lle de france раса оваца
l d'Frans (Ile-de-France) раса је настала на бази укрштања оваца мерино рамбујеа са
енглеским товним раностасним дишлеј (lester - leicesteer) овновима. Повратним
укрштањем и строгом селекцијом створене су генерације, које су одговарале у
погледу конформације тела и производње меса, али производња вуне, а поготову
квалитет вуне, није одговарао постављеном циљу. Ради тога су као коректор Il
d'Frans (Ile-de-France) коришћени висококвалитетни овнови мерино рамбујеа. Раса је
добила име по покрајини на северу Француске.
Животиње ове расе имају велики формат, тешке су и рано сазревају. Имају широку
главу, избочене очне дупље, лице средње дужине, а усне и нос су мало дебљи. Овце
и овнови су без рогова (шути).
Уши су велике, хоризонталне и мало уздигнуте, никада не падају, а покривене су
фином, кратком длаком беле боје. Врат је кратак, врло мускулозан, добро усађен у
рамена, без кожних набора. Труп се одликује великим ширинама. Посебно су добро
изражене ширине леђа и задњег дела тела тј. сапи и бутови. Грудни кош је широк и
дубок, а грудна кост избочена. Ребра су заобљена, права и широка. Леђна линија је
равна, а реп високо усађен. Трбух је лако заобљен, ноге су јаке, и због великих
ширина и дубина тела, изгледају кратке.
Овце су добро обрасле белом вуном по целом телу. Једино су ноге испод скочног
зглоба, уши и део главе испод линије која пролази кроз ушне дупље покривени
длаком беле боје. Просечан годишњи принос непране вуне по овци износи 4-4,5, а
око 7-8 кг по овну, с рандманом од око 45%. Дужина вунског влакна је око 8 цм, а
дебљина 23 - 27 микрона (А/АБ сортимент). Руно је затворено, а вуна уједначена и
равна.
Телесна маса одраслих оваца износи 60-65, а овнова максимално 120-130 кг.
Рандман меса старијих грла се креће између 52 и 55, а јагњади и преко 60%. У
Француској ова раса оваца углавном служи за производњу меса. Млада јагњад у
тову, у старости од 90 дана, постижу телесну масу од 30-35 кг, остварујући дневни
прираст од 250-300 грама, па и више. Овце су веома плодне. У нормалним условима
исхране и држања од 100 оваца се добије 130, па и 150 јагњади. У селекционисаним
запатима, који се држе у повољним условима спољне средине, плодност се креће од
160-180%. Животиње су раностасне и улазе у приплод са 12 месеци. Il d'Frans (Ilede-France) раса оваца није подесна за дуга пешачења. Одличан је трансформатор
обилне хране у месо. Успешно се може гајити само на оближњим богатим
пашњацима (вештачки пашњаци на низијским теренима) или у објектима, то
практично значи, да се гајење ове расе препоручује само газдинствима која имају
интензивну пољопривредну производњу.

