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Голяма млекопроизводителност с всички данни за качествено угояване. 

С класическия домашен добитък имате полза както за развитие на млечния пазар така и на месния. Казано 
по друг начин: Немското сименталско говедо е първият избор за подсигуряване срещу пазарни рискове!

Във фокуса в отглеждането на немско сименталско говедо е производството на здрав и производителен 
добитък с двойна полза. Един поглед върху състава на общите стойности при развъждането доказва, 
че областта отнасяща се  за доброто здраве се поставя пред областите на млечна производителност 
съответно месна производителност. Цели се подобряване на количеството на белтъчините, на 
производителността на живот както и доброто здраве на животните – като се запазва месната 
производителност.
Производителности в стадото над 7.000 kg - граница (4,2% мазнина, 3,7 % белтъчини) са на дневен ред също 
както и ниво на производителност над 10.000 kg - граница. Интензивен поглед в статистиките за проверка 
доказва зависимост на производителността от управлението на стадата както и от природните дадености, 
сред които се отглежда добитъка. Това трябва да се има предвид още при избора на животни.

Мъжките телета на тази порода са изключително подходящи за интензивно угояване.
Със средно наддаване на ден над 1.300 g – граница биковете достигат тегло за клaне след 16 до 18 месеца – 
при разфасоване до 60 %. 

Haller - АД  Ви предлага сигурност от самото начало при подготовката и развитието на Вашия 
бизнес за развъждане и ползи от добитъка. Нашата фирма богата на традиции е национален и 
интернационален търговец на услуги свързани с търговията на животни.Дали се отнася за селекция на 
животни от място, разработване на всички административни работи и след продажбено обслужване, Haller 
e Вашият партньор при закупуването на добитък за отглеждане. Естествено ще Ви консултираме и ще Ви 
помогнем при всички въпроси свързани с финансирането. Обадете ни се!

Haller – с нас Вашите животни за развъждане ще дойдат сигурни в обора.  

• Средна стойност на всички крави под контрол за млекодайност: 6.548  kg мляко – 

 4,15 % мазнина – 3,49 % белтъчини при брой на клетките от 142.000 клетки/ml.

• Бикове за угояване от най-големите селски стопанства достигат дневно наддаване от 1.400 g и   

 разфасоване при клане до 60 %.
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Брой животни Сименталско говедо 3,52 милиона

От тях млекодайни крави: 1,19 милиона

Крави под контрол за млякото: 909000

Активна популация за отглеждане: 858000

Крави за разплод: 65700

Популация на сименталско говедо в Германия

Млечна и месна производителност (силно разпределена)


