
Ras Standaard

 | 

SELECTIEFINALITEIT

De Pemontese rasverbeteringsactie heeft betrekking op voorlopige opzet, zoals de vervroegde leeftijd, de
groeicijfers, de efficiëntie van de levensmiddelenomzetting, de opbrengst van slachten, de karkassen en
vleeskwaliteit, evenals gemak van bezorging en vruchtbaarheid, terwijl de melkproductie niet wordt verwaarloosd. De
verbeteringsactie betreft ook het elimineren van eventuele gebreken.

VERTROUW EN TYPE 
 

Ras met een sterke houding ten aanzien van vleesproductie, gekenmerkt door adequate somatische ontwikkeling,
goede dagelijkse levensgewichtstoename en goede aanpassing aan diverse omgevingen, zelfs onder bescheiden
voederomstandigheden en goede melkproductiecapaciteit voor kalfteelt. Grote en gespierde borst, grote enkel,
gespierde lenden, lange romp, hock en gespierde spierdij. Karkas met laag vetgehalte en uitstekende kwaliteit vlees
met lage botmassa.

MORFOLOGISCHE KENMERKEN

Kledij: In de stieren is de mantel grijs of licht van een gevoelig zwart haar op het hoofd (vooral rond de baan), nek,
schouders en distale gebieden van de ledematen; soms zelfs in de laterale gezichten van de romp en de achterpoten
met de vorming van donkere vlekken of plekken; in de koeien is de jas wit of lichtbruin met tinten tot grijs of
fromentino; kalveren bij de geboorte hebben hun barstmantel. 

 

Pigmentatie: de volgende onderdelen zijn zwart: snuit, lippen, orale slijmvliezen (tong, smaak en wangen), wimpers,
ooglid en oorranden, de voorhuidskog, de bodem van het schrotum, de kwast de staart, de anale opening en de
lippen van de vulva, de nagels en de lies. Hoorn, zwart tot 20 maanden oud, verschijnen in geelachtige volwassenen
aan de basis, lichter in het middelste medium en zwart bij de top. Gedeeltelijke afbreking van de bovengenoemde
partijen vormt geen reden voor diskwalificatie. 

 

Leuk : zacht, elastisch, slank. 
 

Schouders : Compact, breed, gespierd, goed vast aan de kofferbak en in de goede richting. 
 

Nek : breed, gespierd en met iets uitgesproken verdure in de stier, relatief lang en minder gespierd bij vrouwen, licht
en middelgroot joga.

Hoofd : Expressief, korter en breder in de stier, langer en fijner in de koe, bekleed met een kleine klomp, vaak
lichtgekleurd, vlak en licht gedeprimeerd tussen de prominente baanbogen; middelgroot oor, grote ogen met
levendige expressie (de kleur van de iris is zwart); brede neus, rechts, met brede neusgaten, brede mond, grote
mond met uitgesproken lippen.

Garrese : groot en gespierd, gecombineerd met nekcontinuïteit .

Rug : breed en horizontaal.

Lombi : gespierd en vol.

Borst : breed en gespierd.

Borst : diep.
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Kosten : goed gebogen, lang, diep.

Buik : breed en diep.

Heupen : vol, vrij lang.

Staart : Lang, met overvloedige boog.

Groppa : in de brede stier en spierontwikkeling, in de brede,
lange spierkoe .

Dij : in brede en goed gespierde stieren, in koeien vol en goed
ontwikkeld. 

 

Inheemse bevolking : in brede stieren en gespierde
spierontwikkeling, lang, in grote en goed afgestamde koeien. 

 

Voorkant : Vaste, korte arm, lange en gespierde onderarm, dikke en brede knie, medium lengte en stevige schedel,
robuuste knoop, korte pate, sterke en strakke nagels. 

 

Achterkunst : Goed rechte, zonder tare, gespierd been, breed en stevig hock, niet recht en ongemaakt, robuuste
knoop, korte pate, sterke en strakke nagels. 

 

Gait : Regular. 
 

Borst : Regelmatige conformatie met goed geordende, goed vascularized, reguliere kwartalen en tepels. 
 

Testikels : harmonisch ontwikkeld en afgestoten in het scrotum. 
 

