
Programa Igenity Leite – 
Genômica Aplicada ao Melhoramento 

Igenity® – Seleção com confiança

Saiba mais sobre o seu rebanho e esteja confiante em 
tomar as melhores decisões para um futuro mais rentável.



Testes genômicos o ajudam a tomar sempre as melhores 
decisões para o futuro do seu negócio, pois estimam o 
verdadeiro potencial genético de seus animais assim 
que acabam de nascer. 

A genômica aumenta a rentabilidade do seu rebanho 
através de:

• Aumento de ganho genético. Perfis genômicos 
fornecem a acurácia de um teste de progênie baseado 
em 20 filhas em produção, enquanto a avaliação por 
parentesco somente sete. 

• Verificação de parentesco. Erros no pedigree 
informado são verificados em 15% dos animais 
testados, corrigi-los é de vital importância para que 
o acasalamento ideal potencialize ganhos na próxima 
geração.

• Manejo da consanguinidade. Ajuda a evitar 
efeitos negativos do aumento da consanguinidade 
e manter variabilidade genética através do manejo 
do coeficiente de consanguinidade, até mesmo sem 
conhecimento prévio do pedigree.

• Decisões acertadas de acasalamento. Com o real 
conhecimento do potencial genético de suas novilhas 
você pode antecipar as decisões de acasalamento e 
ainda realizar de forma mais confiável a indicação 
dos touros melhoradores.

• Sêmen sexado. Identificar as melhores novilhas para 
reposição e ainda acasala-las com sêmen sexado, 
potencializando o ganho genético para a próxima 
geração – melhores novilhas deixam mais fêmeas.

Use a genômica para o máximo 
de rentabilidade
Os custos de criação de uma novilha são muito altos, 
estima-se que nos Estados Unidos ela tenha que produzir 
mais de 14.500 kg de leite antes mesmo de pagar o seu 
custo de investimento. Com as soluções do Programa 
Igenity Leite você pode previamente selecionar novilhas 
de baixo desempenho e vendê-las precocemente sem 
necessidade de maiores investimentos.
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Devido aos altos custos de 

criação de novilhas cada 

escolha representa um 

investimento significativo para 

fazê-la sem informação.

Selecione com confiança as melhores novilhas para reposição



O pacote de soluções do Programa Igenity Leite é a mais simples e aplicável ferramenta genômica para melhoramento 
genético, com excelente acurácia e um ótimo custo-benefício de seus resultados. Utiliza amostras simples de pelo 
ou sangue para produzir informações cruciais sobre o real potencial genético de um animal.

As amostras são genotipadas em chips customizados, que são atualizados quanto à composição de marcadores 
sempre que necessário através de intenso investimento em pesquisa e desenvolvimento. A Neogen é líder em 
genômica no cenário mundial com laboratórios nos Estados Unidos, Brasil e Europa, comanda a maior operação com 
mais de 2 milhões de amostras processadas em 2016.

O Programa Igenity Leite inclui as seguintes soluções:

Igenity-Prime

Igenity
Dashboard

• Produto Premium dentre as ferramentas Programa Igenity Leite. 
• Tecnologia com retorno de investimento já aprovado por diversos produtores americanos.
• Utiliza um chip customizado pela Neogen para o máximo de acurácia.
• Provê informações adicionais que podem ser utilizadas como objetivos de seleção específicos.
• Informações provenientes da avaliação oficial do CDCB-USDA.

Raças disponíveis: Holandês, Jersey e Pardo Suíço. Para todas as raças os animais devem 
apresentar um mínimo de 87% de pureza racial.
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Solução Genômica Aplicável

• Excelente ferramenta para produtores que buscam praticidade e decisões acertadas, uma 
alternativa à avaliação tradicional realizada pelo USDA.

• Apresenta as características chave para seleção, visando o melhoramento genético de 
rebanhos leiteiros lucrativos.

• Utiliza um chip customizado pela Neogen para o máximo de acurácia.
• Informações adicionais que podem ser utilizadas como objetivos de seleção específicos.

Raças disponíveis: Holandês e Jersey (75% ou mais de pureza racial).

Igenity-Essential

• Trata-se de uma plataforma simples e amigável de apresentação de resultados genômicos. 
• Com extrema mobilidade e apta para ser consultada em computadores, tablets e smartphones.
• Uma ferramenta estratégica na aplicação da genômica ao melhoramento, possibilita visualizar 

a distribuição do rebanho, ganho genético ao longo do tempo e também a elaboração de um 
índice personalizado.

• Versão 100% em português e disponível para os dois produtos descritos acima.
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Como começar: 
1. Determine as suas necessidades
 O Programa traz um pacote de variadas soluções para se adequar as necessidades da sua seleção, contate a equipe 

da Neogen ou um representante local que certamente farão a genômica trabalhar para os seus resultados.

2. Colete as amostras
 São aceitas amostras de pelo ou sangue para os testes genômicos das raças Holandesa, Jersey e Pardo Suíço. 

Para obter materiais de coleta por favor entre em contato com o laboratório da Deoxi- uma Companhia da Neogen, 
através dos dados no final da página.

3. Analise os seus resultados
 Os resultados do seu rebanho serão disponibilizados através da plataforma Igenity Dashboard, onde podem ser 

analisados de forma prática e efetiva, além de possuir a opção de exportar arquivos em formato Excel® ou provas 
individuais em PDF.

Esteja confiante em suas decisões de seleção. Entre em contato e aprenda mais sobre 
como fazer a genômica trabalhar pela sua lucratividade.
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