ΦΤΛΖ ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΗΚΖ

ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Ζ θπιή ηνπ Καξαγθνύληθνπ πξνβάηνπ είλαη κία από ηηο θπξίαξρεο ειιεληθέο θπιέο
θαη επξέωο γλωζηό ζηελ Διιάδα.
Δθηξέθεηαη ζην πεδηλό ηκήκα ηεο Γ. Θεζζαιίαο (Ν. Καξδίηζαο, Ν. Σξηθάιωλ) ζε έλα
αξηζκό 188.000 δώωλ ζε 2.600 εθηξνθέο κε κέζν αξηζκό δώωλ αλά εθηξνθή 30-200
δώα. πλαληάηαη όκωο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο όπωο ζηα πεδηλά ηωλ άιιωλ
λνκώλ ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο. Αληέρεη ην θξύν, ηελ δέζηε, ηελ πγξαζία θαη γεληθά
πξνζαξκόδεηαη ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο εθηξνθήο ηόζν ζε πεδηλέο θαη εκηνξεηλέο
πεξηνρέο όζν θαη ζε βαηέο νξεηλέο πεξηνρέο.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ
Ο ρξωκαηηζκόο ηεο θπιήο πνηθίιεη. πλαληώληαη δώα κε εληειώο καύξν ρξωκαηηζκό,
άιια ιεπθά κε κειαλέο θειίδεο ζην ζώκα, ην πξόζωπν, ηα απηηά θαη ηα άθξα θαη
άιια εληειώο ιεπθά.
Ζ θεθαιή ηνπ Καξαγθνύληθνπ πξνβάηνπ είλαη θωλνεηδήο κε θπξηή κύηε θαη ζρεηηθά
κεγάια θαη εκηθξεκάκελα απηηά. Έρεη άθξα ηζρπξά κε κήθνο 40 εθαη. Δίλαη
ιεπηόνπξν πξόβαην κε ηελ νπξά ζε κεξηθά δώα λα αγγίδεη ην έδαθνο. Ο καζηόο ηωλ
πξνβαηίλωλ είλαη θαλνληθήο δηάπιαζεο κε ηζρπξή πξόζθπζε ζηνπο θνηιηαθνύο κύεο.
Οη ζειέο έρνπλ πιαηλή ή δηαγώληα δηεύζπλζε.
Αλήθεη ζηηο κεγαιόζωκεο θπιέο κε κέζν ζωκαηηθό βάξνο ηωλ αξζεληθώλ 80 θηιά θαη
ηωλ ζειπθώλ 57 θηιά.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ
Ζ θπιή είλαη ζρεηηθά πξώηκε. Οη ακλάδεο εηζέξρνληαη ζηελ αλαπαξαγωγηθή πεξίνδν
ζε ειηθία 8 κελώλ. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ηωλ ηνθεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνλ
Γεθέκβξην.

Ζ πνιπδπκία αλέξρεηαη θαηά κέζν όξν ζε 1,36 αξληά αλά ηνθεηό. Σν κέζν βάξνο ηωλ
αξληώλ θαηά ηελ γέλλεζε είλαη 4,5 θηιά πεξίπνπ, αλάινγα κε ην θύιν θαη ηελ
πνιπδπκία.
ΑΠΟΓΟΔΗ
Σν βάξνο ηωλ αξληώλ κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκό πνπ γίλεηαη ζε ειηθία πεξίπνπ 42
εκεξώλ είλαη 17 θηιά. Ζ απόδνζε ηωλ αξληώλ γάιαθηνο ζε θξέαο μεπεξλά ην 60%.
Δίλαη δών παξαγωγηθό κε κέζε απόδνζε ηα 188 θηιά θαη δηάξθεηα αξκέγκαηνο 124200 εκέξεο. Από αλαιύζεηο πνπ έγηλαλ ζην εξγαζηήξην αλάιπζεο ζηνηρείωλ
γάιαθηνο ηνπ Κέληξνπ Γελεηηθήο Βειηίωζεο Εώωλ Καξδίηζαο βξέζεθε κέζε
ιηπνπεξηεθηηθόηεηα ηνπ γάιαθηνο 5,74%, πεξηεθηηθόηεηα ζε πξωηείλε 5,35% θαη ζε
ιαθηόδε 5,18%.
Οη πξνβαηίλεο πξνζαξκόδνληαη εύθνια ζηελ κεραληθή άκειμε. Ζ εκηζηαβιηζκέλε
εθηξνθή ηωλ Καξαγθνύληθωλ πξνβάηωλ όπνπ επηθξαηνύλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο
δηαηήξεζεο θαη δηαηξνθήο έρεη ωο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο γαιαθηνπαξαγωγήο
θαη ηνλ αξηζκό ηωλ αξληώλ αλά ηνθεηό.
ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Ζ δηαηξνθή ηωλ πξνβάηωλ ζηεξίδεηαη ζηηο βνζθέο νη νπνίεο είλαη άθζνλεο έωο ηνλ
Ηνύλην θαη πηωρέο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκώλα
ρνξεγνύληαη ζηα δώα ζπκπιεξωκαηηθέο ηξνθέο.

