CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI HIỆP HỘI HEO GIỐNG CANADA

DI TRUYỀN GIỐNG
CỪU VÀ DÊ

Polar
Genetics Group
Polar Genetics Group chuyên về cung cấp các con giống vật nuôi chất lượng cao của Canada,
các công nghệ sản xuất và tái sản xuất, thiết bị sản xuất và sinh sản vật nuôi cũng như đào tạo,
tư vấn các dịch vụ cho các nhà sản xuất vật nuôi và các tổ chức của họ trên thị trường thế giới.
Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình đến với khách hàng
nhằm giúp họ hoàn thiện khả năng sản xuất, tính hiệu quả và lợi ích tài chính.
Polar Genetics Group đã xuất khẩu các sản phẩm của mình sang nhiều nước trong nhiều năm
qua. Chúng tôi tham gia vào cả các dự án phát triển và sinh sản vật nuôi trên khắp thế giới. Có
rất nhiều thị trường đại diện giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp ở các khu vực đã hợp tác với
Polar Genetics Group. Các thị trường trọng điểm của chúng tôi có mặt tại nhiều nơi trên thế giới
để hỗ trợ lâu dài cho khách hàng, mang lại cho họ sự thoả mãn và thành công.
Polar Genetics Group cùng với các chi nhánh
của mình là thành viên hỗ trợ cho các tổ chức
sau:
• Hiệp hội các nhà xuất khẩu heo Canada
•Hiệp hội các nhà chăn nuôi heo Canada
•Liên hiệp cải thiện giống heo của trung tâm
Canada
•Hiệp hội di truyền vật nuôi Canada
•Liên hiệp cừu Canada
•Hiệp hội chuyển giao phôi Canada
•Hiệp hội các nhà chăn nuôi cừu Canada
Các nhà chuyên môn của chúng tôi cùng với
đội ngũ các chuyên gia và các chi nhánh
nghiên cứu về rất nhiều loài như: heo giống,
cừu, dê, bò và các vật nuôi lấy sữa.
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Các nguồn giống di truyền của Polar Genetics Group được lấy từ trung
tâm sản xuất giống cừu và dê hàng đầu của Canada. Các nhà cung cấp
của chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng các giống cừu và dê tốt nhất
hiện có ở Canada, bao gồm: các con giống thuần chủng, tinh và phôi
đông lạnh theo những tiêu chuẩn sau:
• Thịt và giống cừu Charollais, Ile de France, Texel, Suffolk, Canada,
Dorper, Katahdin, Hampshire và các giống khác
• Cừu mẹ và giống cừu lấy sữa Rideau, Romanov, Dorset, East Friesan
• Dê nuôi lấy thịt và dê nuôi lấy sữa Boer, Nubian, Saanen
Phối hợp với Liên hiệp cừu Canada, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
của chúng tôi có thể tư vấn, đào tạo về dinh dưỡng, sức khoẻ đàn gia
súc, kỹ thuật chăn nuôi, tái sản xuất và lựa chọn gen. Đội ngũ chuyển
giao phôi của chúng tôi đã được cấp chứng nhận quốc tế về xuất khẩu và
chuyển giao phôi và tinh đông lạnh.

THỤ TINH
NHÂN TẠO
Polar Genetics Group mang đến một loạt các dịch vụ và công nghệ
hoàn thiện về thụ tinh nhân tạo trong đó có thiết kế trung tâm thụ
tinh nhân tạo; quản lý chuyên môn; đề xuất về thiết bị; hỗ trợ kỹ
thuật và đào tạo kỹ thuật viên.
Sự lựa chọn hoàn chỉnh về thiết bị chất lượng cao và các dịch vụ cung
cấp có trong danh mục sau:
• Ống thông đường tiểu, chất bôi trơn và công cụ hỗ
trợ thụ tinh
• Phát triển và thụ tinh nhân tạo
• Phân tích mật độ và chất lượng tinh trùng
• Những yêu cầu về phòng thí nghiệm
• Dóng gói, bảo quản và vận chuyển tinh
• Công nghệ sóng siêu âm
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DI TRUYỀN GIỐNG GIA SÚC
Canada là một nước có bề dày lịch sử là nhà cung cấp và sản xuất các giống gia súc chất
lượng cao hàng đầu thế giới. Thông qua đội ngũ chuyên gia, mạng lưới các nhà chăn nuôi
hàng đầu, và các cơ sở sản xuất phôi và tinh xuất khẩu đã được phê chuẩn, Polar Genetics
Group cung cấp các giống bò thuần chủng và các giống vật nuôi lấy sữa bao gồm các loại sau:
• Bò thịt: Angus đen, Angus đỏ, Charolais, Simmental, Limousin, Gelbvieh, Hereford và các
giống khác
• Bò lấy sữa: Holstein, Jersey, Brown Swiss, Ayrshire, Geurnsey
Cùng hợp tác với các chi nhánh trong ngành gia súc của chúng tôi còn có thêm các dịch vụ
như đào tạo và chuyển giao công nghệ về sản xuất bò thịt và bò lấy sữa, các chương trình
chăn nuôi và cải thiện giống, các công nghệ tái sản xuất tiên tiến như chuyển giao phôi và thụ
tinh nhân tạo.

