Trội điểm của Nebraska … Bò Sữa
Làng sóng tăng trưởng không ngừng của số nông trại bao phủ
mọi ngõ ngách nông thôn, cùng với sản phẩm bò sữa tối ưu
được nuôi dưỡng và phát triển tại Nebraska ngày càng được yêu
chuộng và mến mộ, đã thúc đẩy mạnh mẽ triển vọng kinh tế dồi
dào của nền công nghiệp bò sữa.

Sản lượng:
Cứ mỗi năm, gần 550 trang trại hợp thức hoá bò sữa tại
Nebraska sản xuất khoảng 1,3 tỷ pao sữa, nhiều hơn sản lượng
cần thiết cho cả tiểu bang này. Phần dôi ra được đem đến phân
phối ở các tiểu bang khác dưới nhiều hình thức đa dạng của sản
phẩm bò sữa.
Nebraska có tất cả mười trung tâm chế biến hầu hết mọi thứ thực phẩm từ sữa. Trong số đó gồm có những nhà máy
đóng chai hay hộp sữa, làm pho mát, các loại bơ, kem, ngay cả công xưởng xấy khô.

Lai tạo giống:
Tiểu bang Nebraska trải dài bởi địa hình đồi núi uốn lượn và những đồng cỏ bát ngát xanh tươi, có khả năng nuôi
dưỡng khoảng 80.000 con bò sữa, kể cả nhiều loại trâu bò thuần chủng khác. Những nhà sản xuất ứng dụng rất
nhiều phương thức khác nhau để nâng cấp chất lượng bò sữa, tất cả được công nhận bởi Cục Cải Tiến Bò Sữa.
Các nhà chăn nuôi bò sữa tại Nebraska tuyển chọn bò sữa dựa trên tiêu chuẩn về hình dáng tầm vóc, chất lượng
sữa cung cấp, độ cứng cáp của chân guốc, khả năng mau chóng lớn, và sự tăng trưởng của tuyến vú. Người mua
có thể tìm thấy tất cả sáu chủng nòi bò sữa chất lượng cao, cũng như nhiều loại gia súc ngoại hạng khác. Nông trại
tại Nebraska đảm bảo cung cấp tất cả mọi loại nông súc tuyển lọc dựa trên các đặc tính di truyền học hòng đáp ứng
được nhu cầu của ngay cả những khách hàng khó tính nhất.
Nebraska được đánh giá như là một nhà tiền phong trong lãnh vực chăn nuôi bò sữa bởi nhiều cố vấn gia trong nền
công nghiệp này. Trên lãnh thổ Nebraska, thực phẩm gia súc và nguồn nước cung cấp rất dồi dào, giá rẻ đồng thời
chất lượng cao; khí hậu trung hòa; giá thành năng lượng thấp; sữa có sức cạnh tranh mạnh mẽ; thị trường lại đa
dạng hóa; luật lệ môi trường mang tới nhiều lợi điểm cho nông nghiệp; tỷ lệ thuế vụ thấp; láng giềng thông hiểu lẫn
nhau; chất lượng cuộc sống cao; tất cả các yếu tố hợp thành đã thúc đẩy sản lượng và chất lượng bò sữa. Bằng
chứng căn cứ trên sự tăng trưởng nhanh chóng của tổng lượng gia súc, cùng với phong trào di trại càng ngày càng
nhiều từ các tiểu bang khác như Arizona, California, Colorado, Texas, Virginia, và vùng Netherlands.

Kỷ thuật:
Những nhà sản xuất tại Nebraska áp dụng các thành tựu nghiên cứu mới nhất vào trong chương trình quản lý. Cục
Cải Tiến Bò Sữa cùng với trường đại học tiểu bang Nebraska đi đầu trong số tất cả những trường đại học khác cung
cấp đất đai miễn phí để nghiên cứu và học tập ứng dụng trên nhiều lĩnh vực như là gieo trồng, sản xuất thức ăn gia
súc, tái sinh thành phần dinh dưỡng, kỷ nghệ quản lý bò sữa, chế độ ăn uống quản thúc, thực phẩm chế biến và tiếp
thị.

