Kerry-Hill
Herkomst
Vlak bij het plaatsje “Kerry” in de buurt van “Newtown”, “Montgomeryshire,”
zijn deze "Hills of Kerry" bezaait met opvallende schapen, wit en zwart getekend, trots, fier en mooi.
Het "Agricultural Survey of Wales" uit 1809 vermelde al: “er is een karakteristiek ras in de Kerry Hills dat
waarschijnlijk het enige is in Noord Wales dat een perfecte wol produceert.” Sinds 1899 bestaat er al een officiële
Stamboek registratie, het zogenaamde "Kerry-Hill Flockbook".
Geregistreerde schapen zijn op alle Britse Eilanden en Ierland te vinden.

Eigenschappen
Gewicht: 80 kg (ooi),90kg (ram).
Schofthoogte: 60 cm (ooi), 65 cm (ram).
Lengte: 115 cm (ooi) 120 cm (ram).
Vruchtbaarheid: 1,30 (1 jarige ooien) 1,60 (twee jarige ooien) 1,80 (oudere ooien).
Met een lammer percentage van 97%. . De draagtijd voor een Kerry-Hill ooi ligt rond de 148 dagen
Melkgift: ruim voldoende om twee lammeren groot te brengen.
Voeding: Uitstekend weideschaap, past zich goed aan bij wisselende weersomstandigheden.
Uitstekende vleeskwaliteit met een beetje wild smaak, in normale omstandigheden weinig
vetbedekking.
Witte wol van uitstekende kwaliteit beheerd bij wolspinsters.
Normaal geen lammer problemen.

Uiterlijk
Middelzwaar schaap met witte wol, kop en poten met aftekening volgens rasstandaard.
De romp en vooral de achterhand goed gespierd. Lange rechte rug werveling.
Lange staart tot bijna op de grond.

Goed om weten
Daar het een ras is afkomstig van de “Hills of Mountains uit Wales” kan het vrij goed springen, dus is een hogere
afrastering aangeprezen (±1,40 cm)
Het is van nature uit een wild schaap dus normaal niet aaibaar, tenzij met de fles grootgebracht.
Op 22 juli verscheen in het Belgisch Staatsblad het Ministrieel Besluit. Dat het ras officieel erkend is binnen België
“Kerry-Hill” als schapenras.
Goedkeuring Rascommissie: op 08/09/2011 was er een RVB van KHV.
Op deze Raad Van Bestuur werd de rassencommissie, juryleden en stamboekkeurders van Kerry-Hill bekrachtigd.
De rasstandaard werd dan ook bekrachtigd.
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