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Producția de lapte robust, cu tot talentul pentru pilonul calitatii orientat spre crestere:
caracteristicile ale  bovinelor Simmental germane.
Cu bovine cu clasic dublu scop: ai profi t atat in productia de lapte, cat si pe piata carnii de vita. Cu alte cuvinte: 
Simmentalul german este prima optiune pentru asigurarea împotriva riscurilor de piață!

Punctul central in cresterea Simentalului German il constituie producerea unei bovine puternice, cu dual-scop. 
Aruncand o privire la valorile cu privire la crestere demonstreaza: conditia fi zica este inca pusa inaintea zonelor de 
lapte sau carne. Se urmareste o îmbunătățire a cantitatii de proteine  , precum si a conditiei fi zice a aninalelor - fără 
pierderi in ceea ce priveste carnea obtinuta.

Obtinerea unei productii de lapte peste limita de 7.000 litri (4,2% grăsime, 3,7% proteina  ), este la fel de normala ca 
depasirea unei limite de 10.000 litri. O privire indeaproape la statistici demonstrează importanta unui bun ma-
nagement bun, precum și a conditiilor naturale în care bovinele sunt crescute. Acest lucru trebuie avut  în conside-
rare atunci când se selectioneaza animalele. 

Vițeii de sex masculin din aceasta rase sunt foarte potriviti pentru cresterea intensivă. Cu un mediu zilnic de peste 
1.300 g taurii ajung la greutatea medie de sacrifi care la vârsta de 16 - 18 luni - cu un randament de până la 60%!
Haller AG vă oferă siguranta prin pregătirea și manipularea bovinelor inca de la inceput. Compania noastra respec-
ta traditia, fi ind un furnizor competent de servicii legate de comertul cu vite, atat pe plan national, cat si internati-
onal. 

Indiferent ca este vorba despre selectia animalelor, intocmirea si emiterea tuturor documentelor administrative 
sau suportul postvanzare: Haller este partenerul dumneavoastra pentru achiziția vitelor.
Desigur, oferim consultanta si ajutor de asemenea, in aspecte privind fi nantarea. Sunați-ne!

Haller – cu noi animalele ajung in siguranta la ferma dumneavaostra!

• Media tuturor vacilor de lapte afl ate in testarea performantelor:

 6.548 kg lapte - 4,15% grăsime - 3, 49% proteina  , cu un numar de celule somatice de 142000 celule / ml.

• Taurii din fermele de îngrășare de top ajung la un spor mediu zilnic de 1.400 g și un randament de 60% 

 O genetica ce deschide noi perspective!
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Numarul de vite Simmental 3,52 mil

Vite sub testarea 
performantelor privind lactatia

1,19 mil

Populatia activa de crestere 909000

Juninci cu pedigree 858000

Populatia de vite Simmental in Germania 
(foarte dispersata)


