Bovine pentru carne solide si extrem de competitive

Bovine pentru carne solide si extrem de competitive

Rasa germana de vite pentru carne satisface atat nevoile cresterii intensive ale raselor bogate in carne, precum si
cerintele exotice. Primiti toate acestea de la Haller – animale sanatoase si productive, atent selectionate. În ultimele
decenii crescătorii germani au dezvoltat o competență specială. Datorită locatiei geografice a Germaniei, în inima
Europei, genetica bovinelor de carne germane a adoptat tot mai mult rasele de calitate din locurile de origine, pentru a le adapta nevoilor specifice ale fermelor de reproductie din Europa de Est.
Urmare a acestui fapt, este logic ca rasa germana de bovine s-a putut plasa pe primul in ceea ce priveste solicitarile referitoare la vacile de lapte și carne. Iar dumneavoastra profitati de asemenea de aceasta pozitie.
Parametrii esentiali de performanta ai bovinelor pentru carne sunt inregistrati si documentati in mod continuu de
catre managementul crescatorilor germani. Calitatea dovedita a animalelor pentru crestere si ingrasare este apreciata de catre clientii din intreaga lume. Este suficient sa subliniem: in afacerea cu vite este esential sa previzioezi
indicatorii. De aceea Haller: va ofera siguranta in pregatirea si startul turmelor dumneavoastra de vite pentru lapte
si carne.
Compania noastra, care respecta traditia, este recunoscuta ca fiind un furnizor competent de servicii
legate de comertul cu vite, atat pe plan national, cat
si international.
Haller este partenerul dumneavoastra pentru cumpararea de vite pentru crestere
Desigur, oferim consultatii si ajutor si cu privire la finantare. Contactati-ne!
Haller – cu noi animalele dumneavoastra ajung in
siguranta in ferma.

Rase si greutati:
Rasa
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Greutate finala (w/m) in kg

Charolais

800 – 900

1200 – 1300

Angus

600 – 650

1050 – 1150

Limousin

650 – 850

1100 – 1400

Blonde d‘Aquitaine

850 – 1100

1100 – 1350

German Simmental

600 – 800

1100 – 1300

Hereford

600 – 900

900 – 1250

Salers

700 – 750

1100 – 1300

