PATRÓ RACIAL DE LA GALLINA FLOR D’AMETLLER
PATRÓ MORFOLÒGIC
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
• Au petita, vigorosa, elegant, motejada de blanc i de temperament viu.
Plomatge: de plomes llargues y moderadament ajustat.
Ous: Al voltant dels 38 gr. amb closca blanca o crema clar.
Pes: Gall de 0,85 a 1,05 kg - Gallina de 0,7 a 0,9 kg.
Diàmetre de les anelles: Gall 14 - Gallina 12.
MORFOLOGIA DEL GALL
Cap: Mitjà.
Cara: Lleugerament recoberta de filo-plomes i de color roig.
Cresta: Mitjana, dreta, senzilla, amb cinc dents, el lòbul lleugerament separat de
la nuca i roja. El lòbul frontal comença on el bec i el cobreix fins la meitat mentre
forma la corba que puja fins al dentat. Presenta clavell.
Barballeres: De longitud mitjana, rodones i roges.
Orelletes: Mitjanament grans, ovals i blanques. S’accepta que estiguin
encerclades de roig.
Ulls: Grans, vius i amb l’iris de color ataronjat.
Bec: Mitjanament llarg i una mica corb. De color blanc a corni fosc segons la
varietat.
Coll: de longitud mitjana, arquejat a la nuca i una mica inclinat cap al davant. Amb
esclavina que cobreixi els muscles.
Tronc: Curt i ample.
Dors: Curt i lleugerament inclinat cap a la cua.
Pit: Ample, prominent, arrodonit i portat alt.
Abdomen: Poc desenvolupat.
Cua: Mitjana, semioberta i portada entre 40º y 50º respecte de la horitzontal. Amb
les falç grans llargues i ben arquejades. Les timoneres no han de sobrepassar les
falç grans. Les falç petites no són abundants i entre elles s’han de veure les
timoneres.
Extremitats
Ales: Proporcionalment grans i llargues, es dirigeixen obliquament cap avall
sense sobrepassar l’articulació del tars amb la cuixa. Amb els extrems arrodonits
que tendeixen a trobar-se per sota la cua, però sense fer-ho.
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Cuixes: De longitud mitjana, cobertes parcialment per les plomes de l’abdomen i
una mica tapades per les ales.
Tarsos: De longitud mitjana, despullats i acabats en quatre dits. De color blanc,
podent tenir taques negroses en la varietat negra.
MORFOLOGIA DE LA GALLINA
Com el gall exceptuant les diferències degudes al sexe. La cresta es dreta.
DEFECTES DESCALIFICATIUS
 Tipus i formes que no corresponguin al patró descrit o recordin altres races.
 Tarsos grocs o de color diferent al blanc.
 Tarsos plomats.
 Cresta amb dobles dents.
 Orelletes totalment roges. No es tolerarà orelletes amb més del 40% de la
superfície roja.
 Cua en forma de ventall.
 Cua massa dreta (esquirolada, en uns 90%).
 Presència d’un motejat molt imprecís amb taques o zones amb massa
extensió de blanc o massa poca.
 Absència de clavell, ni de cap rebrot lateral al lòbul posterior.
 Pesos per sota o per sobre del rang.
DEFECTES NO DESCALIFICATIUS
 Motejat mal distribuït
 Absència de clavell però presència de rebrots lateral al lòbul posterior (ja que
son portadors de clavell).
Rebrots
lineals a la cresta

ALTRES CARACTERÍSTIQUES A CONSIDERAR
Animals sense aptitud materna (no es posen lloques ni cuiden el polls)
PATRÓ PER VARIETATS DE COLOR
VARIETAT SALMÓ DAURAT MOTEJAT (APERDIUADA)
Gall: Presenta unes motes blanques distribuïdes uniformement sobre el següent
color de base: Cap i esclavina de color roig daurat. El dors i les petites cobertores
de les ales, de color roig daurat. Les ales negres, amb la zona externa de les
remeres secundàries de color bru, poden tenir fins a 5 plomes totalment o
majoritàriament blanques. El pit és negre, com també les cuixes. La cua és negra
i es permet fins a 6 plomes majoritàriament blanques. El plomissol és gris. El
motejat assoleix generalment el seu màxim esplendor en animals de segon any.
Gallina: Presenta unes motes blanques distribuïdes uniformement sobre el següent
color de base: El cap i el coll són color bru daurat. Cada ploma del coll porta una
flama negra. El dors, els muscles i les ales són color bru uniforme amb tocs negres.
A les ales es permet fins a 5 plomes total o majoritàriament blanques. Cada ploma
d’aquestes parts i arribant fins les cuixes, té el raquis i un ribet daurat. El pit és
salmonat. La cua és negra amb tocs bruns i pot tenir fins a 6 plomes total o
majoritàriament blanques. Als individus de segon any la mota blanca s’engrandeix.
El plomissol és gris clar.
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Pollet: de color bru amb tres ratlles marrons al dors. La ratlla central es projecta fins
damunt del cap on pren forma triangular. Les altres dues segueixen fins la cara
formant un antifaç bru que cobreix els ulls i arriba a la base del bec.
Defectes desqualificatius:
 Presència de clapes grans negres al cos i al coll
 Colors indefinits o barreges de colors que no corresponguin a la varietat
aperdiuada.
VARIETAT NEGRA MOTEJADA
Gall: El conjunt del plomatge és negre amb motes blanques. Les motes han d’estar
repartides uniformement per tot el cos i també al pit, les cobertores de les ales i les
cuixes. Les ales poden presentar fins a 5 plomes total o majoritàriament blanques, i
el la cua 6 plomes total o majoritàriament blanques. No hi haurà rastre de plomatge
d’altres colors. Als individus de segon any la mota blanca s’engrandeix.
Gallina: El plomatge de conjunt és com el del gall. Les motes blanques han d’estar
repartides el més regularment possible del cap fins la cua.
Pollet: De tonalitat majoritàriament negra, en cap i dors. Groc clar a la cara, pit i
ventre. Existeix una certa variabilitat en l’extensió del negre i groc entre individus.
Defectes desqualificatius:
 Tarsos completament negres
 Presència de plomes que no siguin negres o blanques (per exemple, roig).
ALTRES VARIETATS
L’estàndard admetrà nous colors reconeguts i perfectament definits, sempre que
siguin motejats de blanc. Aquests patrons resten pendents de treballar, i
s’elaboraran a mesura que se’n tingui més coneixement.

Patró racial de la Gallina Flor d’Ametller - ARFA - 2016 - 3

