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Son yıllardaki et ve süt piyasasındaki çalkantılı hareketlenmeler, Kombine verimli sığır ırklarını daha cazip hale
getirmiştir. Kendinizi piyasanın risklerine karşı korumak için Alman Montofonu size iyi bir fırsat sunuyor.
Klasik bir kombine verimli ırk olarak, Alman Montofonu et ve süt verimlilği konusunda üstün niteliklere sahiptir.
Ağırlıklı olarak Almanya‘nın güneybatısında bulunan Alman Montofonu sürülerinin süt verim ortalaması 8.000 kg
– 9.000 kg ve sütteki yağsız kuru madde oranı 7% ile 8% arasındadır.
Montofon ırkı inekler; işlevsel ve genetik olarak iyi özelliklere sahip mükemmel meme yapılarından dolayı ideal
mera hayvanlarıdır,
Gerek ahırda gerek süt sağım makinelerinde uyumlu oldukları için sorun yaşatmazlar, Son derece iyi huylu, yemi
en iyi değerlendiren seçici olmayan dayanıklı ırk olarak
kabul edilirler.
Değişik iklim şartlarına kolay uyum sağlayabilen Alman
Montofonu, bu özelliğinden dolayı Tropikal bölgelerde
de yetiştirilmektedir..
Bu bölgelerde kültür ırkı olarak yetiştirilmenin yanı sıra
melezleme programları çerçevesinde de yetiştiriciliği
yapılarak, gelişmekte olan ekonomilerde gıda
ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahiptirler.
Haller AG, Damızlık ve besi talebinize hazırlanmasından teslime kadar, işin her aşamasında büyük bir
güvenilirlik içinde cevap veriyor.
Köklü bir geleneğe sahip olan Haller AG kendisine damızlık ve besi tedariğinde ulusal ve uluslararası uzmanlaşmış
şirket olarak önemli bir yer edinmiştir. İster hayvan seçimi, ister idari şartları yerine getirme veya satış sonrası
hizmetimizle, Damızlık ve besi tedariğinde Haller AG güvenilir iş ortağınızdır. Sizlere hertürlü finasman konusunda
danışmanlık ve yardıma hazırız.
Haller AG ile sığırlarınız güvenli bir şekilde ahırınıza kadar ulaşır.
Sayılarla ve kelimelerle Alman Montofonu.
• Güç şartlara uyumlu kombine verimli.
• 8Yıllık süt verim ortalaması 8.000 kg – 9.000 kg. Sütteki yağsız kuru madde miktarı 7% ile 8%
arasındadır.
• Sütünün lezzetli ve besleyici değerini yüksek ve içindeki yüksek kaliteli kazeinden dolayı da peynir
yapımında tercih edilerek kullanılır.
• Genetik olarak sağlıklı süt bezlerine sahip ve eşit meme lobları olması nedeniyle sağımları çok
kolaydır.
• Genetik olarak uzunömürlü, döl tutma kabiliyetleri yüksek ve doğum güçlüğü sorunları yoktur,
• Tırnakları sert ve sağlamdır
• Değişik ve zor iklim koşullarına uyum sağlama yeteneği diğer ırklara göre çok yüksektir.
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