Những thuận lợi của Nebraska – Ngựa
Ngành kỹ nghệ nuôi ngựa của Nebraska tự hào với 180 000 con
ngựa là một bộ phận kinh tế đa dạng và hiệu quả trong ngành
Nông nghiệp của bang, đóng góp gần 700 triệu Mỹ kim hằng năm.
Ngành kỹ nghệ đa dạng này bao gồm ngành nuôi la, lừa, và nuôi
ngựa, trong đó chủ yếu là ngành nuôi ngựa giải trí và ngựa lao
động. Truyền thống lịch sử mạnh mẽ này có từ Fort Robinson,
người có trạm cung cấp ngựa và huấn luyện ngựa cho Thế Vận
Hội. Những người chăn nuôi ngựa vẫn giữ vững truyền thống lâu
đời này bằng cách đáp ứng thị trường cạnh tranh và tiếp tục cố
gắng cung cấp một cách tốt nhất những con ngựa cho nhu cầu
công việc và vui chơi. Với sự phát triển của ngành kỹ nghệ nuôi
ngựa trong phạm vi tiểu bang, những người trong ngành nuôi
ngựa có nhiều sự lựa chọn hơn bao giờ hết.
Giống Gene
Ngựa ở Nebraska bao gồm 13 chủng loại khác nhau, bao gồm những nòi chính như Quarter Horse, Paint,
Arabian, Thoroughbred và Appaloosa. Đồng thời cũng có một sự xuất hiện những nòi mới trong vài năm gần
đây. Cho dù là nòi nào thì những nhà chăn nuôi ở Nebraska cũng cung cấp được một cách đều đặn những
con ngựa thông minh, khéo léo, đa năng và khoẻ mạnh cho bất kỳ công việc nào.
Huấn luyện ngựa
Những nhà chăn nuôi ngựa trong tiểu bang đóng vai trò quan
trọng trong công việc cung cấp ngựa cho đồn điền. Những nhà
chăn nuôi không những nuôi lớn mà còn đào tạo được những
con ngựa khỏe mạnh và đa năng, đáp ứng được những đòi hỏi
cao của công việc đồn điền. Những con ngựa Nebraska có thể
làm được bất cứ công việc nào như.
Ngành kỹ nghệ nuôi ngựa, vốn ban đầu chỉ phục vụ nhu cầu cho
ngành công nghiệp đồn điền rất phát đạt của Tiểu Bang, bây giờ
đã vươn lên thành 1 ngành công nghiệp riêng lẻ không chỉ phục
vụ riêng cho ngành đồn điền. Trong những thập kỷ gần đây,
Nebraska đã luôn là người đứng đầu trong những cuộc trình diễn sản phẩm chất lượng cao, hàng năm đều
mang đến những con vật đoạt giải. Nebraska luôn là người chiến thắng của liên bang trong cuộc thi về nòi
ngựa Quarter Horse, có rất nhiều ngựa đoạt giải American Quarter Horse Association (AQHA) Super Horses,
và phần thưởng Best Rumada Award. Nebraska cũng là người đang nắm
giải của AQHA Hall of Fame inductees Howard Pitzer và giải “Two Eyed
Jack,” tức giải vô địch Ngựa đực nòi Quarter Horse.
Kỹ nghệ
Có rất nhiều tổ chức và chương trình thanh niên quan tâm và ủng hộ
ngành kỹ nghệ nuôi ngựa. Hội đồng Chăn nuôi ngựa ở Nebraska được
thành lập như một bộ phận thống nhất của các nhà chăn nuôi thuộc tất cả
giống ngựa, và hiện tại đang có 25 cơ sở cung cấp giống và nuôi dạy
ngựa trên toàn bang Nebraska. Tổ chức 4-H (quarter horse), Pony
Club(câu lạc bộ nuôi ngựa), Northhills Hunt Club(câu lạc bộ săn bắn
Northhills), và Driving Society cũng tạo rất nhiều cơ hội cho những người
yêu thích ngựa mọi lứa tuổi. Nebraska cũng rất nổi tiếng vì là cơ sở đầu
tiên của Liên Đoàn Đua Ngựa Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, được thành lập
năm 1973. Những người yêu ngựa có thể tham gia những hoạt động giải
trí liên quan tới ngựa như tới trường đua ngựa, hay những buổi trình diễn
ngựa, hay thậm chí cỡi ngựa trên đường mòn dành riêng cho ngựa.

Quan hệ quốc tế
Những nhà chăn nuôi ngựa ở Nebraska sở hữu những thị
trường quốc tế rộng lớn trong việc buôn bán những giống
ngựa tốt nhất. Với việc được lưu giữ tinh trùng và phôi đông
lạnh hợp pháp, và với kỹ thuật tân tiến khác, những nhà nuôi
ngựa ở Nebraska sẵn sàng tiến xa trong việc phục vụ những
nhà nuôi ngựa trên toàn thế giới với những loại gene cao
cấp. Những nhà nuôi ngựa trên khắp thế giới đã nhận ra
được giá trị của nòi giống hảo hạng, giá trị vô địch của nòi
ngựa Nebraska.
Khám phá lợi thế của Nebraska
Dù bạn tìm một con ngựa siêng năng, một con ngựa biểu diển tốt, hoặc một người bạn hiền lành, Kỷ nghệ
chăn nuôi ngựa Nebraska chắc chắn sẽ mang lại ấn tựơng cho bạn. Những khách hàng đã tin cậy truyền
thống mạnh mẽ của nhũng người chăn nuôi ngựa ở Nebraska cung cấp những giống ngựa hạng nhất.
Rất nhiều những nhà chăn nuôi ngựa ở Nebraska kinh nghiệm về mậu dịch quốc tế. Họ có thể giúp tìm
những loại ngựa giống, ngựa làm việc, ngựa biểu diễn, tinh dịch hoặc phôi thai cần thiết. Sắp xếp vận
chuyển, khám sức khoẻ và tất cả những tài liệu cần thiết có thể sử dụng dược dễ dàng.
Chùng tôi mời bạn khám phá “lợi thế của Nebraska về ngựa giống cao cấp. Chung tôi tin chắc rằng bạn có
thể tìm sự giúp đỡ bạn cần về vật nuôi ở Nebraska . Nếu bạn muốn thêm tin tức về ngựa ở Nebraska hoặc
bă`ng cách nào bạn có thể tham quan thành phố của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc Bộ Nông nghiệp.
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