DỊCH VỤ
• Vận chuyển xuất khẩu quốc tế và điều phối
giống vật nuôi bao gồm tài liệu hoá, sự chọn
lựa và vận chuyển
• Các chương trình đào tạo và hỗ trợ bao gồm
cả việc đi thực địa và tổ chức hội thảo
• Sản xuất, quản lý và tư vấn về dinh dưỡng
• Lựa chọn gen
• Đề xuất các chương trình chăn nuôi
• Các giải pháp và phát triển dự án trong việc
sản xuất giống và vật nuôi thương phẩm
• Tư vấn đề xuất các giải pháp cho trang thiết bị
và thiết kế chuồng trại
•Công nghệ và cơ sở chế biến thịt và giết mổ
• Cung cấp các sản phẩm khác trong
phục vụ cho ngành chăn nuôi như
thức ăn gia súc, v...v

DI TRUYỂN GIỐNG HEO
Các sản phẩm di truyền giống heo của Polar Genetics
Group được cung cấp từ những đàn giống hàng đầu, các
liên minh về di truyền giống và các trung tâm thụ tinh nhân
tạo trên khắp Canada.
Các sản phẩm cung cấp heo giống bao gồm:
• Heo cái và heo đực thuần chủng và giống tốt
• Dòng Yorkshire, Landrace và Duroc
• Dòng F1 Yorkshire lai với giống cái Landrace
• Giống đực ghép lai giai đoạn cuối
• Tinh heo tươi và đông lạnh
Tất cả các nhà cung cấp đàn giống của chúng tôi đều tham
gia vào các chương trình chọn lọc và đánh giá di truyền học
tiên tiến. Tầm quan trọng của chương trình này được nhấn
mạnh vào khả năng tăng cường của heo mẹ và khả năng
sản xuất; mức tăng trưởng và tỷ lệ nạc cao; tính hiệu quả
của thức ăn vật nuôi; chất lượng thịt giết mổ đồng đều và các
đặc tính của thịt.
Polar Genetics Group luôn luôn sẵn sàng cung cấp đàn heo
giống sức khoẻ tốt nhất cho khách hàng của mình. Chúng tôi
hợp tác với các nhà cung cấp, là những người đạt trình độ kỹ
thuật về sản xuất vật nuôi có sức khoẻ, kiểm tra giám sát và an
toàn sinh học cao. Canada là nước hoàn toàn không có bất cứ
một thứ bệnh nào thường thấy ở các nước sản xuất heo khác.
Tất cả đàn giống và tinh heo xuất khẩu đều được Cục thanh tra
thực phẩm Canada kiểm tra huyết thanh, chứng nhận và phê
duyệt trước khi xuất khẩu để đảm bảo rằng tất cả các chuyến
hàng đều đáp ứng được các nhu cầu về vệ sinh của nước
nhập khẩu.
Ngoài đàn giống và tinh heo ra, Polar Genetics Group còn kết
hợp với trung tâm Canada về cải thiện giống heo, cung cấp các
công nghệ tiên tiến nhằm hoàn thiện giống heo Canada để giúp
cho khách hàng của chúng tôi gặt hái được những tiến bộ lâu
dài và thường xuyên trong chương trình sản xuất của họ.

Để biết thêm thông tin,
xin vui lòng liên hệ với
chúng tôi theo địa chỉ:
Polar Genetics Group
Unit 2, 3104 101 Street
Edmonton, Alberta T6N 1G9 Canada
Tel. 1-780-944-2575
Fax. 1-780-944-2601
Email: polar@polargenetics.com
Website: www.polargenetics.com

Representative:

Đội ngũ chuyên gia và các chi nhánh của chúng tôi luôn sẵn
sàng để tư vấn về chuyên môn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong
tất cả các lĩnh vực chăn nuôi heo và sản xuất heo thương phẩm.
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