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Бура худоба
Основним ареалом проживання вважаються західні федеральні землі та
центральна Австрія. Висока потенційна продуктивність дозволяє досяБура
худоба молочних показників з
гати найвищих
великою часткою каппа-казеїну.
Основним
ареалом
проживання
Серед ознак
фізичного
станувважаособються
західні федеральні
землі легта
ливо виділяються
плодовитість,
центральна
Австрія.
Висока
потенкість отелення
(95%
нормальних
ційна
продуктивність
отелень),
стан вимені дозволяє
(соматичні досяклітигати
найвищих
з
158 000) показників
та відмінний
ни 1-ї
лактації –молочних
великою
часткою
каппа-казеїну.
кістяк. Утримання більшої частини
Серед
ознакна фізичного
стану
особмолодняка
альпійських
пасовищах
ливо
виділяються
плодовитість,
легзабезпечує максимальне довголіття
кість
нормальних
(самийотелення
високий (95%
відсоток
корів з
отелень),
вимені (соматичні
клітитривалимстан
строком
господар-ського
ни
1-ї лактації – 158 000) та відмінний
використання).
кістяк. Утримання більшої частини
молодняка
на альпійських
Ціль селекції:
45 % молоко,пасовищах
5 % м’ясо,
забезпечує
максимальне
довголіття
50 % фізичний
стан.
(самий
відсоток
корів з
Молочнависокий
продуктивність:
10-кратна
тривалим
господар-ського
вага з тіснимстроком
співвідношенням
жир –
використання).
білок.
Загальне поголів’я – 192 000
Ціль
селекції:
% молоко,
5 % м’ясо,
Кількість
корів,45
записаних
у племінну
50
% фізичний
книгу
– 64 000 стан.
Молочна
10-кратна
Кількість продуктивність:
стад – 7 000
вага
з тісним
Питома
вага співвідношенням
в Австрії – 9,2 % жир –
білок.
27,5 % всіх корів утримуються на
Загальне
поголів’я
– 192 000
альпійських
пасовищах
Кількість
корів,
у племінну
Вага – біля
700записаних
кг
книгу
–
64
000
Висота хрестця – 138-143 см
Кількість
стад – 7 000
Вік 1-го отелення
(місяці) – 31
Питома
вага
в Австрії –використання
9,2 %
Строк господарського
27,5
%–всіх
роки)
3,8 корів утримуються на
альпійських пасовищах
Вага – біля 700 кг
Голштинська порода
Висота хрестця – 138-143 см
Вік 1-го отелення (місяці) – 31
Голштини розповсюджені по всій
Строк господарського використання
країні. Голштинська фризська та
роки) – 3,8
голштинська червона є високопродуктивними породами з молочною
Голштинська
порода
спрямованістю. Мета
селекції – рентабельна та високопродуктивна порода
Голштини
розповсюджені
по життя.
всій
молочного типу
з довгим віком
країні.
Голштинська
фризська
та
Передумовами
для цього
є добра
голштинська
червона
є
високопропристосовність, здатність поглинати
дуктивними
породами
з молочною
велику кількість
основного
та сухого
спрямованістю.
Мета
селекції
– рентакорму, стабільний фізичний
стан,
бельна
високопродуктивна
порода
хороша таплодовитість
та відмінний
молочного
типу з довгим
віком життя.
кістяк. Дієздатне,
добре пристосоване
Передумовами
цього є добра
до доїння вим’ядля
дає можливість
досяпристосовність,
здатність
поглинати
гати високих денних
показників
протявелику
кількістьлактацій
основного
сухого
гом багатьох
та та
відповідає
корму,
фізичний
вимогамстабільний
сучасної доїльної
техніки.стан,
хороша плодовитість та відмінний
кістяк.
Дієздатне,
добре
пристосоване
Ціль селекції:
50%
молоко,
25% строк
до
доїння
вим’я
дає
можливість
досягосподарського використання, 15%
гати
високих5%
денних
показників
протяэкстерьер,
кількість
соматичних
гом
багатьох
лактацій
клітин,
5% племінні
якостіта відповідає
вимогам
сучасної
доїльної
техніки.
8 000 кг –
10 000 кг,
4,0 % жир,
3,4 %
білок
Ціль
селекції:
Поголів’я
– 10850%
000молоко, 25% строк
господарського
15%
Кількість корів, використання,
записаних у племінну
экстерьер,
5%
кількість
соматичних
книгу – 32 000
клітин,
5%стад
племінні
якості
Кількість
– 3 100
8 000 кг – 10 000 кг, 4,0 % жир, 3,4 %
білок
Поголів’я – 108 000
Кількість корів, записаних у племінну
книгу – 32 000
Кількість стад – 3 100

Молочна продуктивність 2012
2004 р. (всі
корови):
4,15 % жир – 3,39
3,46 % білок (305
67094
651 – 4,16
днів)
Напрямки застосування: молочна
Молочна
продуктивність
2004 р. (всіта
порода, схрещування
з молочними
корови):
м’ясними породами, м’ясна порода
6(бура
651 –звичайна).
4,16 % жир – 3,39 % білок (305
днів)
Пристосовність до всіх виробничих

