Thuận lợi tại Nebraska ... các trại chăn nuôi
Kỹ nghệ thịt bò tại Nebraska là một ngành kinh
doanh đầy năng động, đồng thời cũng là một ngành công
nghiệp riêng biệt lớn nhất tại tiểu bang này. Các trại chăn
nuôi và trồng trọt cung cấp thức ăn hằng ngày cho hơn 2
triệu gia súc và 1.9 triệu bò và bê cái lai giống mỗi năm.
Nguồn nước phong phú cùng với nguồn cung cấp thức
ăn và thóc lúa giàu có đã giúp cho ngành công nghiệp
chăn nuôi được mở rộng như hiện nay. Ngày nay, một
trong năm sản phẩm thịt nướng do người tiêu dùng mua
tại Mỹ có nguồn gốc từ Nebraska. Tổng doanh thu từ gia
súc tại đây lên đến trên 4.5 tỉ đô la Mỹ. Nebraska là nhà
tiếp thị hàng đầu về thịt đỏ trên thị trường nước Mỹ và đạt trên 7.5 đầu gia súc chế biến mỗi năm.
Sự nổi bật của Nebraska về kỹ nghệ gia súc trên toàn quốc là nhờ
vào nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có của tiểu bang cùng với những nỗ
lực lớn để thích nghi của các nhà sản xuất và chăn nuôi cho ăn gia súc.
Các nhà chăn nuôi cho ăn gia súc tại Nebraska chịu trách nhiệm về các
yêu cầu của các khách hàng lớn cũng như của các nhà tiêu dùng trong và
ngoài nước. Thông qua việc sử dụng các hệ thống ghi chép và lưu trữ dữ
liệu bằng máy vi tính, hệ thống tiếp thị mới, các nhà chăn nuôi cho ăn gia
súc tại Nebraska cung cấp cho khách hàng và các nhà đóng gói bao bì các
sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp nói
chung và những nhà tiêu dùng nói riêng.

Bộ phận xúc tiến và phát triển Nông Nghiệp (AP&D),
thuộc Bộ Nông Nghiệp Nebraska hỗ trợ các cá nhân quan tâm
đến ngành nông nghiệp và các hệ thống cho ăn gia súc tại
Nebraska. Nhân viên tại AP&D có thể cung cấp thông tin hoặc
giúp sắp xếp các cuộc thăm quan với các nhà sản xuất hàng đầu
về thịt bò.
Chúng tôi xin hân hạnh mời các bạn khám phá " Các
thuận lợi tại Nebraska " về các hệ thống chăn nuôi và cho ăn gia
súc, cùng những nhà tiếp thị thịt bò sống. Chúng tôi tự tin rằng
các bạn sẽ tìm được những thông tin cũng như những sự trợ giúp
mà các bạn mong đợi tại Nebraska. Xin vui lòng liên lạc với
AP&D để biết thêm chi tiết.
Các thông tin mới nhất và những chi tiết về nông nghiệp tại Nebraska có thể được tìm thấy tại trang web
của Bộ Nông Nghiệp Nebraska tại www.agr.state.ne.us.
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