
 :هلشتاین

آل یک گاو مااهه     اندازه ایده 

کیلوگام  اتا        086بالغ  

ویژگی شیم، حجم شیم باال     

با کمتمین هرصد چامبای        

رنگ هلشتایان تایااه و          

تفید و یا قممز و تفید ات   بخاطم رشد نسبتًا تمیع و تولید الشه خاو                   

شوه  هیمتم از جمتی، گمنزی یا ایمشایم بالاغ          بمای تولید گوش  اتتفاهه می    

 شوه  منشأ شمال هلند ات  می

 :جرسی

کوچکتمین نژاه گاو شیمی جمتی ات   به جه  هارا بوهن چمبی زره              

جمتای ارز  زیااهی       

بمای تولید گوش  نداره     

شاایاام جاامتاای هارای     

بیشتمین هرصد چامبای     

نسب  به تما  ناژاههاای    

هیگام اتا   جامتای          

شوه  شیم جمتی بخاظم کاروتین      نسب  به نژاههای هیگم زوهتم بالغ می      

زیاه زره رنگ ات   اصل جمتی ار بمیتانیا و نورماندی حااصال شاده                 

 :گرنزی

نوع و مشخصات گمنزی شابایاه       

جمتی اتا   هرصاد چامبای           

جمتی مقداری کمتم از جمتای      

ات  ولی شیام زرهتام اتا             

گوتاله گمنزی هر موقاع تاولاد         

ها و رنگ زره چمبای      کمی بزرگتم از گوتاله جمتی ات   اندازه کوچکتم آن         

ها بمای گوش  مناتب نباشند  گمنزی هیمتام از           شوه گمنزی الشه باعث می  

 شوند  اصل گمنزی از بمیتانیا و نورماندی حاصل شده جمتی بالغ می

 براون سوئیس:

تامیان ناژاه      قدیامای  

شیمی بماون توئیا     

ات   این نژاه  از نظم       

وزن هر مااقااا  هو        

ات ، ولی باه انادازه       

رتاد   هلشتاین نامای   

ای بماون توئی  از خیلی روشن تا خیلی  پم رنگ ماتافااوت                رنگ قهوه 

ها، چمبی تفید بدن    ات   به خاطم اندازه نسبتًا بزرگش، وزن زیاه گوتاله         

 بماون توئی   بمای پمواربندی شبیه هلشتاین ات  

 ایرشایر:

ایمشایم بزرگتم از گامنازی و      

جمتی ات  و رناگ آن از         

ای مایل به قممز    قممز تا قهوه  

و تفید متغیام اتا   وزن          

ها هر موقع تولد بسیار گوتاله

کم ات ، به همین جاها          

بمای تولید گوشاتای هارای       

ارز  مااتااوتاا.اای اتاا       

گاوهای حذفی و گاوهای مازاه هارای ارز  متوت.ی بمای تولید گاوشا        

شوند و هارای چمبی تفید هستاناد         هستند چما که خیلی تمیع چاق می      

 هرصد ات  4هرصد چمبی شیم تقمیباً 

 شورت هورن:

به عنوان نژاهی متاناوع      

بمای تولایاد شایام و          

گوش  معامو  اتا        

ها اندازه نسبتاً بزرگ آن   

ای مابابا  بامای        نکته

تولید گوش  و قیاما       

ها باال بمای گاوهای حذفی ات   وزن نسبتاً کم گوتاله هر موقع زایمان آن     

های هلشتاین و بماون توئی  بمای تولید گاوشا         را هر مقایسه با گوتاله    

 کند  بیشتم به رنگ تمخ تیمه معمو  ات  کمتم مناتب می
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