Sức khoẻ:
Khách hàng trên khắp thế giới thật sự hài lòng với
trội điểm sức khoẻ ở bò sữa cung cấp bởi Nebraska.
Một khi bạn đã chọn mua bò sữa ở Nebraska, bạn
có thể tin chắc là bạn đã có được những đàn bò
khoẻ mạnh nhất. Tất cả là nhờ vào sự thành công
của kỷ nghệ chăm sóc bò sữa tân tiến, quản lý chặt
chẽ, và các biện pháp hiệu quả trong an sinh, tiểu
bang Nebraska đã tuyệt trừ được bệnh lao và sốt
rét, đồng thời còn là một nơi phát hành chứng chỉ
Johne miễn phí công nhận gia súc hoàn toàn khoẻ
mạnh, chủng ngừa toàn diện, an toàn cho xuất khẩu,
không mang bất cứ một loại bệnh tật nào có thể ảnh
hưởng đến các gia súc khác.

Hệ thống phòng thí nghiệm tại tiểu bang Nebraska lúc nào cũng duy
trì ở mức độ tân tiến nhất trong việc chẩn đoán ngăn ngừa và phòng
chống bệnh tật ở gia súc, bảo đảm mọi điều lệ mới có thể áp dụng
được toàn khắp tiểu bang với khả năng kiểm chứng cao nhất. Tiểu
bang chúng tôi đảm nhiệm cả việc cấp chứng chỉ cho các nhà thú y
để họ điều hành những công việc hành chánh, và kiểm nhận gia súc
không nhiễm bệnh tật. Nebraska không những nổi bật về lai tạo giống
gia súc, mà còn là một tiểu bang có điều kiện tốt nhất trong lĩnh vực
sức khoẻ.

Công nghiệp:
Tiểu bang Nebraska nổi tiếng là một tiểu bang hàng đầu trong kỷ nghệ sản xuất cũng như phân phối, cống hiến cho
một tương lai rực rỡ của nền kinh tế bò sữa trên cả thế giới. Bất cứ nơi đâu trong phạm vi của tiểu bang, các công ty
sản xuất cũng tìm thấy Nebraska là một nơi phù hợp cho việc đặt nền móng liên doanh toàn cầu, tạo điều kiện cho
những nhà chăn nuôi bò sữa nâng cao phẩm chất đồng thời sản lượng từ đàn bò giống lai tạo.

Khảo sát những trội điểm của Nebraska:
Hầu hết các nhà sản xuất tại Nebraska đều có kinh nghiệm trong vấn đề
trao đổi ngoại dịch. Họ có thể điều tra nguồn gốc của các loại gia súc, tinh
trùng, phôi trứng nếu cần thiết. Việc sắp xếp trong vận chuyển, kiểm dịch,
giấy tờ hành chánh lúc nào cũng nhanh chóng sẵn sàng.
Cục Phát Triển và Thúc Đẩy Nông Nghiệp của Nebraska mọi lúc mọi nơi
sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ bất cứ ai đang tìm hiểu thị trường bò ở
Nebraska. Nhân viên của bộ sẽ ra sức trợ lực trong việc hình thành mối
liên doanh giữa khách hàng mới và nền nông nghiệp của Nebraska bằng
cách liên kết người mua với hệ thống phân phối, đảm nhiệm mọi giao
dịch, duy trì mối liên lạc giữa mọi người với khoa nông nghiệp của trường
đại học tiểu bang, các trung tâm nghiên cứu, phát hành, đồng thời cập
nhật hóa nhanh chóng với những thành tựu mới. Chúng tôi trân trọng kính mời bạn đến tìm hiểu những ưu điểm nổi
bật của Nebraska trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc. Chúng tôi tin tưởng rằng bạn có thể tìm thấy mọi nhu cầu và
thông tin cần thiết về công nghiệp chăn nuôi tại Nebraska.
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