
Conheça a primeira
central de inseminação 
do mundo.



A C.R.I. Genética é uma cooperativa americana formada por 
mais de 18.000 pecuaristas associados. Os criadores brasileiros 
utilizam a genética que compõe as baterias de touros da C.R.I. 
Genética Brasil desde a década de 70. A empresa é conhecida 
como a primeira central de inseminação do mundo (Código 
Mundial da Central: 001).

Excelência e qualidade genética, inovação tecnológica e 
eficiência dos serviços são as principais características que a 
C.R.I. carrega em sua marca. Por isso, a C.R.I. Genética Brasil é a 
empresa que mais cresceu no mercado nacional em 2011.

A primeira central de inseminação do mundo
nasceu nos Estados Unidos e veste verde e 
amarelo há mais de 40 anos.



A primeira Central de Inseminação do mundo
é a primeira em desenvolvimento de tecnologia.

A primeira central de Inseminação do mundo sempre esteve na frente do fomento, 
desenvolvimento e aplicação de tecnologia para geração de benefícios ao produtor. A C.R.I. 
Genética foi a primeira a utilizar o teste de progênie para a divulgação de suas DEP’s, também 
foi pioneira em apresentar características avaliadas para facilidade de parto e o primeiro índice 
econômico em gado leiteiro – Mérito Líquido Vitalício, além de apresentar características em 
demonstração linear.



A mais brasileira das Centrais
é a mais presente no mundo.

A primeira central de Inseminação está presente no Brasil
e em mais de 60 países no mundo.



Segundo o USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) a 
C.R.I. é a primeira entre as centrais de Inseminação Artificial em fertilidade 
de seus touros, ranqueados pelo SCR (Taxa de Concepção de Touros).
A C.R.I. é a primeira empresa de inseminação a manter e aplicar programas 
de controle interno como o Synch Smart, que sinaliza os touros mais 
férteis para a utilização em IATF e o Gen Check, que avalia a aptidão 
reprodutiva de touros jovens via checagem genômica dos mesmos. 
Dessa forma garante a qualidade de seus produtos e os resultados de 
seus clientes.

A mais brasileira das centrais
é a primeira em FERTILIDADE.



A C.R.I. é a primeira a oferecer um sistema de acasalamento por computador disponível 
comercialmente: C.R.I. MAP, especialmente desenvolvido para reunir um grupo de touros que 
melhor se adequam aos objetivos do criador brasileiro, sejam eles comerciais, pista ou a pasto.
Além disso, disponibiliza sua equipe técnica para operacionalizar a aplicação desta tecnologia.

A mais brasileira das centrais é a primeira
em PROGRAMAS DE ACASALAMENTO.



A mais brasileira das centrais é a primeira
em PRODUÇÃO DE SÊMEN SEXADO.

A C.R.I. é a primeira central a oferecer ao seus clientes a 
opção de escolha pela concentração desejada de sêmen 
sexado – 75% ou 90%, de acordo com seus objetivos e 
relação custo/benefício.



As provas genômicas antecipam a avaliação genética do teste de progênie 
e permitem a identificação, com ótima acurácia, de touros melhoradores 
ainda jovens. Representam  dentro do processo de seleção uma antecipação 
no intervalo de gerações e portanto dos resultados.
A utilização de seus touros garante confiabilidade e consistência unidas 
ao melhor da genética mais recente.

A mais brasileira das centrais 
é a primeira em GENOMA.



A raça Angus oferece a carne mais macia e saborosa 
do mundo, além de apresentar os melhores resultados 
adaptativos para o cruzamento com zebuínos.

Um dos touros que possui mais progênies premiadas 
no país e no mundo. Agrega o que há de melhor na raça 
Angus e suas vantagens.

A mais brasileira das centrais é a primeira
em genética da raça ANGUS.

NET WORTH



O touro recordista mundial em vendas de doses de 
sêmen. Mais de 1,8 milhões de doses comercializadas. 
Mundialmente consagrado na produção e nas pistas 
com mais de 67 mil filhas.

O primeiro colocado em TPI no mundo, 
também é da C.R.I. Genética Brasil.

A mais brasileira das centrais trouxe 
para o Brasil o que há de melhor no 
mundo em TOUROS HOLANDESES.

TOYSTORY FREDDIE



Desde os tempos do Império, a genética do Gir Leiteiro 
brasileiro já conquistava o mundo.

Touro cujas filhas vem conquistando grandes 
campeonatos nacionais em qualidade de úbere.

IMPéRIO
DA SAnTA EDwIGES

A mais brasileira das centrais desde o IMPéRIO.



A união entre a melhor genética da raça holandesa e a melhor genética 
da raça Gir formou a raça Girolando do Brasil para o mundo.

A mais brasileira das centrais possui
o DOLAR genuinamente brasileiro.

Touro cujo pedigree materno carrega uma das grandes 
matrizes campeãs nas pistas de produção.

DOLAR Dabliu Delib



Um dos grandes representantes do conceito 
de nelore melhorador da C.R.I. Produtividade e 
caracterização para se atingir todos os objetivos.

A Central que além de SAMBA, possui a bateria 
nelore que toca outros ritmos para contagiar a 
pecuária de corte nacional e mundial.

A mais brasileira das centrais
tem SAMBA no pé.

CEN SAMBA



Por tudo o que você acabou de ver, a C.R.I. Genética Brasil está 
pronta para crescer junto com o Brasil, de mãos dadas, firmes e 
fortes, com todos os produtores deste país.
A Central que nasceu do cooperativismo rural e evoluiu com os 
seus produtores e, por isso, conhece bem as suas necessidades.

C.R.I. Genética Brasil
é A MAIS BRASILEIRA DE TODAS,
porque veste a mesma camisa
do produtor brasileiro.



www.CRIgenetica.com.br • (16) 3362.3888

A PRIMEIRA CENTRAL
DE INSEMINAÇÃO DO MUNDO
É A MAIS BRASILEIRA
DE TODAS E ACREDITA
NO BRASIL.
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