
 

The History and Development of the World´s Finest Beef Breed 

The Aberdeen-Angus breed was developed in the early part of the 19th century from the 
polled and predominantly black cattle of north east Scotland, known locally as “doddies” and 
“hummlies”. 

The earliest families trace back to the middle of the eighteenth century but it was much later 
that the Herd Book (1862) and the Society (1879) were founded. The breed’s establishment 
was entirely due to the efforts of three very progressive lairds and farmers of that time. 

Hugh Watson became tenant of Keillor Farm in Angus in 1808. He gathered stock widely and 
produced cattle of outstanding quality and character. 

William McCombie took the farm of Tillyfour in Aberdeenshire in 1824 and founded a herd 
from predominantly Keillor bloodlines. His well-documented close breeding produced 
outstanding cattle that he showed widely in England and France. The reputation of the 
Aberdeen-Angus breed was founded on the efforts of the McCombie family. 

Sir George Macpherson-Grant returned to his inherited estate at Ballindalloch, on the River 
Spey, from Oxford in 1861 and took up the refining of the breed that was to be his life’s work 
for almost 50 years. 

By line breeding and selection for type, these early pioneers established the foundation for 
what is unarguably the greatest beef breed in the world. 

In those early days Britain was regarded as the fount of Aberdeen-Angus genetics and leading 
world breeders came here to source stock. The export market has continued to favour the 
Aberdeen-Angus breed and now breeders look worldwide to source the very best genetics. 

Today, the Society has cemented its position as the world’s finest beef breed with worldwide 
recognition producing premium quality beef. The Society has built a strong relationship with 
supermarkets including Waitrose and Marks & Spencer as well as restaurants, farm shops and 
butchers, building the demand from consumers to a level where the beef can command a 
higher selling price. 

 

  



 

Historie a vývoj nejlepšího masného plemene na světě 

Plemeno Aberdeen-Angus vzniklo na počátku 19. století v severovýchodním Skotsku z 
bezrohého a převážně černého skotu, známého místně jako "doddies" a "hummlies". 

Nejstarší rodiny zvířat se datují až do poloviny osmnáctého století, ale až mnohem později 
byla založena plemenná kniha (1862) a společnost chovatelů (1879). Plemeno se zavedlo 
výhradně díky úsilí tří velmi pokrokových statkářů a sedláků té doby. 

Hugh Watson se stal v roce 1808 nájemcem farmy Keillor v oblasti Angus. Vybral zvířata 
z širokého okolí a vyšlechtil dobytek výjimečné kvality a charakteru. 

William McCombie převzal v roce 1824 farmu Tillyfour v hrabství Aberdeen a založil stádo 
převážně z linií chovu Keillor. Jeho dobře zdokumentovaná příbuzenská plemenitba vedla 
k vyšlechtění vynikajícího dobytka, který předváděl po celé Anglii i Francii. Věhlas plemene 
Aberdeen-Angus byl založen na úsilí rodiny McCombie. 

Sir George Macpherson-Grant se v roce 1861 vrátil z Oxfordu na zděděné panství v 
Ballindalloch na řece Spey. Začal plemeno vylepšovat, a to se stalo jeho životní náplní na 
téměř 50 let. 

Díky liniové plemenitbě a výběru zvířat odpovídajících plemennému typu, položili tito 
průkopníci základ pro to, co je dnes nepochybně největší masné plemeno na světě. 

V oněch prvních dnech byla Británie považována za zdroj genetiky Aberdeen-Angus a nejlepší 
světoví chovatelé sem přijížděli pro plemenná zvířata. Vývoz zvířat pokračuje dodnes a 
podporuje tak plemeno Aberdeen-Angus. Dnes chovatelé vyhledávají tu nejlepší genetiku po 
celém světě. 

V současnosti má Společnost chovatelů Aberdeen Angus vydobytou pozici nejlepšího 
masného plemene s celosvětově uznávanou produkcí hovězího masa prémiové kvality. 
Společnost vybudovala silný vztah se supermarkety, např. Waitrose nebo & Spencer, stejně 
tak jako s restauracemi, farmářskými prodejnami a řezníky. To způsobilo tak velkou poptávku 
spotřebitelů, že si maso Aberdeen Angus může diktovat vyšší prodejní cenu. 


