ΦΤΛΗ ΑΡΣΑ (ΦΡΘΖΑΡΣΑ)

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΘ ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ
Η θπιή Άξηαο (Φξηδάξηα) δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1960-1980. Πξνήιζε
από ηελ δηαζηαύξσζε ηνπ εγρώξηνπ πεδηλνύ πξνβάηνπ κε θξηνύο ηεο θπιήο
Αλαηνιηθήο Φξηζιαλδίαο, θπξίσο όκσο κεηά ην 1968 κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλεηήο
ζπεξκαηέγρπζεο θαη ηελ ζπλερή εθαξκνγή ηεο επηινγήο ησλ νκνηόκνξθσλ θαη
θαιύηεξσλ ζε απνδόζεηο πξνβαηίλσλ θαη θξηώλ, πξνζαξκνζκέλσλ θαιά ζηηο ηνπηθέο
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο.
Εθηξέθνληαη ζην πεδηλό ηκήκα ηνπ Ν. Άξηαο θαζώο θαη ζηα πεδηλά θαη εκηνξεηλά
ηκήκαηα ησλ λνκώλ Θεζπξσηίαο, Πξέβεδαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο.
ηηο πεξηνρέο απηέο επηθξαηεί ζρεηηθά ήπηνο ρεηκώλαο κε πςειέο βξνρνπηώζεηο, θαη
θαινθαίξη όρη ηδηαίηεξα ζεξκό.
Απαηηεί θαιέο ζπλζήθεο εθηξνθήο (ζηαβιηζκνύ, δηαηξνθήο), ιόγσ ηεο επαηζζεζίαο
ηνπ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο αζζέλεηεο θπξίσο ηηο πλεπκνληθέο.
Είλαη θαιό λα απνθεύγεηαη ε ίδξπζε κνλάδσλ ζε πεξηνρέο κε μεξνζεξκηθό θιίκα σο
θαη νξεηλέο πεξηνρέο κε βαξύ ρεηκώλα.
Εθηξέθεηαη ζήκεξα ζε έλα αξηζκό πεξίπνπ 60.000 δώσλ από 645 εθηξνθείο. Σν κέζν
κέγεζνο ησλ πνηκλίσλ αλέξρεηαη ζε 50-120 πξόβαηα.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΘΚΟΘ ΥΑΡΑΚΣΗΡΕ
Ο ρξσκαηηζκόο ηνπ πξνβάηνπ απηνύ είλαη θαηά θαλόλα ιεπθόο. Ειάρηζηα άηνκα
θέξνπλ εξπζξνθάζηαλνπο δαθηπιίνπο γύξσ από ηα κάηηα ή θειίδεο ζηα απηηά θαη
γύξσ από ην ζηόκα.
Η θεθαιή ηνπ πξνβάηνπ είλαη ζρεηηθά κεγάιε, θσλνεηδήο, κε κύηε ειαθξά θπξηή. Σα
απηηά είλαη πνιύ ιεπηά, ζρεδόλ δηάθαλα, κεηξίνπ έσο κεγάινπ κεγέζνπο κε νξηδόληηα
δηεύζπλζε. Καηά θαλόλα ε θπιή είλαη αθέξαηε θαη ζηα δύν θύια, κε ζπάληεο

εμαηξέζεηο ζηα αξζεληθά κόλν άηνκα. Σα κάηηα είλαη κειαλνύ ή θαζηαλνύ
ρξσκαηηζκνύ θαη ζε κεξηθά άηνκα έσο γαιαλνύ δσεξά θαη θαιήο έθθξαζεο.
Η νπξά ηνπ είλαη ζηξνγγπιή θαη ραξαθηεξηζηηθά ιεπηή ζηελ άθξε, δελ θαιύπηεηαη
από καιιί θαη έρεη κήθνο πεξίπνπ 20 εθαη.
Ο καζηόο είλαη πνιύ αλαπηπγκέλνο κε θαιή πξόζθπζε ζηελ θνηιηαθή ρώξα. Οη ζειέο
ηνπ καζηνύ έρνπλ ζρεηηθά κηθξό κήθνο θαη θάζεηε ή δηαγώληα δηεύζπλζε.
Σα πξόβαηα Άξηαο ζπγθξηλόκελα κε ηηο άιιεο ειιεληθέο θπιέο, είλαη κεγαιόζσκα.
