


Από το 1992 που ξεκινήσαμε, μέχρι και σήμερα που 
βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις του κλάδου της 
κτηνοτροφίας, είχαμε και έχουμε πάντα 
την ίδια φιλοσοφία.

Να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, 
να στηρίζουμε το μόχθο και την προσπάθειά τους, 
παρέχοντας αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους, 
δημιουργώντας κέρδος.

Η μακροχρόνιες σχέσεις και η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
που έχουμε αναπτύξει με την μεγάλη οικογένεια των 
Ελλήνων κτηνοτρόφων, μας κάνουν περήφανους
και μας καθοδηγούν ώστε να συνεχίσουμε 
τη δυναμική μας ανάπτυξη.

Βασικός στόχος μας είναι η συνεχής αναβάθμιση 
του γενετικού υλικού για την αύξηση των αποδόσεων, 
η εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την συμβουλευτική 
υποστήριξη των παραγωγών και η καλύτερη δυνατή 
παροχή υπηρεσιών στον κλάδο της αγελαδοτροφίας.

Με εκτίμηση

Αθανάσιος Σουλδούρης

Ο ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΑΣ

Αξιολογούμε τις ανάγκες 
των αγελαδοτρόφων. 
Αναζητάμε και 
επιλέγουμε τα πλέον 
κατάλληλα προϊόντα και 
τα προσφέρουμε στις 
καλύτερες δυνατές τιμές.

Εισάγουμε κατεψυγμένο 
σπέρμα ταύρων της 
εταιρείας World-Wide 
Sires, κορυφαίας 
εταιρείας προμήθειας 
σπέρματος των ΗΠΑ, 
της οποίας αποτελούμε 
τον αποκλειστικό 
αντιπρόσωπο στην 
Ελλάδα.

Προμηθεύουμε 
με υλικά Τεχνητής 
Σπερματέγχυσης 
του Κτηνοτρόφους, 
παρέχοντας ταυτόχρονα 
το απαιτούμενο service 
και βοήθεια όπου 
ζητηθεί.

Με την υποστήριξη 
εξειδικευμένου 
επιστημονικού 
προσωπικού παρέχουμε 
συμβουλές στον τομέα 
της διατροφής και 
παράγουμε ισορροπιστές 
κατάλληλους για τις 
ανάγκες κάθε εκτροφής.



























































FEEDPRO: Το FeedPRO® θα αντικαταστήσει το OptiFeed - Ο χαρακτηρισμός ισχύει μόνο για ταύρους Holstein και Jersey.
Περιγραφή: Το FeedPRO βελτιστοποιεί την επιλογή για αυξημένη παραγωγή και μέτριο μέγεθος σώματος διατηρώντας παράλληλα 
τη βαθμολογία της κατάστασης του σώματος και τη γονιμότητα της κόρης. Αυτός ο επαναστατικός δείκτης καθορίζει τις γενετικές 
ιδέες για τη βελτίωση του εισοδήματος έναντι του κόστους των ζωοτροφών και τη διατήρηση της υγείας και των αναπαραγωγικών 
χαρακτηριστικών.

ROBOTPRO:  Το RobotPRO® θα αντικαταστήσει το RoboMAXX - Ο χαρακτηρισμός ισχύει μόνο για ταύρους Holstein και Jersey.
Περιγραφή: World Wide Sires έχει εντοπίσει ταύρους που μεταδίδουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για ρομποτικά συστήματα 
αρμέγματος. Αυτοί οι ταύροι επιλέχθηκαν εστιάζοντας στην απόδοση των συστατικών του γάλακτος, στην ποιότητα του γάλακτος, 
στην υγεία του μαστού καθώς και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του μαστού. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους ταύρους για να 
δημιουργήσετε την επόμενη γενιά κερδοφόρων αγελάδων για το συγκεκριμένο σύστημα αρμέγματος.

FertilityPRO: Το FertilityPRO® θα αντικαταστήσει το Fertility +
Περιγραφή: Η ονομασία FertilityPRO προσδιορίζει τους ταύρους με σπέρμα που πιθανότατα θα βελτιώσουν τα ποσοστά εγκυμοσύνης. 
Αυτός ο προσδιορισμός ανατίθεται με εξέταση των τιμών του ρυθμού σύλληψης της βιομηχανίας, μαζί με εντατικές εσωτερικές 
αξιολογήσεις ποιότητας σπέρματος.

Elite Sexed Fertility ™
Περιγραφή: Το εικονίδιο Elite Sexed Fertility υποδεικνύει ταυρους που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα υψηλότερα 
ποσοστά σύλληψης με σεξαρισμενα σπέρματα , ενισχύοντας την απόδοση της επένδυσής σας! Αυτή η καινοτόμος ονομασία διακρίνει 
τους  καλυτέρους σε απόδοση ταύρους που το σπέρμα τους σεξάρετε.

