Hlavné ukazovatele
Ukazovateľ
Základná
charakteristika

Plemenný
štandard

Merino
- Stredne veľký telesný rámec,
s dokonalým obrastom tela vlnou.
- Vlna jemná, biela, merinového
charakteru, rúno uzavreté bez
nadvlasu.
- Ovce bezrohé, barany prevažne
bezrohé.

Úžitkové
zameranie

Hmotnosť bahníc

Hmotnosť
plemenných
baranov
Hmotnosť jariek
* Hmotnosť
aukčných baranov
Produkcia mlieka
za dojnú periódu

Plemenný
štandard
Chovný cieľ
Plemenný
štandard
Plemenný
štandard
Plemenný
štandard
Chovný cieľ

Ročná produkcia
potnej vlny bahnice
Ročná produkcia
potnej vlny barany
Jemnosť vlny

Plemenný
štandard
Plemenný
štandard

Plemenný
štandard
**Dĺžka vlny
Plemenný
štandard
PDP jahniat do
Plemenný
odstavu - baránky
štandard
Chovný cieľ
PDP jahniat do
Plemenný
odstavu štandard
jahničky
Chovný cieľ
Plodnosť na
Plemenný
obahnenú ovcu
štandard
Chovný cieľ
Produkcia mlieka
za laktáciu

Plemenný
štandard
Chovný cieľ

Obsah bielkovín

- Ovce aj barany prevažne bezrohé.

- Polohrubovlnové plemeno so
splývavým, bielym rúnom,
s podsadou nad 60% dĺžky pesíka,
nežiadúci výskyt mŕtveho vlasu.
- Ovce aj barany prevažne bezrohé.
Kombinovaná úžitkovosť
Mäsovo - mliekový úžitkový typ
(prioritné zameranie na produkciu
mlieka a jatočných jahniat)
45 -50 kg

60 kg a viac

55 kg a viac

70 - 85 kg

65 - 75 kg

90 kg a viac

80 kg a viac

40 - 45 kg

35 - 40 kg

70 - 80 kg

65 - 75 kg

60 - 70 kg

v prípade dojenia
40 l - 50 l
a) nedojný typ
b) 70 l a viac
5,0 - 6,0 kg

80 l - 100 l

80 l - 100 l

120 l a viac

120 l a viac

3,0 - 4,0 kg

3,0 - 4,0 kg

6,0 - 7,0 kg

5,0 - 6,0 kg

5,0 - 6,0 kg

do 25 µm u bahníc (A)
do 27 µm u baranov (A/B)
50 -70 mm

do 35 µm u bahníc (C)
do 37 µm u baranov (C/D)
70 - 90 mm

0,260 kg

0,240 kg

do 40 µm u bahníc (D)
do 43 µm u baranov (D/E)
150 mm, 75 mm (ročná resp.
polročná striž)
0,220 kg

a) aj b) 0,265 - 0,290 kg
0,240 kg

0,250 - 0,280 kg
0,220 kg

0,250 - 0,280 kg
0,200 kg

a) aj b) 0,250 - 0,270 kg
120 - 130 %

0,240 - 0,250 kg
120 - 140 %

0,230 - 0,240 kg
115 - 130 %

145 % a viac

135% a viac

140 - 160 l

140 l - 160 l

180 l a viac

180 l a viac

a) Vlnovo - mäsový úžitkový typ.
b) Mäsovo - mliekový úžitkový typ.

Chovný cieľ

- Polojemnovlnové plemeno, vlna
biela, polouzavreté rúno, nežiadúci
výskyt čiernych vlasov.

Kombinovaná úžitkovosť
Mäsovo - mliekový úžitkový typ
(prioritné zameranie na produkciu
mlieka a jatočných jahniat)
50 - 55 kg

Kombinovaná úžitkovosť

Plemenný
štandard

Plemeno
Cigája
Zošľachtená valaška
- Stredne veľký telesný rámec, hlava
- Malý až stredne veľký telesný
aj končatiny pokryté čiernym krycím rámec, ovce chodivé, prispôsobené
vlasom, veľmi dobre chodivé.
drsnejšim klimatickým podmienkam.

a) 60 - 65 kg
b) 55 - 60 kg
a) 70 kg a viac
b) 65 kg a viac
a) 80 - 90 kg
b) 70 - 80 kg
a) 95 kg a viac
b) 85 kg a viac
45 - 50 kg

a) 140 % a viac
b) 150 % a viac
v prípade dojenia 60 - 80 l
a) nedojný typ
b) 100 l a viac
5,0 - 6,0 %

Plemenný
5,1 - 6,4 %
5,1 - 6,4 %
štandard
Chovný cieľ
detto, príp. zlepšiť
detto, príp. zlepšiť
detto, príp. zlepšiť
Obsah tuku
Plemenný
5,5 - 7,0 %
6,5 - 9,0%
6,5 - 9,0 %
štandard
Chovný cieľ
detto
detto
detto
Obsah laktózy
Plemenný
4,2 - 5,2 %
4,4 - 5,4 %
4,6 - 5,3 %
štandard
Hmotnosť jahniat Chovný cieľ
a) jahničky - 32 kg a viac
vo veku 100 dní u
b) baránky - 36 kg a viac
nedojných
Ročná produkcia Chovný cieľ
a)
5,0 kg a viac
3,0 kg a viac
3,0 kg a viac
potnej vlny b)
4,5 kg a viac
bahnice
Ročná produkcia Chovný cieľ
a)
7, 0 kg a viac
5,0 kg a viac
5,5 kg a viac
potnej vlny b)
6,0 kg a viac
barany
Jemnosť vlny
Chovný cieľ a) do 26 µm u bahníc (A), do 27 µm u B/C - C/D (do 37 µm), zachovať
C/D - D/E (do 43 µm), zachovať
baranov (A/B)
charakter polojemnej vlny
splývavý charakter rúna
b) do 31 µm u bahníc (B), do 33 µm u
baranov (B/C), vlna až polojemná
PDP jahniat vo
Plemenný
0,260 - 0,290 kg
0,230 - 0,270 kg
0, 210 - 0,250 kg
výkrme
štandard
Oplodnenosť
Plemenný
90- 95 %
90 - 95 %
90 - 95 %
štandard
* uvádzaná hmotnosť sa týka baranov vo veku nad 1 rok, do 1 roku musí mať baran minimálne 2/3 živej hmotnosti aukčného barana
** vo veku 4 - 6 mesiacov

