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A Breed4Food kezdeményezés
megerősíti Hollandia, mint innovatív
tenyésztő ország pozícióját
A Wageningen UR és négy vállalat elkötelezte magát Hollandia, mint innovatív
állattenyésztő ország pozíciójának a Breed4Food kezdeményezés segítségével történő
megerősítése mellett. E célból 2012. szeptember 3-án szándéknyilatkozatot írtak alá
Wageningenben. A négy, hollandiai székhelyű nemzetközi vállalat – a CRV (húsmarha), a
Hendrix Genetics (baromfi és sertés), a TOPIGS (sertés) és a Cobb Europe (baromfi) –
állattenyésztési területükön a világ vezető cégei közé tartoznak. A Wageningen UR
(Egyetem és Kutatóközpont) világszerte ismert kutató és oktató intézmény. A
kezdeményezést pénzügyileg a Holland Csúcsszektor Politika segítségével fogják támogatni.
A cél az, hogy egy csúcsintézményt alakítsanak ki; ez lesz a Breed4Food. Az intézetnek
kell biztosítania a tudásbeli és növekedési igények kielégítését – megerősítését a
következő területeken:
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Ezen a területen létfontosságúak az innovációk, a jó minőségű, állati eredetű fehérjék iránt
világszerte növekvő igények kielégítése érdekében. Bonyolult tenyésztési programok alkalmazása
szükséges az élelmiszerlánc hatékonyságának fokozásához, az ökológiai lábnyom csökkentéséhez,
a fogyasztók változó igényeinek kielégítéséhez, és ahhoz, hogy az emberek és állatok jólétének
javításához ez az ágazat is hozzájárulhasson.

„A vállalatok együttműködése és tudása rendkívül fontos, hogy képesek legyünk
megvalósítani a holland élelmiszertermelő mezőgazdasági szektor céljait.” - magyarázza
Ate Lindeboom, a Breed4Food elnöke. „Így együttesen tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy
a tej-, hús- és tojástermelés során nagyobb hozzáadott értékkel bíró termékeket
állítsanak elő.”
A partnerek
A CRV egy nemzetközi vállalat, amely a szarvasmarha-tenyésztés fejlesztésének
területén működik. A részvénytulajdonosok a holland CR Delta szövetkezet, és a
flamand VRV szövetkezet. A CRV-nek telephelyei vannak Hollandiában, Belgiumban,
Brazíliában, Új-Zélandon, a Cseh Köztársaságban, Luxemburgban, Németországban
és Spanyolországban. Ezeken az országokon kívül a CRV termékeit és
szolgáltatásait világszerte, mintegy 50 országban forgalmazzák.
A Hendrix Genetics egy több állatfajjal foglalkozó tenyésztő vállalat, amelynek 5
főtevékenysége van: tojótyúk-tenyésztés (Institut de Sélection Animale-ISA,),
sertéstenyésztés (HYPOR), pulykatenyésztés (HYBRID), akvakultúrás tenyésztés
(LANDCATCH) és baromfi-forgalmazás (GRELIER, GRELAVI, GRELEGER, STVO ,ALS, SFPA,

INTEGRA, JOICE & HILL). A vállalat elkötelezett amellett, hogy az állatifehérje-szektor
számára olyan megoldásokat dolgozzon ki, amelyek megoldják a ma kihívásait, és azokat a
kihívásokat, amelyekkel a holnap érdekében foglalkoznunk kell.
A TOPIGS a sertéstenyésztés előrehaladásáért dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a
kutatás, az innováció és a genetikai előrehaladás alkotja cégünk mérföldköveit.
Termékeink folyamatos fejlesztése révén tesszük lehetővé ügyfeleink számára,
hogy maximális eredményeket érjenek el.
A Cobb Europe – amely csúcsminőségű broiler tenyészállománnyal látja el Európát, a
Közép-Keletet és Afrikát – része a globális Cobb hálózatnak, ügyfeleinket innovatív
kutatás és technológia alkalmazásával szolgáljuk, hogy a fehérjét egészségessé,
fenntarthatóvá és mindenki számára megfizethetővé tegyük.
A Wageningen UR. A Wageningeni Egyetem & Kutatóközpont küldetése az, hogy
„feltárja a természet potenciálját az életminőség javítása érdekében’. A Wageningen
UR-en belül kilenc kutatóintézet – mind szakosodott és alkalmazott kutatást végez –
egyesítette erőit a Wageningen Egyetemmel és a Van Hall Larenstein Alkalmazott
Tudományok Egyetemével, hogy segítsen választ adni az egészséges élelmiszer és
élő környezet területén felmerülő legfontosabb kérdésekre.
Megjegyzés a szerkesztők számára:


A
Breed4Food-ra
vonatkozó
további
információkért,
illetve
interjú
megszervezése érdekében kérem, vegye fel a kapcsolatot az alábbi személlyel:
Bertil Muller:
Telefon +31 (0)411 648846
E-mail: Peter.Loenen@TOPIGS.com



A megállapodás aláírásának eseményét megünneplendő egy szimpóziumot
tartottak Wageningenben 2012. szeptember 4-én, ’Gondos állattenyésztés’
(Livestock farming with care) címmel. A szimpóziumról további információk
állnak rendelkezésre az alábbi címen:
Hans Bothe,
Wageningen UR:
Telefon +31 (0)6 10 67 40 06
E-mail: Hans.Bothe@wur.nl



A megállapodás aláírásáról készült fotó csatolva van,
felhasználható az alábbi aláírással: fotó: Mirian Hendriks.
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fotó: Mirian Hendriks.