De volgende gebreken, waarvan alleen de eerste drie belangrijk zijn bij de geboorte, betreffen uitsluiting uit het
Genealogisch Boek: 

 

Macroglossia : Dit is een fenomeen dat zich manifesteert in de vroege dagen van het leven en dan verdwijnt. Het
wordt gekenmerkt door een vergrote tong die vaak loskomt van het labiaal rijm. Dit houdt normaal gesproken in
moeilijkheden bij het zuigen van melk van de moeder en heeft derhalve hulp nodig van de fokker; 

 

Arthroglyfen : Het is een manifestatie van de ledematen van een aangeboren aard die gekenmerkt worden door
arching, vergezeld van armping en rampinisme. De kunsten zijn gebogen en neigen zich op een min of meer
accentueerde manier te buigen; het kalf heeft moeite om zowel te lopen als om te "staan" (bij het station). 

 



Depigmentatie : totaal van een slijmvliezen (vooral die van de tong en / of de mond) 
 

Atypische mantel : met kleuren, hobbels, lengte en uiterlijk van abnormaal haar; 
 

Brachignatisme : verschijnt als overmatige kaaklengte ten opzichte van de mandibel; 
 

Prognatisme : met overmatige kaakontwikkeling over de kaak; 
 

Cryptorchidisme : het niet missen van testikels in het scrotum; 
 

Monorchidisme : één testikel kwam naar beneden in het scrotum. 
 

Meetschema 
 

Hoogte van de schouders : van bovenop de tenen naar de grond (a). 
 

Stamlengte : van schouder tot punt (b). 
 

Borstomtrek : onmiddellijk gemeten achter de ellebooggewrichten (c). 
 

Shankomtrek : gemeten in het mediale deel van de schijn (d).

 
Iliac breedte van de kruis : tussen de twee toppen van de laag (1); 

 

Barebone breedte van de kruis : tussen de twee trochanter (coxo-femorale reliëfs (2); 
 

Ischiatische breedte van de kruis : tussen de twee toppen van de ischi (3); 
 

Touwlengte : Tussen de punt van de hoef en de groefpunt (4). 
 



MINIMUM OPSOMMINGSMAATREGELEN (cm)

Mannelijk op de leeftijd van 11
maanden

2 jaar 4 jaar en
ouder

Hoogte bij de schouders 115 125 135

Kofferlengte 135 150 165

Borstomtrek 165 185 205

Gewicht (kg) 350 650 850

VROUWELIJK op de leeftijd
van

30
maanden

6 jaar en
ouder

Hoogte bij de schouders 120 125

Kofferlengte 140 145

Borstomtrek 165 175

Gewicht (kg) 430 500

SOMATISCHE MIDDELMETINGEN (cm)

REUEN

data gemeten in het genetisch centrum op de
leeftijd van

11 maanden

Hoogte bij de schouders 119

Kofferlengte 145

Borstomtrek 181



Shank Circumference 18.5

Breedte van de bisque grens 43.6

Bidischear beam breedte 39.2

Rouwlengte 52

Gewicht (kg) 438

VROUWEN

gegevens geschat van model 6 tot leeftijd 42
maanden

6 jaar en
ouder

Hoogte bij de schouders 131 132

Kofferlengte 160 163

Gewicht (kg) 522 552

Lichaamsregio's 
  

1 Sinipid 2 Gezicht 3 Hoorn 4 Neus 5 Naris 6 Spier 7 Lippen 8 Kin 9 Oog 
  

10 Oor 11 Cheek 12 Tempia 13 Hals 14 Giogaia 15 Garrese 16 Terug 
  

17 Lombi 18 Groppa 19 Borst 20 Kosten 21 Flank .22 Sterno 23 Abdominale

  
24 Suspended 25 Scrotum 26 Staart 27 Schouder 28 Arm 29 Elbow 30 Onderarm 

  
31 Knie 32 Stinco Anter. 33 Nummer 34 Pastoraal 35 Kroon 36 Voet 

  
37 Coscia 38 Natica 39 Grassella 40 Been 41 Garretto 42 Poster stinco

43 Borst 44 tepels 
  