GForce ™
Περιγραφή: Το GForce υποδηλώνει πόντους με ελίτ γενετικές αξιολογήσεις βάσει ενός συνδυασμού παραδοσιακών γενεαλογικών 
δεδομένων και γονιδιωματικών δεδομένων, αλλά δεν περιέχει πραγματικά δεδομένα από θυγατέρες . Αυτός ο συνδυασμός 
δεδομένων αυξάνει την αξιοπιστία της γενετικής πρόβλεψης ενός νεαρού πατέρα πριν από τη διαθεσιμότητα πραγματικών δεδομένων 
από θυγατέρες.

GForce + ™
Περιγραφή: Η σειρά GForce + περιλαμβάνει νέους γονιδιωματικούς ταύρους  που επιλέγονται με βάση αυστηρά πρότυπα ποιότητας 
σπέρματος και το υψηλόβαθμο Ποσοστό σύλληψης ταυρου (SCR) από τη χρήση σπέρματος απογόνων. Το GForce + Οι ταυροι πρέπει 
να έχουν εξαιρετική γενετική αξία, έναν αξιόπιστο ικανό αριθμό από ταύρους και πραγματικές παρατηρήσεις ευκολίας στην γέννα.

NxGEN®
Περιγραφή: Το NxGEN® είναι ένα πρόγραμμα συμμετοχής που χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση της διανομής ελίτ γενετικής από το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής World Wide Sires / Select Sires στην αγορά. Το NxGEN έχει αναπτυχθεί για να συνεχίσει να προστατεύει 
τις συνεχιζόμενες επενδύσεις της World Wide Sires / Select Sires για το μακροπρόθεσμο όφελος των μελών μας.

Progeny Proven
Περιγραφή: Αν θέλετε τους πιο αξιόπιστους διαθέσιμους ταύρους για το πρόγραμμα αναπαραγωγής σας, αναζητήστε το εικονίδιο 
Progeny Proven. Το εικονίδιο υποδεικνύει τους ταύρους με μια αξιολόγηση που βασίζεται τόσο στα γονιδιωματικά δεδομένα όσο και 
στα πραγματικά δεδομένα απόδοσης της κόρης.

Gender SELECTED ™ - θα χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ταύρους που μπορεί να σεξαριστει το σπέρμα τους.
Περιγραφή: Αναζητήστε το εικονίδιο ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ φύλου για να προσδιορίσετε τους ταύρους με διαθέσιμο σπέρμα ταξινομημένου 
φύλου. Περισσότερα θηλυκά μοσχάρια  είναι πλέον  προσιτά. Όλο το σεξαρισμενο σπερμα υποβάλλεται σε επεξεργασία 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία SexedULTRA.

Gender SELECTED™ SexedULTRA 4M™ - θα χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ταύρους που μπορεί να σεξαριστει το σπέρμα τους 4M
Περιγραφή: Αναζητήστε το εικονίδιο SELECTED 4M για το φύλο για να προσδιορίσετε τους ταύρους με σπέρμα ταξινομημένου φύλου 
σε 4 εκατομμύρια δόσεις σπέρματος. Όλο το σεξαρισμενο σπέρμα υποβάλλεται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 
SexedULTRA.

GrazingPRO®: Το GrazingPRO® θα αντικαταστήσει το GrazeMAXX - Ο χαρακτηρισμός ισχύει μόνο για ταύρους Holstein και Jersey.
Περιγραφή: World Wide Sires ‘GrazingPRO επιλέγεται για τη βελτίωση της κερδοφορίας των συστημάτων παραγωγής με βάση το 
γρασίδι μεταδίδοντας μεγαλύτερη μακροζωία, καλύτερη κινητικότητα, μέτριο ανάστημα, βελτιωμένες αποδόσεις συστατικών και 
ανώτερη παραγωγή - χωρίς όμως να διακυβεύονται χαρακτηριστικά φυσικής κατάστασης, όπως το ποσοστό εγκυμοσύνης κόρης 
(DPR) και Σωματική βαθμολογία κυττάρων (SCS).

Showcase ™ : Το Showcase ™ αντικαθιστά το TypeMAXX 
Περιγραφή: Οι ταυροι κερδίζουν την ονομασία Showcase μέσω κορυφαίων γενεαλογικού δέντρο σε Τύπο ή βραβευμένα pedigrees. 
Στραφείτε σε αυτήν την ονομασία για να δημιουργήσετε τον επόμενο νικητή σε ένα Show ή να βελτιώσετε τον συνολικό τύπο της 
αγέλης σας.




