Descubra a Vantagem de Nebraska . . . Gado Leiteiro
As fazendas que abrangem o interior do Estado são compostas de gado leiteiro de elite e desenvolvidas
por criadores de Nebraska que se preocupam com a subsistência econômica da indústria leiteira do
futuro.
Produção
Em Nebraska, cerca de 550 fábricas licenciadas de
laticínios produzem ao redor de 600 milhões de
quilogramas de leite por ano, mais do que o
suficiente para a população do Estado. O excesso
de leite é exportado para outros Estados em uma
diferente variedade de formas de produto.
Oito fabricas de transformação são encontradas nas
maiores áreas produtoras de leite de Nebraska.
Aquelas incluem: engarrafamento de leite,
produtores de queijo, cremerias e fabricantes de sorvete.
Genética
Nebraska, com seus montes e pastagens de boa qualidade, sustenta cerca de 80.000 cabeças de gado
de leite, incluindo vários rebanhos puros. Os produtores tem utilizado vários métodos de melhoramento
animal, incluindo a Associação de Melhoramento do Rebanho Leiteiro (Dairy Herd Improvement
Association – DHIA). Os pecuaristas de leite de Nebraska selecionam o gado baseado na aparência
geral, característica leiteira, pernas e ângulo do pé, capacidade corporal e desenvolvimento mamário.
Você será capaz de encontrar registrado gado de leite de qualidade das seis maiores raças, assim
como de avaliar os animais. Os produtores de Nebraska oferecem reprodutores com genética que
satisfaz a aprovaçao do atual comprador exigente.
Muitos especialistas industriais tem mencionado Nebraska como a nova fronteira na indústria do leite.
Tanto a ração para a alimentação animal, como o abastecimento de água em grande quantidade que
Nebraska fornece, são de baixo custo e de alta qualidade. Em Nebraska, o clima temperado, baixos
custos, preços competitivos do leite, variação no mercado, leis ambientais favoráveis, impostos baixos,
vizinhos compreensivos e alta qualidade de vida são todas características que beneficiam a produção
leiteira. Isto é demonstrado por um rápido aumento no tamanho do rebanho, resultando em uma
migração de fábricas de laticínios do Arizona, Califórnia, Colorado, Texas, Virgínia e Holanda.
Tecnologia
Os produtores de Nebraska tiram vantagem da atual
pesquisa para controlar seus programas. Utilzando
DHIA e a Universidade de Nebraska, que é um líder e
m subsídios na área agrícola, universidade para
pesquisa e educação nas áreas de produ ção de
forragem, nutrição de ruminantes, manejo leiteiro,
manejo nutricional, ciência dos alimentos e marketing.

Saúde
Compradores de todo o mundo experimentaram as
vantagens do status de saúde de Nebraska. Quando
você compra o gado de Nebraska e a genética, você
pode ter certeza que você está comprando gado sadio.
Graças ao manejo adequado, cuidadosa fiscalização e
medidas efetivas de biosegurança, Nebraska é livre de
tuberculose e brucelose, além de oferecer um
certificado sanitário de para tuberculose – doenças
essas que inibem, exportam e ameaçam a saúde de
qualquer rebanho. O Estado de Nebraska também
mantém uma tecnologia de ponta para a prevenção de doenças através do laboratório de diagnóstico
do Estad o – assegurando que todos os regulamentos sejam encontrados no Estado, assim como um
grande nível de atestado. Nosso Estado também acredita nos veterinários para executar o trabalho, e
certifica os rebanhos livre de certas doenças. O rebanho leiteiro de Nebraska é não apenas
geneticamente superior, como também saudável.
Indústria
O Estado também ostenta uma reputação de
liderança excepcional através de indústrias e
fornecedores igualmente dedicados a melhorar o
futuro de uma e conomia mundial leiteira. Dentro
do Estado, estas companhias encontraram em
Nebraska um local ideal para instituir negócios
internacionais que ajudam todos os produtores
leiteiros a melhorar a produção e a rentabilidade da
genética de seus rebanhos.
Muitos produtores de Nebraska tem experiência em
comércio internacional. Eles podem ajudar a
selecionar o tipo de reprodutor sêmen ou embriões
necessitados. Arranjos para transporte, teste de
sanidade e a documentação necessária é
prontamente disponível.
A Ag Promotion and Development Division do Departamento de Agricultural de Nebraska também se
dedica a ajudar indivíduos interessados no gado de Nebraska. O incentivo de funcionários e o auxílio
nas parcerias de negócios entre compradores em potencial e os agronegócios de Nebraska, como, por
exemplo, conectando compradores com fornecedores, coordenando e acompanhando visitas dos
compradores, relacionando pessoas às nossas universidades de agricultura, institutos de educação,
publicações e eventos. Nós te convidamos a descobrir as vantagens de Nebraska nos reprodutores
superiores. Nós estamos confiantes que você achará o auxílio que você precisa em Nebraska.
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