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C H O V A T E L,  odbytové družstvo 
se sídlem  U Obory 2 , D ě č í n  7

IČO : 2872562

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás jménem organizačního výboru s předstihem pozvat na jednání odborných 
pracovníků z oboru chovu masných plemen skotu a chovatelů masných plemen Ústeckého 
kraje na akci

VII. mezinárodní konference chovatelů masného skotu
a ukázka chovu Blonde ´d Aquitaine 

VERNEŘICE   2016
Konference  je připravována v termínu  středa 14. září 2016 od 10,00 

hod. v prostorách 

společenského sálu Kulturního domu města Verneřice,
ukázka  chovu  Blonde ď Aquitaine na pastvinách a prohlídka jatek 

AGROKOMPLEXU Verneřice

VII. konference se letos zaměřuje na chov plemene Blonde ď Aguitaine, který je 
v největším počtu chován Agrokomplexem spol. s r.o. Verneřice.  Akce navazuje na 
předchozích šest ročníků, které se konaly pod organizačním zajištěním OAK Děčín , a které 
se uskutečnily za účasti nejen chovatelů Ústeckého kraje , ale i za aktivní spolupráce 
s chovateli masných plemen skotu ze Spolkové republiky Německo     ( Spolková země 
Sasko) a Slovenské republiky. Konference představovaly  především  praktickou stránku 
chovu skotu v podhorských oblastech s prezentací výhod pastevního chovu nejrozšířenějších 
plemen masného skotu a jejich kříženců Ústeckého kraje , zejm. plemen Hereford, Limousine, 
Blonde d´Aquitane, Masný Simental, Charolais, Aberdeen Angus, apod.
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Akce je finančně podporována z Fondu Ústeckého kraje.

Významným prvkem bude v terénu předvézt, jak je organizována pastva jednotlivých stád         
( 6 stád) a zároveň ukázat prostory pro zimní ustájení ( Verneřice, Rychnov) vč. prohlídky 
jatek, která jsou ve Verneřicích v provozu již 8 let. Bude nabídnuta ochutnávka masných 
výrobků, které vyrábí Agrokomplex Verneřice a které byly prezentovány v minulých 
ročnících soutěže o Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje - kraje Přemysla Oráče či 
soutěže o Regionální potravinu, organizovanou Ministerstvem zemědělství ČR.. 

Organizátoři VII.mezinárodní konference chovatelů masného skotu přivítají jakékoliv 
podnětné návrhy k obohacení odborného programu konference formou koreferátu v rozsahu 
cca 15  minut  se zaměřením zejm. na oblast chovu masného skotu, problematiku pastevního 
chovu, provozu malých jatek a kvality masa a zpracovaných vlastních potravinářských 
produktů .

Těšíme se na Vaši návštěvu a spolupráci. Děkujeme. 

Ing. František Loudát, CSc.        Ing. Jan  Machač                         Bohumil  Kudla
     předseda OAK Děčín         předseda organiz.výboru        předseda OD Chovatel Děčín

                                                     V Děčíně – 10.8.2016






