Hlavné ukazovatele
Ukazovateľ

Základná
charakteristika

Plemenný
štandard

Plemeno
Oxford down
Charollais
- Veľký telesný rámec, široký chrbát, - Stredný až väčší telesný rámec, s
mohutný hrudník, veľmi pevné
korektnou stavbou tela a dobrým
končatiny.
osvalením najmä chrbta a zadných
končatín.
- Ovce veľmi odolné, nenáročné.
- Ranné plemeno, s možnosťou
- Polojemnovlnové plemeno, s bielou
pripúšťania v 1. roku.
vlnou, hlava aj končatiny sú čierne.
- Jemnovlnové plemeno, s bielou
- Ovce aj barany sú bezrohé.
vlnou, hlava a končatiny bez
krycích vlasov, ružovej až šedej
farby, s čiernymi škvrnami.
- Ovce aj barany bezrohé.

Úžitkové zameranie

Hmotnosť bahníc
Hmotnosť
plemenných
baranov

Plemenný
štandard
Chovný cieľ
Plemenný
štandard

Texel
- Stredne veľký až veľký telesný
rámec, s výborným osvalením najmä
zadných končatín a chrbtovej línie,
s vysokým podielom svaloviny a
nízkym tuku a loja.
- Rané plemeno vhodné pre pastevný
výkrm.
- Polojemnovlnové plemenlo, s bielou
vlnou, široká hlava a pevné končatiny
sú biele, paznechty čierne.
- Ovce aj barany bezrohé.
Špecializované plemeno. Mäsový
úžitkový typ.
Mäsový úžitkový typ. Prioritné
zameranie: Produkciu ťažších
jatočných jahniat z pastevného
výkrmu a produkcia plemenných
baranov (zlepšovanie jatočnej
kvality).

Špecializované plemeno. Vlnovomäsový až mäsovýúžitkový typ.

Špecializované plemeno. Mäsový
úžitkový typ.

Vlnovo-mäsový až mäsový úžitkový
typ. Prioritné zameranie: produkcia
ťažších jatočných jahniat
z pastevného výkrmu po jarnom
bahnení.

Mäsový úžitkový typ. Prioritné
zameranie: Produkcia ťažších
jatočných jahniat

75 - 95 kg

70 - 90 kg a

75 - 90 kg

100 kg a viac

95 kg a viac

95 kg a viac

95 - 130 kg

90 - 120 kg

95 - 130 kg

Plemenný
50 - 60 kg
50 - 55 kg
50 - 60 kg
štandard
*Hmotnosť
Plemenný
75 - 90 kg
75 - 90 kg
75 - 90 kg
aukčných 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
0,290 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 (kg)
štandard
Plemenný
140 - 150 %
140 - 150 %
140 - 150 %
Plodnosť na
štandard
obahnenú ovcu
Chovný cieľ
160 % a viac
160 % a viac
160 % a viac
Hmotnosť
plemenných
Chovný cieľ
100 kg a viac
100 kg a viac
100 kg a viac
baranov
Ročná produkcia
Plemenný
potnej vlny 3,5 - 4,5 kg
2,5 - 3,5 kg
3,5 - 4,5 kg
štandard
bahnice
Ročná produkcia
Plemenný
potnej vlny 4,5 - 5,5 kg
3,5 - 4,5 kg
4,5 - 5,5 kg
štandard
barany
Plemenný
Jemnosť vlny
27,1-33,0 µm (B, B/C)
26,1- 29,0 µm (A/B, B)
27,5 -35,0 µm (B, B/C)
štandard
Hmotnosť jahniat
a) jahničky - 35 kg a viac
a) jahničky - 35 kg a viac
a) jahničky - 35 kg a viac
vo veku 100 dní - Chovný cieľ
b) baránky - 40kg a viac
b) baránky - 40 kg a viac
b) baránky - 40 kg a viac
jahničky + baránky
Plemenný
Oplodnenosť
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
Hmotnosť jariek

