EUROPA – ROMÂNIA
VITE
DE PRASILA
DIN AUSTRIA
SI GERMANIA

Austria poate livra cele mai bune
juninci din urmatoarele rase:
Fleckvieh
(Baltata)
,

Tiroler Grauvieh
(Cenusia
, Tiroleza)

Braunvieh
(Bruna)

Holstein Friesian

Toma Victor
reprezentant pentru Romania
Mobil Austria: 0043 - 650 - 283 93 66
Tel./Fax (Austria): 0043 - 1- 923 82 23
vitomar2001@hotmail.com
consult2005@yahoo.com
www.schwanninger.austria.go.ro

SCHWANINGER MARTIN
EXPORT DE VITE
A-6410 Pettnau, Unterpettnau 248
Tel.: 00 43 - 52 38 - 86 2 26
e-mail: martin.sch@tirol.com

Fax: 00 43 - 52 38 - 86 2 27
Mobiltel.: 00 43 - 664 - 240 33 44

BRAUNVIEH si
, FLECKVIEH
Animale speciale pentru lapte si
, carne
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Junincile baltate
sînt foarte scumpe pe piata
,
, europeana.
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productie
, de lapte foarte buna
laptele bogat în grasimi si
, proteine
fara probleme de mastita
concentrate sînt necesare în cantitati foarte mici

Holstein Frisian din Austria

Avantajele rasei Holstein Frisian:
(

(
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cea mai mare productie
, de lapte
bogat în grasimi si
, proteine
cea mai buna forma de uger
usor
, de muls
vaci mari si
, grele

Cum putem transporta animale in conditii
optime?
,
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Noi lucram cu compania de transport:
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Cu ajutorul experientei
, echipei noastre de
conducatori auto si
, a calitatii
, organizarii din
partea firmei Schwaninger, va putem garanta
ca animalele vor ajunge în cele mai bune
conditii,
, sanatoase ,si în timp util. Autocamioanele sînt echipate cu sistem automat de
adapare, deci animalele vor avea apa
suficienta.
Pentru vite foarte mari, avem posibilitatea sa
variem înaltimea
acoperisului.
Înainte de
,
,
încarcare, în autocamion se împrastie
paie pe
,
jos. Deasemeni se încarca si
, îndeajuns fîn
pentru perioada transportului.

