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Dorper
1. Vzhled
Dorper patří mezi tlustoocasé ovce. Zvířata jsou charakteristická krátkou, přiléhavou černou nebo bílou srstí na
hlavě. Zbytek těla je bílého zbarvení. Trup je pokryt srstí s podsadou podobnou krátké vlně, která vylínává. Ovce
plemene Dorper se nestříhají. Zvířata jsou velmi dobře osvalena. Berani dosahují hmotnosti 90 až 120 kg,
bahnice 50 až 80 kg.

2. Charakteristika
Dorper je ekonomicky výhodné plemeno, které je nenáročné a má schopnosti dobrého využití krmné dávky. Není
jej nutné stříhat. Plemeno je adaptováno v různých klimatických podmínkách. Z jatečného hlediska produkuje
velmi kvalitní JUT s malým obsahem tuku a velmi nízkou mírou skopového přípachu. U jatečných jehňat lze ve
105 až 120-ti dnech dosáhnout živé hmotnosti 36 kg a získat JUT o hmotnosti 16 kg.
Jehňata se rodí malá a velmi rychle přirůstají. Kůže zvaná Cape Glovers je velice kvalitní a ceněná. Dorper
bahnice jsou schopny bahnění v intervalech pouhých 8 měsíců (3 porody za 2 roky) s plodností 150% (2,25
jehněte za rok).
3. Hlavní cíl šlechtění ovcí Dorper
Hlavním cílem šlechtění plemene Dorper je trvalé zlepšování genetických vloh pro komplexní ekonomickou
efektivnost plemene v pastevních podmínkách chovu s důrazem zejména na udržení a posílení světového
standardu plodnosti, jatečné výtěžnosti, mateřských vlastností a reprodukční asezonnosti tohoto plemene.
Zlepšováním genetického potenciálu pro znaky výkrmnosti a jatečné hodnoty je vyvíjena snaha o širší
prosazení plemene Dorper do otcovské pozice v užitkovém křížení, potažmo zvýšení produkce kvalitního
jehněčího masa a následně zlepšení ekonomických ukazatelů chovů ovcí.
Je využíváno vnitroplemenné proměnlivosti zejména v užitkových vlastnostech vyjádřených pomocí plemenných
hodnot pro zařazování zvířat do typových skupin podle jejich predispozic pro jednotlivé směry využití buď
v čistokrevné plemenitbě nebo v užitkových stádech zaměřených na produkci masa a to v otcovské pozici .
Budou vyčleněny následující typové skupiny.
a) Produkci další generace čistokrevných zvířat – výběr nejlepších zvířat v komplexu užitkových vlastností –
elita plemene.
b) Posilování plodnosti a mateřských vlastností – výběr zlepšovatelů v ukazatelích plodnosti, maternálních
vlivech na růst jehňat a celkové hmotnosti vrhu ve 100 dnech.
c) Zlepšení masné užitkovosti – výběr zlepšovatelů v přímém genetickém vlivu na intenzitu růstu jehňat a
zejména v ukazatelích jatečné hodnoty – berani této typové skupiny jsou vhodní i pro užitkové křížení
v otcovské pozici.
d) Zachování standardu plemene – výběr zvířat se špičkovým zevnějškem – plemenná zvířata této typové
skupiny jsou využitelná pro korekce exteriéru a uplatňují se i v oblasti prezentace plemene na výstavách
hospodářských zvířat.
Změny v tomto záměru mohou být provedeny se souhlasem rady plemenné knihy.
Chovný cíl stanovený pro plemeno Dorper
Ukazatel

Hmotnost beranů
Hmotnost bahnic
Plodnost
Odchov ve 100 dnech
Hmotnost jehněte ve 100 dnech F/M
Věk zařazení do chovu F/M
Min. hmotnost pro zařazení do chovu F/M

