
 

 

Ngành công nghệ nuôi heo ở Nebraska 
 

Người tiêu dùng trên khắp thế giới rất ưa chuộng thịt heo, 
một thứ thịt rất thơm ngon, bổ dưỡng, và ít chất béo (vốn 
thích hợp cho việc ăn kiêng). Nebraska luôn cố gắng đáp 
ứng số lượng ngày càng lớn mà người tiêu dùng trên khắp 
thế giới yêu cầu. 
 
Ngành công nghiệp đang phát triển này sử dụng những kỹ 
thuật sản xuất tiên tiến nhất và sử dụng nguyên liệu thức 
ăn gia súc cao cấp nhất để thúc bón cho vật nuôi. Đứng 
đầu trong ngành công nghiệp chăn nuôi heo, những nhà 
chăn nuôi Nebraska chỉ lai tạo và sử dụng những con giống 
tốt nhất trên thị trường. 
 
Hệ thống an toàn thực phẩm cực kỳ nghiêm ngặt của 
Nebraska được xem là kiểu mẫu cho những nhà chăn nuôi 

heo trên toàn thế giới. Nhờ những thuận lợi trên, Nebraska luôn luôn có một sức cạnh tranh đáng kể trên thị trường thế 
giới. 
 
 
Chương trình sức khoẻ gia súc 
 
Nebraska luôn dẫn đầu liên bang trong chương trình sức khỏe vật nuôi. 
Vào năm 1956, chương trình triệt tiêu hoàn toàn những bệnh dịch trên gia 
súc được thi hành ở Nebraska. Chương trình này được biết đến như 
“Specific Pathogen Free”, nghĩa là chương trình siêu miễn dịch, hay còn 
gọi là chương trình heo siêu miễn dịch SPF. Chương trình SPF theo dõi 
và áp dụng tiêu chuẩn về sức khoẻ gia súc rất khắt khe. Những vật nuôi 
mới được dùng thay thế hoàn toàn cho những vùng nghi ngờ có dịch 
bệnh, nhằm triệt tiêu hoàn toàn khả năng tái xuất hiện của dịch bệnh. 
Chương trình heo siêu miễn dịch SPF đem lại sự đổi mới ngoài sức 
tưởng tượng trong quá trình nuôi dưỡng và nhân giống heo. Sức khoẻ gia 
súc và những tài liệu thực hiện quan trọng với những tất cả những nhà 
chăn nuôi gia súc ở Nebraska.  Kỹ thuật chăn nuôi tinh tế, sức khỏe và 
những chương trình lưu trữ hồ sơ giữ những nhà chăn nuôi ở Nebraska 
hàng đầu trong công nghệ chăn nuôi. 
 
 
Gene di truyền 
 
Những nghiên cứu đã cho thấy rằng lai tạo giống nuôi trong công việc thương mại có thể năng cao năng suất va tăng lợi 
tuất.  Hầu hết các hệ thống nhân giống cho sản suất buôn bán sử dụng sinh lực lai giống này.  Lợn ở Nebraska không chỉ 
xuất sắc về mặt thể hiện mà nó còn chứng minh bản thân họ trong những cuộc triển lãm, giải nhất sản suất tại những 
cuộc triển lãm như triển lãm lợn quốc tế, triển lãm lợn thiến quốc gia va vô số kể những cuộc triển lãm gia súc khác. 
 
 
Khám phá những ưu thế ở Nebraska 
 

Những nhà chăn nuôi ở Nebraska thấu hiểu được thị trường 
quốc tế và đã duy trì những mối quan hệ lâu dài với những nhà 
chăn nuôi ở những nước khác.  Họ có thể giúp để đảm bảo quá 
trình xuất khẩu đi trôi chảy và những con lợn được chọn đến nơi 
vẩn còn khỏe mạnh.  Sự giúp đỡ về mặt kỹ thuật được dùng 
trong việc quản lý sinh sản, sức khỏe, vệ sinh, dinh dưỡng và 
việc quản lý hồ sơ.  Chương trình siêu nhiễm dịch ở Nebraska, 
những nhà chăn nuôi cá nhân, những chuyên viên đại học, và bộ 
nông nghiệp có thể cung cấp sự giúp đỡ trong kế hoặc chăn nuôi 
trong tương lai của bạn.  Chúng tôi mời bạn đến khám phá “Ưu 
Thế của Nebraska” cho chính bạn. 
 



 

 

Chúng tôi mời bạn đến phám phá ưu thế của Nebraska về những giống nuôi thượng hang.  Chúng tôi tin 
chắc bạn có thể tìm sự hướng dẫn bạn cần ở Nebraska.  Nếu bạn muốn biết thêm tin tức v ề  lợn ở 
Nebraska, hoặc  bạn có thể tham quan ti ểu bang của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc Bộ Nông Nghiệp. 
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