умов, придатність для інтенсивного та
Напрямки
застосування:
екстенсивного
виробництва, молочна
а також
порода,
схрещування
з молочними
та
для утримання на пасовищі
та для
м’ясними
породами,
м’ясна порода
безприв’язного
утримання.
(бура звичайна).
Пристосовність до всіх виробничих
Braunvieh Austria
умов, придатність для інтенсивного та
A-6021 Innsbruck,
Brixner Str. 1 а також
екстенсивного
виробництва,
для
пасовищі
та для
Тел.:утримання
+43 (0) 592 на
92 18
22
безприв’язного
утримання.
Факс: +43 (0) 592
92 18 29
www.BraunviehAustria.at
Braunvieh
Austria
Braunvieh
Austria
A-6020
Innsbruck,
Brixner
A-6021
Innsbruck,
Brixner
Str. 1Str. 1
Tel. +43
(0)592
5929292
Тел.:
+43 (0)
181822
22
Факс:
+43 (0)
29
Fax +43
(0)592
5929292181829
Висота хрестця – 145 – 156 см
www.BraunviehAustria.at
www.BraunviehAustria.at
Вік 1-го отелення (місяці) – 29
Вага від 650 до 750 кг
Питома вага в Австрії: 5,1 %

Молочна продуктивність 2004 р. (всі
Висота
хрестця
– 156
см – 3,26 %
корови):
8 082––145
4,17
% жир
Вік
1-го
отелення
(місяці)
–
29
білок (305 днів)
Вага від 650 до 750 кг
Питома
вага взастосування:
Австрії: 5,1 %2012
Напрямки
ідеально

3,29
підходить 8 473
для 4,10
досягнення високих
Молочна
2004 р.
(всі
молочних продуктивність
показників; особливо
висока
корови):
8 082 –
жир утримання
– 3,26 %
пристосовність
до4,17
всіх %
видів
білок
(305 днів)
в молочних
господарствах.
Напрямки застосування: ідеально
Holstein Austria
підходить для досягнення високих
A-8700 Leoben,
Pichlmayergasse
молочних
показників;
особливо 18,
висока
пристосовність
до 25333
всіх видів
Тел.: +43 (0) 3842
60 утримання
вФакс:
молочних
господарствах.
+43 (0)
3842 25333 47
www.holstein.at
Holstein Austria
A-8700
Leoben,
Pichlmayergasse 18,
Holstein
Austria
Тел.:
+43
(0)
3842
60
A-8700 Leoben, 25333
Pichlmayergasse
18
Факс: +43 (0) 3842 25333 47
Tel. +43 (0) 3842 25333 60
www.holstein.at

Fax +43 (0) 3842 25333 47
www.holstein.at

5

6 235 3,88

2012
3,28

www.pinzgauerrind.at
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М’ясні породи
Поряд з класичними породами подвійного використання, такими як симентальська, сіра та піцґауерська худоба,
а також названими нижче породами
спеціального призначення, в Австрії
прижились деякі м’ясні породи закордонного походження. Ці м’ясні породи
використовуються як для чистого
розведення, так і для схрещування з
молочними породами та породами
подвійного використання:
13 152
записаних у племінну книгу корів
породи шароле, синьо-біла бельгійська, блонд д'акитан, лімузин, ангус,
м’ясна симентальська, шотландська
гірська, галовейська, герефордська та
інших м’ясних порід знаходяться в
1 609 племінних господарствах.
У 2004 році було здійснено біля
160 000 штучних осіменіннь з використанням сперми бугаїв м’ясних порід
та біля 50 000 з використанням сперми
бугаїв породи м’ясна симентальська.
Значну частку діяльності фірми складає продаж бугаїв-плідників для
комерційного розведення маточного
стада у якості базису для господарського використання лугів та пасовищ.

Arbeitsgemeinschaft
Österreichischer
Fleischrinder Austria
Fleischrinderzüchter
Pichlmayergasse 18, A-8700 Leoben
Робоче об’єднання австрійських
Tel. +43 3842 25333 40
селекціонерів м’ясних порід ВРХ
Fax +43 3842 25333 11
Pichlmayergasse 18, A-8700 Leoben
www.fleischrinder.at
Teл.
+43 3842 25333 40
Факс +43 3842 25333 11
www.fleischrinder.at

Породи спеціального призначення
Об’єднання ÖNGENE (Австрійське
національне об’єднання генетичних
резервів) в кооперації з адміністраціями федеральних земель та Міністерством сільського господарства розробило вимоги до створення генеральних програм утримання окремих порід
великої рогатої худоби. Для порід, що
знаходяться під загрозою перевищення порогу мінімальної кількості
особин жіночої статі, на передній план
виходить отримання генетичної багатоманітності, а не селекція з метою
підвищення продуктивності. Оскільки з
огляду на свою генетичну спрямованість ці породи більше підходять для
виробництва м’яса, то в основному
окремі тваринницькі об’єднання з організаційної точки зору підпорядковані
відповідним
регіональним
об’єднанням.

Поряд з пінцґауерською звичайною та
тирольською сірою, в цю програму
залучені такі породи спеціального
призначення: мурбоденер, карінтійська
та вальдфіртельська світла худоба,
тукс-ціллертальська, звичайна бура,
енстальський берґшекен, пустертальський шпрінцен.
Завдяки своїй невибагливості вони
особливо добре підходять для екстенсивного м’ясного виробництва у важких
виробничих умовах або у підсобних
господарствах.
ÖNGENE
с/о Інститут біологічного с/г та
біологічної різноманітності
Austraße 10
A-4601 Wels - Thalheim
+43 (0) 7242 470 12
+43 (0) 7242 470 11 15
www.oengene.at
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