Hlavné ukazovatele
Ukazovateľ

Základná
charakteristika

Úžitkové zameranie

Plemenný
štandard

Plemeno
Ile de France
Berrichon du Cher
Suffolk
- Stredne veľký až veľký telesný
- Stredne veľký až veľký telesný
rámec, s dlhým, širokým a
- Stredne veľký až veľký telesný rámec, s dlhým a širokým chrbtom,
hlbokým trupom a s veľmi dobre
rámec, široký, dlhý a dobre
výborne osvaleným plecom, chrbtom
osvaleným chrbtom a zadnými
osvalený chrbát a zadné
a zadnými končatinami.
končatinami.
končatiny.
- Ranné plemeno, odolné a
- Jemnovlnové plemeno s bielou
- Rúno biele, vlna takmer
adaptabilné.
vlnou merinového charakteru,
nepokrýva končatiny a hlavu,
s dobrým vlnovým obrastom.
čiastočne brucho.
- Polojemnovlnové plemeno, s bielym
rúnom a možným výskytom
- Silné, dobre postavené
- Končatiny priemernej dĺžky,
nežiadúcich pigmentových vlasov.
končatiny, hlava široká, pokrytá
s jemnejším skeletom.
Hlava a končatiny pokryté čiernymi
vlnou po spojnicu očí.
krycími vlasmi.
- Ovce aj barany bezrohé.
- Ovce aj barany bezrohé.
- Ovce aj barany bezrohé.
Špecializované plemeno. Mäsový Špecializované plemeno. Mäsový
Špecializované plemeno. Mäsový
úžitkový typ.
úžitkový typ.
úžitkový typ.
Mäsový úžitkový typ. Prioritné
Mäsový úžitkový typ. Prioritné
zameranie: produkcia ťažkých
Mäsový úžitkový typ. Prioritné
zameranie: produkcia stredne
jatočných jahniat výbornej kvality
zameranie: produkcia ťažkých
ťažkých až ťažkých jatočných
a produkcia baranov pre
jatočných jahniat a plemenných
jahniat a produkcia plemenných
zošľachťovacie a úžitkové
baranov najmä pre úžitkové kríženie.
baranov.
kríženie.

Plemenný
70 - 80 kg
70 - 80 kg
65 - 80 kg
štandard
Chovný cieľ
nad 80 kg
nad 80 kg
nad 80 kg
Hmotnosť
Plemenný
90 - 120 kg
90 - 120 kg
85 -120 kg
plemenných baranov
štandard
Plemenný
*** Hmotnosť jariek
55 - 60 kg
55 - 60 kg
55 - 60 kg a viac
štandard
* Hmotnosť aukčných
Plemenný
75 - 85 kg
75 - 85 kg
75 - 85 kg
baranov
štandard
Plemenný
PDP jahniat do 100
0,260 - 0,290 kg
0,260 - 0,290 kg
0,260 - 0,290 kg
štandard
dní - jahničky +
baránky
Chovný cieľ
0,300 kg a viac
0,300 kg a viac
0,300 kg a viac
PDP jahniat vo
Plemenný
0,270 - 0,300 kg
0,270 - 0,300 kg
0,270 - 0,300 kg
výkrme
štandard
Plemenný
130 - 150 %
130 - 150 %
130 - 150 %
Plodnosť na obahnenú
štandard
ovcu
Chovný cieľ
150 % a viac
150 % a viac
150 % a viac
Hmotnosť
Chovný cieľ
100 kg a viac
100 kg a viac
100 kg a viac
plemenných baranov
Ročná produkcia
Plemenný
3,0 - 4,0 kg
2,5 - 3,5 kg
3,0 kg - 4,0
potnej vlny - bahnice
štandard
Ročná produkcia
Plemenný
4,0 - 5,0 kg
3,5 - 4,5 kg
4,0 - 5,0 kg
potnej vlny - barany
štandard
Plemenný
23,5 - 29,5 µm
26,5 - 29,5 µm
31,1 - 35,0 µm
Jemnosť vlny
štandard
(A až B)
(A/B až B)
(B/C až C)
Hmotnosť jahniat vo
a) jahničky - 35 kg a viac
a) jahničky - 35 kg a viac
a) jahničky - 35 kg a viac
veku 100 dní Chovný cieľ
b) baránky - 40 kg a viac
b) baránky - 40 kg a viac
b) baránky - 40 kg a viac
jahničky + baránky
Plemenný
Oplodnenosť
93 - 95 %
93 - 95 %
93 - 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
*** hmotnosť jahničiek do 1 roku musí byť minimálne 2/3 živej hmotnosti bahníc
Hmotnosť bahníc

