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Alman Simmental süt ve et için sağlam ve uygun ırk
Süt veriminde sürekliliğe, kaliteye yönelik tüm yeteneklere; besicilikte yüksek et tutma kabiliyetine sahiptir.
Bu klasik kombine ırk ile hem et hemde süt pazarındaki gelişmelerden yararlanma imkanına sahipsiniz.
Kısacası: Kendinizi pazar risklerine karşı korumak istiyorsanız, Alman Simmentali birinci seçiminiz olmalıdır!
Alman Simmental yetiştiriciliğinde, bu kombine verimli ırkın, sağlığı ve hastalıklara karşı dirençli oluşu et ve süt
veriminden daha önemlidir.
Alman Simmental yetiştiriciliğinde hedef; et verimliliğini düşürmeden,daha uzun süre, kaliteli ve protein değeri
yüksek süt verimliliğini arttırmaktır.
Sürülerde süt verimi ortalaması 7.000 kg (4,2% yağ, 3,7% Protein) dır. Ancak sürülerde 10.000 kg ve üzeri süt veren
hayvanların bulunma oranı yüksektir.
İstatistiklere dikkatli bakıldığında, hayvanın verimliliği sürü yönetimine ve yaşam ortamına bağlıdır ve hayvan seçiminde ve yetiştiriciliğinde de bu husus dikkate alınmalıdır.
Erkek buzağılar yüksek verimli besicilik için çok elverişlidir.
Günlük 1,3 kilo alarak sadece 16 ile 18 ay arasında kesim ağırlığına gelir ve et randımanında 60% a ulaşır.
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.
Almanyadaki Simental dağılımı
Toplam Simental sayısı

3,52 Milyon

Toplam Simental süt ineği sayısı

1,19 Milyon

Süt verimliği kontrol altında olan

909.000

Aktif damızlık sayısı

858.000

Sürü kayıdı olan inek sayısı

657.000

Süt ve Et verimliliği (yetiştiricilikteki detaylardan ötürü büyük farklar vardır).
• Süt verimliği kontrol altında olan ineklerin ortalaması: 6.548 kg / 4,15 % yağ / 3,49 % protein /
142.000 hücre/ml
• Önde gelen besi çiftliklerinde besiye alınan erkek buzağılar günlük 1,4 kilo alarak kesim ağırlığında et
randımanı 60% a ulaşır.
• Genetik olarak boynuzu olmayan hayvanlar yetiştirmek ekonomik ve pratik faydalar sağladığından ,
Alman Simentali yetiştiricilikte yeni bakış açısı sunmaktadır.
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