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ry Plenrlenrrrá [<můhá ft{msný sfrrmemtál
sť.reg. , ISI 680 i^e.o ,FLOP AGROCHYT PP

osvěe[čemí usz o21oLL1
ěís.PK : 392000O82763o64 od,d,: A

opiňující údaje
M§

uš. čís1o : a2,163064 cz
pohlaví : Plemenný býk

dat,.nar. :08. 09.2019 cLrovatel:Agrocttyt s.r.o.Mořrélnogenotyp: sNP 2008962M majitel :NATURAL, spol . s r.o.
země půw.;Čn

Hradištko pod Medníkem
chip: 956000 0I22L3139

OTEC : ZNIS 20I
jméno : ZENTRuM vooŇarsxÝ p
čístoPK: 1450oo836371031 oddílPK:
ušní číslo: 83637103]. cz
chovatel :

Ko.Iář František, stožice
ma jite1:
Bohuslav Kouba

plemeno : Ms 10O
narozen : 22 _ 03 . 2o'| a]

krewní rozLror c. :

genotlT) prot. č.: IDNA 0475l13
země původu: Čeaká repulrtika

OO lZSí 807
jméno : CURAHEEN TYsoN ET R
čísIoPK :171059840126 oddilPK; A
chovatel : Jacinta Wa11 , curaheen, Dubl in
majitef :Natural spo1. s. r. o. Hradištko
narozen :1B_01.2O06
zeme púvodu: rrsko

OOO:. 262 692
HILLCREST CHAMPION
PMMCo17

MOO:151420930180 IE
RACEVIEÝÍ MERIE-BEAUTY
BATMo 31

M() : l81049931 cz
I mí.no :NoRMA VoDNANSKA P
ci sIoPK :1450001B1049931 oddílPK: A
chovaLc] : Kolár František, stožice
ma_, a tcl :Agrochyt s_Ť.o_Mohelno
narozena: 05. 05 _ 2005
zerne původu: Česka repůIi}a

OMO: ZST 178
;rŘíx vopŇallsxÝ p
t45287lt7144

MMo:
LILIE
L45207L247 Bl

-.-,5l

cz!247a12o7

MAŤ(A: 543937961 e7,
jmaho: ANGEI,A AGROCHYT P
čí§loPK: 3920oo54393796].
c|4ivateI:
A|rochyt a. r.o.Uoh§fino
naj i tsel : "
Agrochyt s. r. o.Mo}relno

plemeno 3 Ms ].oo
narozena: L2.o!.2oL4
krevní rozbor č.:
genot'lrt) prot. ě.: DNA 1702701
země původu: Česká repr:lrlika

;T .-
ílr L, ,o.,

oddílPK :., A

OM :Z9I 955 tij.e,". ,ářiríĚ'*"6* "rS' T',šísloPK :22l'J,5269o291 oddílPK: A
cbovatel :Angela & Gerar Brickley,Co Laoimajitel : rNPIJEM s.r.o.,VŠestary
narozen:25.10.2005 , it
země původu: írsko

|ir . 9ťi!ó

'i].!

MOM3 0
CEIJTTC HOMEMAKER
cTcHo15

MM : 34L43696L CZjméno : iIISKRA AGRoCHYT P
ěísloPK :3'92000341436961 oddílPK: A
ctrovatel : Agtoctryt s . r. o. Mohelno
majite]. : Agrochyt s . r. o.Mo}télno
narozena: L6 .1,2 .2008
zerně půwodu; Česká republika

oMM: zsl 400
HEDETOFT UNITED P
80185-00096

l.í{M: 193698961 CZ
OUŠKO .]UNIOR AGROCHYT P
392ooo1 93698sor 
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