Descubra a Vantagem de Nebraska … Equinocultura
A indústria de cavalos em Nebraska conta com mais de 180.000
cabeças e é uma atividade economicamente diversificada e
produtiva para a indústria agropecuária do estado, contribuindo
aproximadamente com US$700 milhões por ano. Enquanto
jumentos, mulas, e cavalos selvagens fazem parte desta
diversidade, os cavalos são usados para fins de trabalho e lazer
na maior parte da indústria local. Existe uma forte tradição
histórica como a de Fort Robinson que é considerada como
‘sendo a casa de estação de montagem e o local de treinamento
olimpico’. Enquanto estes aspectos fazem parte do passado de
Nebraska, aqueles envolvidos na produção de cavalos continuam
a carregar esta tradição ao responderem ao mercado competitivo
e no contínuo esforço em manter a excelência em providenciar cavalos para trabalho ou lazer. Com o
crescimento da ênfase na indústria eqüina, existem hoje mais opções para aqueles nessa indústria do que
havia antes.

Genética
Os cavalos no estado de Nebraska pertencem a 13 raças diferentes, incluindo as principais como Quarto de
Milha, Árabe, Appaloosa, Paint e Puro Sangue. Isso sem contar com o ressurgimento de mestiços no
passado mais recente. Independente da raça, produtores nebraskenses são consistentes em providenciar
cavalos inteligentes, funcionais e robustos para qualquer fim.

Desempenho
Os produtores de cavalos no estado têm um papel vital em
produzir animais para fazendas. Ao criarem cavalos para
trabalho, produtores continuam providenciando cavalos de
qualidade e versatilidade que possuem a sensibilidade para
suprir as fortes demandas de operações de rancho.
Independente do trabalho – de tração a montaria– os cavalos de
Nebraska o fazem com bom desempenho.
O que começou como base para a indústria rancheira do estado,
é também agora uma indústria que procura outras utilidades p/
seus produtos. Em décadas recentes, Nebraska provou ser
estado líder e emergente na produção de shows de rodeio de alta qualidade, consistentemente produzindo
animais de sucesso. Nebraska tem sido bem representado pela premiação nacional 4-H, inúmeras
premiações por seus super cavalos, segundo a AQHA (American Quarter
Horse Association), e também o prêmio Best Remuda. Nebraska também se
orgulha pelos indicados ao AQHA Hall of Fame (Sala da Fama), Howard Pitzer
e “Jack dois Olhos”- Quarto de Milha campeão e líder de todos os tempos.

Indústria
São várias as organizações e programas de jovens que ajudam a indústria
eqüina. O Nebraska Horse Council (Conselho de Cavalos de Nebraska) é um
corpo responsável pela união de produtores de todas as raças, sem contar
com as 25 associações diferentes de raças e disciplinas do estado. 4-H, Pony
Club, Northhills Hunt Club, e o Driving Society também oferecem inúmeras
oportunidades para os entusiastas de todas as idades em cavalos. Nebraska
ganhou notoriedade ao ser a primeira sede da Federação Estado Unidense de
Arreios de Montagem , fundada em 1973. Entusiastas podem tomar parte em
atividades de lazer relacionadas a indústria eqüina ao visitarem os hipódromos
de Nebraska, shows de cavalos, ou trilhas de passeios.

Internacional
Os produtores de cavalos do estado de Nebraska se esforçam
continuamente para divulgarem seus animais de primeira linha
para os mercados internacionais. Com a recente aprovação de
semens e embriões congelados, e com a ajuda de tecnologia
de ponta, os produtores estão animados em fornecer aos
criadores do mundo uma genética superior. Produtores
mundiais reconhecem o valor do sangue, habilidade, e a
qualidade superior e campeã do estado de Nebraska.

Descubra a Vantagem de Nebraska
Se estiver procurando um cavalo forte e trabalhador, um cavalo para shows, ou um bom companheiro, a
Indústria Equina certamente o impressionará. Nossos clientes confiam na forte tradição dos produtores
nebraskenses em fornecer genética de primeiro grau.
Muitos produtores em Nebraska têm experiência em comércio exterior. Eles poderão ajudar em localizar
fontes de cavalos para criação ou abate, cavalos de trabalho, prospecto p/ shows, semens ou embriões.
Para transporte e teste físico todos os documentos necessários se encontram disponíveis.
Convidamos você a descobrir a Vantagem do Estado de Nebraska de Criação Superior em Equinocultura.
Estamos confiantes que você encontrará a assistência que precisar aqui em Nebraska. Caso queira obter
maiores informações sobre os cavalos de Nebraska, ou visitar o nosso Estado, por favor contate o
Departamento de Agricultuda do Estado de Nebraska – Divisão de Promoções e Desenvolvimento.
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