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Pagrindiniai rodikliai  Moteriškos lyties Vyriškos lyties 
Aukštis ties ketera, cm 134–147 150–165 
Gimusių svoris, kg 41 46 
Suaugusių svoris, kg 850 1250 
Pirmo veršiavimosi amžius, mėn. 30–33   
Svoris nujunkant (7-8 mėn.), kg 330–360 450–480 
365 dienų svoris, kg 370 530

Veislės apibūdinimas
Prancūzijoje senai išvesta veislė. Apie šiuos baltos spalvos galvijus užsiminė dar 
Cezaris, aprašydamas karus Galijoje. Nuo 1864 m. vedama šios veislės galvijų kil-
mės knyga. Šios veislės galvijai paplitę ne tik Prancūzijoje, ES šalyse, bet ir visame 
pasaulyje. Prancūzijoje šarolė veislės galvijai sudaro 50 proc. mėsinių galvijų ir 25 
proc. visų galvijų populiacijos. Šarolė veislės mėsiniai galvijai yra didelio svorio, 
stambūs ir labai raumeningi, mažai riebalų turintys gyvuliai. Suaugusios karvės 
sveria 850–1100 kg, buliai – 1100–1350 kg. Gyvuliai gali būti baltos ir kreminės 
spalvos, jų plaukai minkšti, skeletas gerai išvystytas, krūtinė gili, liemuo platus, il-
gas, nugara plati, stipri, kojos tiesios, stiprios, klubai platūs, gerai išvystyti. Šarolė 
veislės galvijai buvo naudojami darbui. Veislė nuolat gerinama. 

Veislės privalumai. 
Šarole veislės galvijai ramūs, nekaprizingi, lengvai prisitaiko prie žmonių ir 
prie aplinkos. Šarole veislės galvijai gerai jaučiasi derlinguose regionuose. 
Šarole galvijai auginami JAV, Brazilijoje, Kuboje, Nigerijoje, Portugalijoje. Be 
to, daugelis šalių perka geriausių bulių spermą kryžminimui. JAV suformuota 
amerikietiška šarole galvijų populiacija, vedama jų kilmės knyga. 

Šarole veislės galvijai priskiriami intensyvių veislių grupei. Ganiavos laikotar-
piu galvijai gali būti ganomi. Per parą suėda apie 100 kg žolės, todėl veršin-
gumo laikotarpiu svarbu riboti karvių ir telyčių racionų intensyvumą, siekiant 
išvengti veršiavimosi komplikacijų. Vidutinė trukmė tarp apsiveršiavimų – 385 
dienos. Dvynukus atveda vidutiniškai 4,3 proc. karvių. Iki 3 mėn. amžiaus ver-
šeliai priauga iki 1100 g per parą. 

Mėsinės savybės. 
Mėsos kokybė priklauso nuo galvijų lyties, amžiaus ir auginimo sąlygų. Šarole 
mėsa vertinama dėl jos gero skonio, kvapo, spalvos ir švelnumo. Šios veislės 
galvijai sparčiai auga. Intensyviai auginami gyvuliai priauga po 2,2 kg per parą. 
Pusantrų metų amžiaus (18 mėn.) penimi buliai sveria vidutiniškai 669 kg (± 80 
kg), o 24 mėn. amžiaus telyčios 557 (± 64 kg). Penimų galvijų skerdenos – išeiga 
60 proc. ir daugiau, Pagal SEUROP klasifikaciją dauguma skerdenų priskiriamos 
E ir U klasėms. Gyvuliai sparčiai kaupia raumenis, bet ne riebalus.

Geromis mėsinėmis savybėmis pasižymi ne tik galvijų prieauglis, sulaukęs 18 
mėn. amžiaus, bet ir veislei netinkamos telyčios ir karvės. Pavyzdžiui, 740 kg 
sveriančios karvės skerdenos sveria apie 400 kg, o mėsa – apie 270 kg, ku-
rios 56 proc. tinka greitam paruošimui. Brokuotų karvių mėsa yra švelni, joje 
mažai riebalų, turi gerą skonį, kvapą bei spalvą. Telyčios skerdžiamos 24–36 
mėn. amžiaus. Jų mėsa labai vertinama Prancūzijoje. Italijoje ir Ispanijoje ver-
tinama jaunų (8–12 mėn. amžiaus) gyvulių, sveriančių apie 340 kg, išaugintų 
penėjimo fermose, mėsa. Šarole veislės galvijų mėsa turi mažai riebalų, bet 

joje yra tarpląstelinių riebalų, kurie mėsai suteikia puikų skonį ir sultingumą. 
Galvijų mėsa yra pilnaverčių baltymų, cinko, geležies ir B grupės vitaminų šal-
tinis. Tinka kryžminimui su aubrakų, limuzinų ir salerų veislės karvėmis. Šarole 
galvijai gerai perduoda mėsines savybes ne tik veisiant grynuoju veisimu, bet 
ir kryžminant su kitų veislių (mėsinių ir pieninių veislių) galvijais. Šarole galvijai 
naudojami naujų veislių sukūrimui. Taikant hibridizaciją išvestos naujos Kanšim 
ir Šabrei mėsinių galvijų veislės. Minėtos veislės išvestos šarole veislės galvijus 
kryžminant su zebu. Prancūzijoje kas antras kryžminimas vykdomas su šarolė 
galvijais. Mišrūnai paveldi šarolė morfologiją, spartų augimą, pašarų pasisavi-
nimą, mėsines savybes ir mėsos kokybę. 