Σν κέζν ζσκαηηθό βάξνο ησλ θξηώλ είλαη 80-120 θηιά θαη ησλ πξνβαηίλσλ 65-80
θηιά. Η θεθαιή, ε θάησ ηξαρειηθή ρώξα, ε θάησ θνηιηαθή ρώξα, ηα άθξα θαη ε νπξά
δελ θαιύπηνληαη από καιιί.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΘΚΕ ΘΔΘΟΣΗΣΕ
Σν πξόβαην Άξηαο έρεη γεληθά πξώηκε γελεηήζηα σξηκόηεηα. Οη ακλάδεο εηζέξρνληαη
ζηελ αλαπαξαγσγηθή θαηά θαλόλα, ζε ειηθία 8-10 κελώλ θαη ζε πνζνζηό 85-90%
έρνπλ ηνλ πξώην ηνπο ηνθεηό ζε ειηθία 13-15 κελώλ. Οη λεαξνί θξηνί αξρίδνπλ ηελ
αλαπαξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πξώηνπ έηνπο ή όηαλ
έρνπλ απνθηήζεη ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο ησλ ελειίθσλ δώσλ.
Οη πξνβαηίλεο γνληκνπνηνύληαη θπξίσο από ηα κέζα Απξηιίνπ κέρξη ηα κέζα
Ννεκβξίνπ. Σα ηειεπηαία ρξόληα πξαγκαηνπνηνύληαη ζπδεύμεηο ζε όιε ηελ δηάξθεηα
ηνπ έηνπο. Σν πνζνζηό γνληκνπνίεζεο θπκαίλεηαη από 90-95% αλάινγα κε ην
επίπεδν δηαηξνθήο θαη ηηο ινηπέο ζπλζήθεο εθηξνθήο ηνπ πνηκλίνπ. Οη ηνθεηνί ησλ
ώξηκσλ πξνβαηηλώλ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο λσξίο ην θζηλόπσξν
κε αηρκή από επηέκβξην έσο Ννέκβξην.
Είλαη θπιή πνιύδπκε κε ζπληειεζηή πνιπδπκίαο 1,7-1,8 αξληά αλά ηνθεηό. Πεξίπνπ
ην 60% ησλ πξνβαηίλσλ γελλάλε δύν αξληά αλά ηνθεηό.
ΑΠΟΔΟΕΘ
Σν κέζν βάξνο ησλ αξληώλ θαηά ηελ γέλλεζε είλαη πεξίπνπ 4 θηιά. Καηά ηνλ
απνγαιαθηηζκό ν νπνίνο γίλεηαη ζηελ ειηθία ησλ 40 εκεξώλ πεξίπνπ ην βάξνο ησλ
αξληώλ αλέξρεηαη ζε 16-17 θηιά θαη ε απόδνζε ζε ζθάγην είλαη θαηά κέζν όξν 65%.
Η γαιαθηνπαξαγσγή ησλ πξνβάησλ ηεο θπιήο Άξηαο θπκαίλεηαη από 200- 300 θηιά,
αλάινγα κε ην ζύζηεκα εθηξνθήο, ζε δηάζηεκα αξκέγκαηνο πεξίπνπ 170-210 εκεξώλ
κε ιηπνπεξηεθηηθόηεηα 5,5-6,5%.
Η εξηνπαξαγσγή ηνπ πξνβάηνπ απηνύ αλέξρεηαη ζηα 1,5-2,5 θηιά καιιηνύ αλά
πξνβαηίλα θαη είλαη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο.
ΔΘΑΣΡΟΦΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ
Λόγσ ησλ πςειώλ ηνπ απνδόζεσλ θαη ηνπ ζσκαηηθνύ ηνπ κεγέζνπο, ην πξόβαην
Άξηαο έρεη απμεκέλεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο. Σα δώα βόζθνπλ ζε ηδηόθηεηνπο ή
λνηθηαζκέλνπο βνζθνηόπνπο (θπζηθνύο ή ηερλεηνύο) πνπ απνηεινύληαη από γξαζίδηα
(θπξίσο βξώκεο, θξίζεο, ζόξγνπ) θαη από ηερλεηνύο ιεηκώλεο (ςπραλζώλ θαη
αγξνζησδώλ ιεηκώλησλ θπηώλ). Επίζεο ρνξεγνύληαη ζηα δώα θαη ζπκπιεξσκαηηθέο
δσνηξνθέο.

