COMUNICADO DE IMPRENSA
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA
CONTATO:
		

Carolyn Madson, Neogen Corporation
+1 859/254-1221, cmadsom@neogen.com

944 Nandino Blvd.
Lexington, KY 40511
+1 859/254-1221
e-mail: inform@neogen.com
www.neogen.com

Neogen e CRV firmam parceria para fornecer características de saúde e
eficiência
Lexington, KY., 3 de outubro de 2016 — A Neogen Corporation anunciou hoje que a sua subsidiária GeneSeek
firmou uma parceria com a CRV, adicionando em sua extensa linha de soluções em genômica para bovino leiteiro,
características inovadoras, relacionadas a saúde e eficiência.
A nova parceria reúne a GeneSeek, o maior laboratório de Agro-Genômica do mundo, com a CRV, uma organização
em melhoramento bovino de liderança mundial. Quatro características comprovadas, Melhor Saúde, Melhor
Eficiência, Saúde do Casco e Saúde do Úbere, serão incluídas no perfil genômico Igenity da GeneSeek e permitirão aos
produtores americanos, selecionar animais com base na sua capacidade de responder a doenças específicas e produzir
eficientemente.
“Muitas operações comerciais de bovino leiteiro estão tendo um grande retorno no investimento com a utilização
de uma triagem genômica de seus rebanhos. A oportunidade de adicionar as características relacionadas à saúde e
eficiência da CRV com os nossos testes genômicos para bovino leiteiro, fornece um valor ainda maior aos resultados
que nós podemos fornecer aos produtores”, disse o Dr. Stewart Bauck. “GeneSeek e CRV têm trabalhado juntas
durante anos no desenvolvimento de programas genômicos para bovino leiteiro, pois nós entendemos a importância
para os produtores no setor de laticínios, da escolha dos melhores reprodutores disponíveis dentro do acervo genético,
para a produção da nova geração de bezerros.
“Trabalhando em conjunto, nos dá a habilidade de aperfeiçoar os nossos programas e serviços, respectivamente”, disse
Amy VanderMark, Diretor-Geral da CRV nos Estados Unidos. “A relação existente entre a Neogen e a Merck Animal
Health nos permitirá a entrega efetiva dos melhores produtos genéticos para os produtores de leite dos EUA”.
O Programa Igenity Dairy Heifer da Neogen fornece soluções de perfis genômicos focados em bovinos leiteiros
comerciais. Para gado comercial, Igenity-Select e Igenity-Essential fornecem soluções simples e econômicas para a
operação leiteira comercial.
Para mais informações, visite o site www.neogen.com, ou contate o seu representante local da Neogen ou Merck
Animal Health.
CRV é uma organização líder no melhoramento em gado com ênfase em seus clientes — totalmente comprometida a
ajudar os agricultores. Com instalações na Holanda, Bélgica, Reino Unido, Nova Zelândia, Alemanha, Luxemburgo,
África do sul, Brasil, Estados Unidos, República Checa e Espanha, a CRV vende sêmen em mais de 50 países. O
escritório da CRV nos Estados Unidos foi estabelecido em 2009 e está localizado em Madison, Wisconsin. A sua
equipe fornece soluções que apoiam os agzricultores na construção de um rebanho mais rentável e eficiente.
A Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) desenvolve e comercializa produtos dedicados para a segurança de alimentos
e animais. A divisão de Food Safety da Neogen comercializa meios de cultura desidratados, kits para testes diagnósticos
de bactérias causadoras de doenças de origem alimentar, toxinas naturais, alimentos alergênicos, resíduos de drogas,
doenças em plantas e controle de sanitização. A divisão de Animal Safety é líder no desenvolvimento genômico, junto
com a fabricação e distribuição de uma variedade de produtos veterinários, incluindo: kits diagnósticos, produtos
farmacêuticos, instrumentos veterinários, tratamento para lesões e desinfetantes.

Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.
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