ΦΤΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Εθηξέθεηαη ζην πεδηλό ηκήκα ηεο Αηησιναθαξλαλίαο ζηελ πεξηνρή Αγξηλίνπ θαη
Ακθηινρίαο ζε βαιηώδεηο θαη πγξέο πεξηνρέο.
ήκεξα ηείλεη λα εμαθαληζηεί εμ αηηίαο ηεο εηζβνιήο άιισλ θπιώλ πξνβάησλ θπξίσο
ηνπ Φξηδάξηα-Άξηαο θαη ηνπ Καξαγθνύληθνπ πνπ πξνηηκώληαη από αξθεηνύο
πξνβαηνηξόθνπο ηεο πεξηνρήο, δεδνκέλνπ όηη νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο
πεξηνρήο επλννύλ ηηο δύν απηέο θπιέο.
ηελ πεξηνρή εληνπίζηεθαλ ηξία πνίκληα ηεο θπιήο Αγξηλίνπ κε ζπλνιηθό αξηζκό
πξνβάησλ πεξίπνπ 650.
ε πνιιά πνίκληα ηεο πεξηνρήο ζπλαληώληαη ακηγή πξόβαηα ηεο θπιήο Αγξηλίνπ, ελώ
πξόβαηα δηαζηαπξσκέλα κε ηελ θπιή απηή ζε κηθξόηεξν ε κεγαιύηεξν βαζκό ζηελ
πεξηνρή είλαη κεξηθέο ρηιηάδεο.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΕ
Ο ζπλήζεο ρξσκαηηζκόο ηεο θπιήο είλαη ιεπθόο ζην ζώκα κε κειαλέο θειίδεο γύξσ
από ηνπο νθζαικνύο, νη νπνίεο εθηείλνληαη θαηά κήθνο ησλ παξεηώλ ηνπ πξνζώπνπ
ρσξίο λα θζάλνπλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ζην άθξν ηνπ ζηόκαηνο, ην νπνίν
είλαη ιεπθό, όπσο ιεπθά είλαη ην κέησπν θαη ε κύηε ηνπ δώνπ.
Μειαλέο θειίδεο ππάξρνπλ ζηα απηηά, ηα άθξα θαη ελίνηε ζην ζώκα. παλίσο
ζπλαληώληαη νιόκαπξα δώα.
Έρεη θεθάιη θσλνεηδέο κε κύηε ειαθξώο θπξηή θαη απηηά κεηξίσο κεγάια θαη
εκηθξεκάκελα.
Σα πεξηζζόηεξα αξζεληθά θέξνπλ κεγάια θαη ηζρπξά θέξαηα ελώ ε πιεηνλόηεηα ησλ
ζειπθώλ είλαη αθέξαηα.Σα άθξα ηνπ είλαη πςειά θαη ηζρπξά.
Η νπξά ηνπ είλαη καθξηά (31εθ) πεξίπνπ θαη ζηελή ζηελ βάζε ηεο (4,8εθ).

Θεσξείηαη πξόβαην κεγαιόζσκν. Σν κέζν βάξνο ησλ θξηώλ είλαη θαηά κέζν όξν72
θηιά θαη ησλ πξνβαηίλσλ 58 θηιά. Ο καζηόο έρεη θαιή πξόζθπζε ζηνπο θνηιηαθνύο
κύεο. Οη ζειέο έρνπλ θάζεηε ή δηαγώληα θαηεύζπλζε θαη κήθνο 3,5 εθαη.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ
Η γνληκνπνίεζε ησλ πξνβάησλ γίλεηαη θαηά ηνπο κήλεο Μάην έσο Αύγνπζην, ελώ νη
ηνθεηνί πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ Οθηώβξην έσο ηνλ Ιαλνπάξην.
Οη ακλάδεο αξρίδνπλ λα γνληκνπνηνύληαη ζηελ ειηθία ησλ 8-10 κελώλ.
Η πνιπδπκία θπκαίλεηαη από 1,3-1,5 αξληά αλά ηνθεηό.
Απνδόζεηο
Ο απνγαιαθηηζκόο ησλ αξληώλ γίλεηαη ζε ειηθία 40-50 εκεξώλ θαη ην κέζν βάξνο
ησλ αξληώλ είλαη 9-11 θηιά.
H γαιαθηνπαξαγσγή θπκαίλεηαη από 120-160 θηιά κε κέζε δηάξθεηα αξκέγκαηνο
180-200 εκέξεο. Από ην παξαγόκελν γάια παξαζθεπάδνληαη δηάθνξνη ηύπνη ηπξηώλ
ζηα ηπξνθνκεία ηεο πεξηνρήο .
ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ
Σα πξόβαηα ζηαβιίδνληαη ζε πξόρεηξεο θαηαζθεπέο θαη ε δηαηξνθή ηνπο ζηεξίδεηαη
θπξίσο ζηηο βόζθεο πνπ αθζνλνύλ ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηώζεσλ.
Υνξεγνύληαη ζπκπιεξσκαηηθέο δσνηξνθέο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο
εγθπκνζύλεο θαη ηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο γαινπρίαο.

