
Немската порода Холщайн -
директно от първоизточника: силни, 
здрави, продуктивни и с дълъг живот !
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Отглеждането на немския Холщайн предлага най-голямата на света популация за разплод – безценен 
потенциал за създаването на Вашето високо производително стадо.

Използвайте това предимство и вземете от възможностите, които предлагат резервите от добитък за 
разплод над 1,6 милиона Холщайнер. Съвсем ясно: немските Холщайнер блестят с контролирана сигурност 
– признак, който с оглед на променливите пазари за мляко, може да се оцени като безотказен конкурентен 
фактор.

Заедно с документацията за данните по отглеждането контролът по млекодайност изгражда абсолютна 
благонадеждност на немската генетика: Издоеното мляко от около 2,2 милиона Холщайнер крави се 
контролира до 26 пъти на година от различни места и се документира обхватно.

Продуктивни, здрави и с дълъг живот!   
Голямата производителна стойност за отглеждането 
на Холщайнер не става ясна само със стойностите: 
през 2008-ма година са продадени над 47.000 
животни за отглеждане на купувачи от
 32 различни нации. В същия период пазар са 
намерили 1,6 милиона порции сперма от бикове, 
които се доказват на всички континенти като
продуктивни и с дълъг живот

Потенциал сега и в бъдеще!
Немските Холщайн се оказват на най-високо ниво в икономическото производство на мляко. Тази водеща 
роля немските животновъди извоюват всеки ден отново и отново. В обширните програми по отглеждане 
производители и животновъди работят ръка за ръка с изследване и наука. Една далновидна и трайно 
ориентирана постъпка, за да може и в бъдеще това да е първият адрес за всички въпроси свързани с  
черно-шарения млекодаен добитък. 

Средна производителност (2008): Немски Холщайн/крави за разплод

Немската порода Холщайн -
пазарувайте от първоизточника!

Средна производителност (2008): Немски Холщай/юници за разплод 1. Лактация (305 дни)

Холщайн Мляко 
kg

Мазнина 
%

Мазнина 
кг

Белтъчини 
%

Белтъчини 
%

Мазнина + 
Белтъчини кг

Черно-шарен 8.783 4,09 359 3,39 298 657
Червено-шарен 7.979 4,22 337 3,42 273 610
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%
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%
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Белтъчини кг

Черно-пестрая 7.911 4,00 316 3,36 266 582
Червено-шарен 7.218 4,13 298 3,38 244 542

Источник: DHV, 2009


