
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chov byl založen v roce 1992 
nejmladším synem Russella a Nancy 
Taylorovými Markem, který podědil 
velký zájem o chov skotu a s nadšením 
navázal na chov svého dědy, slavný 
Newhouse Angus.  

Jednou z prvních plemenic, kterou 
pořídili na aukci v roce 1995 byla Edwina 
II. z Monkwoodu, u které našli přímou 
spojitost s původními zvířaty 
z Newhouse. Jejímu nákupu předcházela 
ještě Netherton Frances pocházející 
z rodiny šampiónů různých soutěží. Byla 
pořízena za 4.500 Guinejí.* Ve stejném 
období koupili ještě plemenice 
Netherton Fiona a Jill Erica z Coulter 
Gourmet. Dnes jsou jejich rodiny 
prominentními liniemi ve stádě a 

většina současných plemenic má kořeny 
v této čtveřici s výjimkou sedmi jalovic, 
které byly nakoupeny v roce 2013 
z Kincardine Castle.  

Syn Mark trpěl svalovou dystrofií a 
bohužel prohrál svůj boj ve věku 
pouhých 28 let. Jeho nadšení pro 
Anguse ale žije dál na farmě 
Middlebank, kde o stádo pečuje Russell 
a jeho pomocník Eoin Cumming. Rodina 
má ještě dvě farmy, Moncur a Mains of 
Inchture, a celkově obhospodařuje 800 
akrů, kde pěstuje především pšenici. 
Zároveň provozují i firmu Taypack 
Potatoes Ltd, vyrábějící bramborové 
lupínky Mackies. Podnik dnes vede syn 
George a nyní do rodinného podnikání 
vstoupil i jeho syn James. 

Za 26 let své existence se chov Aberdeen Angus Moncur stal jedním 
z nejrespektovanějších chovů v zemi. S těžkým srdcem však musíme 
oznámit, že Taylorovi budou v říjnu ve Stirlingu celé své stádo 
prodávat. 

*Gunieje jsou stará anglická měna, která již neexistuje, ale tradičně se používá např. při obchodu s dobytkem; 1 gn je 1,05 £ 



Russel se během let zabýval i mnoha 
jinými plemeny. Angažoval se v prvních 
importech plemen z kontinentu, jako 
Siementál, Gelbvieh, Marchiagana, 
Chianina, Romagnola a Maine Anjou. 
Měl i stáda skotu Lincoln red, Siementál 
a Charolais. Jeho býk Charolais jménem 
Moncur General vyhrál zkraje 90. let 
soutěž v Perthu a byl vydražen za 22.000 
Guinejí. Nicméně stejně jako u Marka 
bylo jeho srdce vždy spojeno 
s plemenem Aberdeen Angus. Jeho 
rodina je chovala v 60. letech a říká, že 
se k nim chtěl vždy vrátit. 

„Líbí se mi, že je to tradiční plemeno, 
nenáročné na chov, s nízkými náklady na 
krmení a s dobrou povahou. Naše 
zvířata jsou určitě velmi klidná. Můžete 
mezi nimi chodit, aniž by se rozutekla,“ 
říká Russel. 

Období telení se snaží udržovat krátké, 
jak je to jen možné. Většina stáda se telí 
na jaře, protože na farmě Middlebank je 
vždy dost trávy a v zimě je snazší ovlivnit 
kondici krav před telením. Na pastvu jde 
dobytek v polovině dubna a vrací se na 
konci října, tak aby se zabránilo 
rozbahnění pastvin na těžkých půdách. 

„Míváme ojedinělé případy, ale obecně 
se naše krávy telí velmi snadno, což si 
myslím do velké míry souvisí s krmením 
krav před porodem. Teď máme oteleno 
25 krav a zatím jsme u žádného porodu 
neasistovali,“ vysvětluje Russel. 

Cílem chovu Moncur byla vždy zvířata 
s dobrým charakterem a tělesnou 
stavbou a středním rámcem. Dodržování 
těchto zásad společně s perfektním 
zdravotním stavem zajišťuje trvalou 
poptávku po exportu býků i jalovic do 
Německa, Rumunska, Francie a 
Španělska. Ve Wertingenu v Německu se 
na aukci pořádané Angus Group prodali 
býci i za 8.600 €. 

„Celosvětově, ale především v Německu 
chovatelé nechtějí myostatin a 
rozhodně nechtějí velká zvířata. 
Požadují krávy mezi 650 až 700 kg. 
Export je již po mnoho let naším hlavním 
trhem, ale prodáváme hodně i místním 

chovatelům přímo z chovu, vysvětluje 
Russell. 

Plemenní býci, kteří pomáhali 
v posledních letech budovat stádo, 
zahrnují šampióna Royal Highland Show 
býka Curzon Entertainer C088, 
pořízeného za 12.000 Guinejí v roce 
2005 a soukromě koupeného býka 
Hurdcott Emblem za 20.000 Guinejí. 
V současnosti se nejvíce telat rodí po 
býkovi Hallington Prince P454, o kterém 
Russell říká, že dělá velmi dobrou práci. 

„Při výběru plemeníka si vždy vyberu 
nejdříve ty, co se mi líbí, a pak se teprve 
dívám na čísla. Kombinace obojího je 
ideální, ale vzhled býka musí být to 
hlavní. Nikdy nespoléhám jen na čísla,“ 
říká Russell, který odchoval býka, jenž se 
v roce 2008 stal šampiónem plemene na 
Highland Show. Na druhém místě se ve 
stejný rok umístil rovněž býk z chovu 
Moncur. 

Russellovi zkušenosti s chovem ho 
přivedli i k soudcování. Byl k vidění na 
soutěžích po celé zemi včetně třech 
královských výstav a soutěží napříč 
plemeny na Royal Highland a Great 
Yorkshire Show. Sedm let byl členem 
rady plemene a v letech 2013-2014 byl 
prezidentem Společnosti chovatelů 
Aberdeen Angus. Na toto období rád 
vzpomíná. „Bylo to sedm skvělých let 
s Ronem McHattiem a dosyta jsem si 
tuto zkušenost užíval. 

Prodat zvířata pro nás nebude lehké, ale 
myslíme, že nastal ten pravý čas. George 
a James jsou zcela zaneprázdněni 
dalšími činnostmi rodinné firmy. Eoin, 
náš pomocník, nedávno vyhrál finále 
soutěž mladých chovatelů a využije tak 
příležitosti cestovat a poznávat Anguse 
v zahraničí. Letos v říjnu také oslavím 
své osmdesátiny. 

„Nicméně jsem přesvědčen, že plemeno 
Angus má před sebou báječnou 
budoucnost – všude se o něm mluví a o 
zvířata je zájem po celém světě. Mnoho 
našich zákazníků přechází na Anguse 
kvůli snadnému telení a lepší velikost 
jatečného těla. Věnoval jsem se mnoha 
plemenům skotu, ale toto jsou důvody, 
proč jsme se vrátili k plemenu Aberdeen 
Angus.“ 

Na farmě Middlebank nyní připravují 
stádo na aukci, která proběhne za pár 
měsíců. Doufají, že prodají všech 28 
březích krav včetně jejich 
neodstavených telat, 14 březích jalovic a 
dva plemenné býky Hallington Prince 
P454 a Moncur Preditor S296. 

 

Převzato ze zpravodaje The AberdeenAngus 
Cattle Society, THE CUD, vydaného v červnu 
2018. 

Aukce stáda Moncur proběhne 22. října 
2018 ve Stirlingu. 