Cílová hodnota

100 až 120 kg
70 až 80 kg
210%
195%
38 kg / 40 kg
7 měs. / 8 měs.
50 kg / 60 kg

Poznámka

Přepočtená na 1 rok při bahnění 3x za 2 roky
Přepočtená na 1 rok při bahnění 3x za 2 roky
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4.Standard plemene Dorper
Hlava:
Hlava klínovitého tvaru s výrazným mulcem a silnými, dobře do sebe zapadajícími čelistmi. Oči jsou velké, široce
od sebe umístěné. Čelo nesmí být vypouklé. Velikost uší je úměrná k velkosti hlavy, preferovány jsou
horizontálně postavené uši. Vyvinuté základny rohů či malé rohy nejsou považovány za vadu. Těžké rohy jsou
nežádoucí, ale přípustné. Hlava musí být pokryta krátkou, přiléhavou, černou srstí u plemene Dorper a bílou srstí
u plemene White Dorper. Hlava musí být suchá, tj. bez zjevného ztučnění a s dobře vyjádřeným pohlavním
výrazem. U bahnic je hlava lehčí a menší v poměru k velkosti trupu u beranů je hlava robustnější a silnější.
Krk a předotrupí:
Krk by měl být střední délky, dobře zmasilý, plynule navazující na předotrupí. Lopatky by měly být pevné, široké a
dobře osvalené zejména u beranů. Hrudník široký, přiměřeně hluboký. Hruď výrazná, poněkud dopředu
vystupující před lopatkou. Hrudní končetiny musí být silné, rovné a dobře umístěné s pevnými spěnkami.
Paznehty jsou pevné a sevřené. Měkká spěnka a nohy do X jsou důvodem k vyřazení. Volná lopatka, nevysunutá
hruď a deformované končetiny jsou vadou.
Trup:
Ideální je dlouhý a hluboký trup, žebra dobře klenutá, bedra široká a plná. Ovce musí mít dlouhý rovný hřbet.
Výrazný kohoutek (hrb) a výrazné zaškrcení za kohoutkem jsou nepřípustné. Mírný pokles hřbetní linie za
lopatkami je tolerován.
Záď:
Dlouhá a široká záď je ideální. Vnější i vnitřní osvalení kýty je výrazné a u dospělých zvířat hluboké. Zadní nohy
jsou silné a široce umístěné, s pevnou spěnkou. Měkké spěnky jsou vyřazujícím znakem. Hlezna musí být silná
bez tendence k vytočení dovnitř nebo ven. Šavlovitý či naopak příliš strmý postoj zadních končetin je chybou. U
plemene je prováděno kupírování ocasu mezi 3. a 4. ocasním obratlem.
Vemeno a pohlavní orgány:
Nezbytné jsou dobře vyvinuté pohlavní orgány a vemena. Šourek u beranů by neměl být příliš dlouhý a varlata by
měla být stejné velikosti, ne příliš malá s dobře utvářenými nadvarlaty. Rozštěpený šourek je nepřípustný.
Veškeré deformace pohlavních orgánů jsou diskvalifikační.
Zbarvení:
Dorper: bílá ovce s černým, výrazně ohraničeným zbarvením hlavy a částí krku. Výskyt omezeného množství
černých skvrn na na trupu a končetinách je přípustný, nicméně úplně bílé ovce a ovce s převahou černého
zbarvení jsou nežádoucí. Hnědá srst kolem očí, světlá kůže na vemeni, strucích, podocasní řase a vulvě jsou
nežádoucí, stejně jako světlé zbarvení paznehtů.
White Dorper: Plášťově bílé zbarvení včetně vemene a struků je ideální. Omezený počet barevných skvrn je
přípustný na uších.
Rouno, srst:
Ideální je směs srsti a krátké vlny s převahou vlny na předotrupí. Trvalá výrazná převaha buď vlny, nebo srsti jsou
nežádoucí. Hříva je diskvalifikující.
Celkový vzhled:
Ovce by měly být symetrické a dobrých proporcí s charakteristickým dlouhým a mohutným trupem a kratšími až
středně dlouhými, pevnými končetinami. Je požadován klidný temperament a zároveň energický vzhled zvířat.
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