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st.reg. , ISI 768
uš. číslo: a27aao64 CZ
pohlawí : elemenný býk

jméno ,GIF AGROCHYT V)l
dat-nar. : 13. 03.2020 chovate].:Agroclryt

genotyp: sNP 2026841M ma,iitel :NATURAL,
země pův.:ČR
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OTEC : jSI ]-33
jméno : DINGo AGRoCHYT P
čísIoPK: 392000012080064 oddílPK:
ušní ěís1o: t2OaOO64 CZ
c}rovate1 :

Agrochyt s. r. o.Mohelno
maj i te1 |

Natural spol s. r. o. Hradištko

plemeno : Ms 100
narozen ,. O? - 06 .20!'l
krewní rozbor ě.:
genotlp prot. ě.: DNA 1800265
země původu: Česká repubJ.5.ka
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OO : ZlnS 27 5
jméno :DELFUR DECTDER 12 R
ěísloPK :M084023 oddilPK: A
chovatel :Delfur Farms,Rothes Banf fshire
majitel : INPLEM E .I. o. , všestary
narozen l26 -04.2012
země půwodu; Velká Británie

OOO: 28]. 613
AUCHoRACHAN AcDc 09 9
M074855

MOO: 52346],601659 UK
DELFUR MARGARET s70
F083055

MO : 380906961 CZ
jméno ;ANIČKA AGRoCHYT P
ěísIoPK ;392000380906961 oddíIPK:
chovatel : Agrochyt s.r.o.Mohelno
majitel : Agrochyt s.r-o.Mohelno
narozena : 14 .04 ,2009
země půwodu: Česká repbliliu
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Agrochy! s. r. o.Mo}re]-no

pJ-emeno : MS ]-00
narozena 3 16.10.2016
krevní rozbor č.:
genot!.p prot. Č.: SNP 2026845M
země původu: Česká republika
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jmďno ! CIMBÁIJKA AGRoCHYT PP
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!lOM: L7L72932 CZ
LAURA šur,íAvsKÁ PP
15a932ol7L72

MM : 58597596l CZ
jméno |ANABELLE AGRoCHYT P
ěísloPK :392000585975961 oddílPK: A
chovatel : Agrochyt s.r.o.Mohelno
rna j itei : Agroěttyt s.r.o.Mohelno
narozena:25.04.2oL4
země původu: Česká repubJ.ika

oMM: zsl 807
CURAHEEN TYSON ET R
L7Io5984ot26
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