
 

 

Những thuận lợi của Nebraska – Ngành nuôi bò 
 
Ngành công nghiệp nuôi bò là một ngành công nghiệp lớn nhất ở 
Nebraska. Đây là ngành công nghiệp rất cạnh tranh và năng 
động. Nebraska với lợi thế là một đồng bằng với những cánh 
đồng lúa rộng lớn đủ để cung cấp lương thực cho trên 1.827.000 
con bò. Nguồn cung cấp nước và thức ăn gia súc dồi dào đã giúp 
ích rất nhiều cho ngành công nghiệp đang phát triển này. Tiểu 
bang Nebraska được xem như nhà cung cấp “thịt đỏ” lớn nhất 
trong liên bang. 
 
Sự nổi bật của Nebraska trong cả nước về công nghệ bò sữa là 
vì nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của tiểu bang và sự 
bằng lòng thích ứng với sự thay đổi của những nhà sản suất . 

Ngành chăn nuôi gia súc là một ngành chăn nuôi luôn biến động thay đổi. Những nhà chăn nuôi phải luôn đáp ứng 
được các nhu cầu của người tiêu dùng trên khắp thế giới. Nhờ vào việc sử dụng những nguồn gene cho năng suất 
cao, phương pháp lai giống có hệ thống, chương trình sức khoẻ gia súc, và việc theo dõi tăng trưởng bằng máy vi 
tính, những nhà chăn nuôi ngày nay có thể cung cấp được nguồn bò giống cho công nghiệp và bò thịt cho người tiêu 
dùng. 
 
Performance (Quy trình nuôi gia súc) 
 
Những nhà chăn nuôi gia súc ở Nebraska đi tiên phong 
trong việc phát triển và ứng dụng việc theo dõi sự tăng 
trưởng ở gia súc và lập ra một sơ đồ hoàn chỉnh về sự tăng 
trưởng ở gia súc. Ngày nay, những thông tin chuyên môn 
về gia súc, như cân nặng khi sanh, cân nặng khi thôi bú và 
trọng lượng mong muốn của những nhà chăn nuôi được 
đánh giá qua cách nuôi dưỡng hoặc mang thai giống khác 
nhau, là những điê`u không thể thiếu trong việc chăn nuôi 
gia súc ở Nebraska. Người mua gia súc có được nhiều sự 
lựa chọn ưng ý hơn khi mua,dựa vào nguồn thông tin dồi 
dào được cung cấp từ nhà chăn nuôi. Họ không những tận 
mắt giám định chất lượng gia súc mà còn dựa vào giá trị 
của quy trình chăn nuôi mà đánh giá chất lượng của gia súc. 
 
Nguồn gene 
 
Những nhà chăn nuôi ở Nebraska cung cấp nhiều nguồn giống khác nhau để đáp ứng được các nhu cầu của ngươi 
mua. Cho dù là bò sữa hay bò thịt, bò nuôi hay bò giống, những nhà nhân giống cũng cung cấp được những giống 
cho năng suất tốt nhất, với sản lượng dự trữ dồi dào và đa dạng. 
 
Nghiên cứu đã chứng minh rằng lai sản và kết quả lai giống có thể tăng năng suất và chất lượng, do đó tăng lợi 
nhuận lên rất nhiều. Hầu hết các hệ thống nhân giống cho sản suất buôn bán sử dụng sinh lực lai giống này.  Sự thụ 
tinh nhân tạo được điều đặn sử dụng bởi những nhà gây giống của Nebraska.  Sự truyền phôi cửa giống cái tốt nhất 
đưa đến sự tiến bộ thuộc di truyền học trong một thế hệ riêng rẽ. 
 

Công nghệ 
 
Những nhà chăn nuôi ở Nebraska sử dụng những kỹ nghệ tân tiến 
nhất hiện có. Trung tâm nghiên cứu về thịt gia súc USDA tại Clay 
Center, Nebraska, là trung tâm nghiên cứu về chất lượng thịt gia 
súc lớn nhất trong toàn nước Mỹ. Những nghiên cứu đã so sánh 
những con giống và chương trình lai giống khác nhau, chăn thả 
luân canh, đồng bộ hóa khả năng sinh sản, vá sự quản lý tài 
nguyên hội nhập đã được nghiên cứu để xác định giá trị kinh tế 
trong việc sản suất bò sữa. 
    
Đại học Nebraska là nhà tiên phong trong việc nghiên cứu về bò. 
Việc làm này hỗ trợ rất nhiều cho những nhà chăn nuôi gia súc 
trong việc ứng dụng những kỹ thuật tân tiến nhất này trong hoạt 

động kinh doanh của họ. 



 

 

Khám phá ưu thế của Nebraska 
 

Những tổ chức như Tổ chức những người chăn nuôi gia súc 
Nebraska và Tổ chức bò giống ở Nebraska đóng một vai trò 
quan trọng trong việc hỗ trợ những nhà nhân giống trong việc 
cung cấp những tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi, và tổ chức 
những buổi trình diễn, những buổi tham quan, và cả những 
ngày hội chợ. 
 
Những cuộc thi và tranh tài của gia súc chỉ là một phần nhỏ 
trong những gì mà tổ chức chăn nuôi bò tổ chức. Được công 
nhận lâu dài về sự nổi bật trong cuộc thi quốc gia của họ.  
Ngoài ra bò sửa Nebraska còn biểu diển bên ngoài vũ đài bằng 

cách trình diễn những con bê làm việc cho công nghệ.  Dòng dõi của họ được tìm thấy vòng quanh thế giới. 
 
Đa số những nhà chăn nuôi bò Nebraska đều kinh nghiệm trong việc thương mại quốc tế. Họ có thể giúp tìm những 
loại bò giống, tinh dịch, hoặc phôi thai cần thiết. Những việc chuẩn bị như vận chuyển, kiểm tra sức khoẻ (kiểm dịch 
thú y), và những giấy tờ hành chánh cần thiết, họ đều có thể thu xếp 1 cách dễ dàng và kinh nghiệm. 
 
Bộ Nông nghiệp cũng tận tâm giúp đỡ những cá nhân nào thích thú về bò sữa Nebraska.  Nhân viên có thể cung 
cấp tài liệu hoặc sắp xếp những cuộc tham quan với những nhà chăn nuôi và những nhà lãnh đạo của công nghệ bò 
sữa trong tiểu bang của chúng tôi. 
 
Chúng tôi mời bạn đến phám phá ưu thế của Nebraska về những giống nuôi thượng hạng.  Chúng tôi tin chắc bạn 
có thể tìm sự hướng dẫn bạn cần ở Nebraska. 
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