ΦΤΛΗ ΚΑΛΑΡΡΤΣΙΚΗ

ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Ο ηύπνο απηόο είλαη κηα από ηηο αξθεηέο παξαιιαγέο ηνπ Οξεηλνύ Ηπεηξσηηθνύ
πξνβάηνπ.
Οη παιαηνί πξνβαηνηξόθνη ππνζηεξίδνπλ όηη ηα πξόβαηα απηήο ηεο θπιήο πξνήιζαλ
από δηαζηαύξσζε ηνπ Οξεηλνύ Ηπεηξώηηθνπ κε ην πξόβαην ηεο θπιήο comisana ηεο
ηθειίαο, άηνκα ηεο νπνίαο είραλ εηζαρζεί ζηα κέζα ηνπ 18νπ αηώλα από πξαθθηώηεο
εκπόξνπο κε ζθνπό ηελ παξαγσγή καιιηνύ θαιύηεξεο πνηόηεηαο θαη πεξηζζόηεξεο
πνζόηεηαο ζε ζρέζε κε απηή ηνπ Βιάρηθνπ πξνβάηνπ πνπ εθηξέθαλε κέρξη ηόηε.
Η θπιή εθηξέθεηαη από ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηώλ Καιαξξύηεο θαη πξξάθν.
Δθηξέθνληαη 6104 πξόβαηα ζε 21 θηελνηξνθηθέο κνλάδεο.
Σα πνίκληα ηεο θπιήο είλαη κεηαθηλνύκελα. Οη ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ
πεξηζζόηεξσλ πνηκλίσλ είλαη ζύγρξνλεο.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ
Ο ρξσκαηηζκόο ηνπ πξνβάηνπ είλαη ιεπθόο.
Οη παξεηέο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ θέξνπλ ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο, ζε κεγάιε
νκνηνκνξθία, βαζύ εξπζξό (θξαζάην) ή μέζσξν ρξσκαηηζκό, όπσο θαη ηα απηηά, ην
αθξνξξίλην θαη ζπρλά νη άθξεο ησλ πνδηώλ ηνπ. Σν κέησπν είλαη ζπλήζσο ιεπθό,
όπσο θαη ην επηξξίλην, πνπ είλαη ειαθξά θπξηό.
Σν θεθάιη είλαη κεηξίνπ έσο κεγάινπ κεγέζνπο.
Σα απηηά έρνπλ νξηδόληηα ζέζε κε ειαθξά θάζε πξνο ηα θάησ θαη είλαη κεηξίνπ έσο
κεγάινπ κεγέζνπο.
Οη θξηνί θέξνπλ κεγάια, ειηθνεηδή θαη πνιύ ηζρπξά θέξαηα ελώ νη πξνβαηίλεο είλαη
αθέξαηεο.
Σα πόδηα είλαη αξθεηά θνληά θαη ηδηαίηεξα ηζρπξά. Η νπξά είλαη ζηελ βάζε ηεο
πιαηηά θαη θαιύπηεηαη από ππθλό καιιί. Σν καιιί είλαη ζρεδόλ νκνηόκνξθν, ππθλό
θαη πνιύ απαιό ζηελ αθή.

Ο καζηόο είλαη κέηξηαο αλάπηπμεο, θαιή πξόζθπζε θαη αξκεθηηθόηεηαο. Οη ζειέο
ηνπ είλαη ειαθξά πιάγηαο θαηεύζπλζεο, επρεξείο ζην άξκεγκα θαη ην ζειαζκό.
Σν Καιαξξύηηθν πξόβαην αλήθεη ζηα κηθξόζσκα πξόβαηα. Σν ζσκαηηθό βάξνο ησλ
θξηώλ είλαη θαηά κέζν όξν 64 θηιά θαη ησλ πξνβαηίλσλ 45 θηιά.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ
Η γνληκνπνίεζε ησλ πξνβαηίλσλ αξρίδεη θαηά θαλόλα από ηηο αξρέο Ινπλίνπ έσο ηηο
αξρέο ηνπ Απγνύζηνπ.
Οη ηνθεηνί πξαγκαηνπνηνύληαη από Οθηώβξην έσο Ννέκβξην. Οη όςηκεο πξνβαηίλεο
θαη νη ακλάδεο γελλνύλ από ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ έσο ηα κέζα Μαξηίνπ. Οη
ακλάδεο εηζέξρνληαη ζηελ αλαπαξαγσγή ζε ειηθία 16-22 κελώλ θαη ε πνιπδπκία
είλαη 1,10-1,15 αξληά αλά ηνθεηό. Σα αξληά γηα ζθαγή απνγαιαθηίδνληαη ζην ηέινο
ηεο 5εο εβδνκάδαο ηεο δσήο ηνπ θαη δπγίδνπλ 12-12,5 θηιά
ΑΠΟΓΟΔΙ
Η απόδνζε ησλ αξληώλ ζε ζθάγην θπκαίλεηαη κεηαμύ 60-65% θαη ην θξέαο ηνπο
ραξαθηεξίδεηαη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο.
Η απόδνζε ηεο θπιήο ζε γάια είλαη 100-110 θηιά κε ηελ γαιαθηηθή πεξίνδν δύζθνια
λα θηάλεη ηηο 200 εκέξεο. Η πνηόηεηα ηνπ γάιαθηνο είλαη εμαηξεηηθή.
Η πεξηεθηηθόηεηα ζε ιίπνο είλαη 8-9% θαη ζε πξσηεΐλε 6%.
Σν παξαγόκελν γάια ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή δηαθόξσλ εηδώλ ηπξηώλ.
ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Η δηαηξνθή ησλ πξνβάησλ ζηεξίδεηαη ζηηο ρεηκεξηλέο θαη ζεξηλέο βνζθέο, αιιά
ρνξεγνύληαη θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ηξνθέο.
Σν θαινθαίξη κεηαθέξνληαη ζε βνζθνηόπνπο ηεο νξνζεηξάο ησλ Σδνπκέξθσλ θαη ην
ρεηκώλα εθκεηαιιεύνληαη ηελ θπζηθή βιάζηεζε ησλ πεδηλώλ πεξηνρώλ ηεο
Θεζζαιίαο.

