ΦΤΛΗ ΚΑΡΤΣΟΤ

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Η επαξρία Καξύζηνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζην λόηην άθξν ηεο Εύβνηαο, ζπληζηά κηα
ηδηόκνξθε πεξηνρή ιίγν ή πνιύ απνθνκκέλε, ηνπιάρηζηνλ θηελνηξνθηθά, από ην
ππόινηπν λεζί. Οη θάηνηθνη ηεο αζρνινύληαη ζε κεγάιν πνζνζηό κε ηελ εθηξνθή
αηγνπξνβάηωλ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Κάβν Νηόξν, όπνπ ε εθηξνθή
αηγνπξνβάηωλ απνηειεί ηελ κνλαδηθή ηνπο απαζρόιεζε θαη ηελ θύξηα πεγή
εηζνδήκαηνο.
ε απηή ηελ πεξηνρή εθηξέθνληαη πεξίπνπ 55.000 πξόβαηα, από ηα νπνία έλα
πνζνζηό γύξω ζην 90% αλήθεη ζηελ θπιή Καξύζηνπ.
Σα πξόβαηα ηεο θπιήο απηήο είλαη θαιά πξνζαξκνζκέλα ζηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο ηεο
πεξηνρήο θαη νη παξαγωγνί είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο απνδόζεηο ηνπο.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΕ
Οη θηελνηξόθνη νλνκάδνπλ «θνθθίληθα» όζα από ηα πξόβαηα έρνπλ εξπζξό ρξώκα
ζηα κε θαιππηόκελα από καιιί κέξε ηνπ ζώκαηνο (θεθαιή, απηηά, θάηω θνηιηαθή
ρώξα, ηξάρεινο θαη άθξα) θαη «βαθξίληθα» όζα έρνπλ ζηα αλωηέξω κέξε ηνπ
ζώκαηνο καύξν ρξώκα.
Πεξίπνπ ην 70%ηωλ πξνβάηωλ ηεο θπιήο Καξύζηνπ είλαη θνθθίληθα θαη ην
30%βαθξίληθα, ελώ έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό θέξεη άιινπο ρξωκαηηζκνύο.
Ο ρξωκαηηζκόο ηνπ ηξηρώκαηνο ζην ππόινηπν ζώκα ηωλ πξνβάηωλ είλαη ιεπθόο.
Η θεθαιή ηνπ πξνβάηνπ Καξύζηνπ είλαη κεηξίνπ κεγέζνπο κε θωληθό ζρήκα θαη ε
κύηε είλαη ειαθξώο θπξηή ζηνπο θξηνύο θαη επζύγξακκε ζηηο πξνβαηίλεο. Σα απηηά
είλαη εκηόξζηα θαη ηα πόδηα ηνπο πνιύ ηζρπξά κε κήθνο πεξίπνπ ζηα 31 εθαηνζηά. Η
νπξά είλαη καθξηά θαη κάιινλ πιαηηά κε πάρνο 6 εθαηνζηά ζηελ βάζε ηεο.
Ο καζηόο έρεη θαλνληθή δηάπιαζε θαη νη ζειέο έρνπλ κάιινλ νξηδόληηα δηεύζπλζε.
Οη θξηνί θέξνπλ κεγάια θαη ηζρπξά ειηθνεηδή θέξαηα, ελώ νη πξνβαηίλεο ,ζε έλα
κηθξό πνζνζηό ,θέξνπλ κηθξόηεξα θαη ιηγόηεξα ηζρπξά θέξαηα.

Είλαη πξόβαην κηθξνύ ζρεηηθά ζωκαηηθνύ κεγέζνπο. Σν κέζν ζωκαηηθό βάξνο ηωλ
θξηώλ είλαη 60 θηιά θαη ηωλ πξνβαηίλωλ 40 θηιά.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ
Οη ακλάδεο ηεο θπιήο Καξύζηνπ πξαγκαηνπνηνύλ ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο ηνλ πξώην
ηνθεηό ζηελ ειηθία ηωλ 18 κελώλ πεξίπνπ. Οη ηνθεηνί πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ
επηέκβξην έωο ηνλ Μάξηην κε αηρκή ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Δεθέκβξην. Η κέζε
πνιπδπκία είλαη 1,1 – 1,2 γελλώκελα αξληά αλά ηνθεηό.
ΑΠΟΔΟΕΙ
Σα αξληά απνγαιαθηίδνληαη θαηά κέζν όξν ζηελ ειηθία ηωλ 60 εκεξώλ κε κέζν
ζωκαηηθό βάξνο από 14-16 θηιά.
Οη πξνβαηίλεο ακέιγνληαη δύν θνξέο εκεξεζίωο θαη έωο ηα ηέιε Ινπλίνπ. Η κέζε
ακειγόκελε πνζόηεηα γάιαθηνο αλέξρεηαη ζηα 80-100 θηιά.
Σν παξαγόκελν γάια δηαηίζεηαη ζηα ηπξνθνκεία ηεο πεξηνρήο γηα ηελ παξαγωγή
δηαθόξωλ ηύπωλ ηπξηώλ.
ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ
Η δηαηξνθή ηωλ πξνβάηωλ θπιήο Καξύζηνπ ζηεξίδεηαη ζηηο βνζθέο ελνηθηαδόκελωλ
θαη ηδηόθηεηωλ νξεηλώλ βνζθνηόπωλ, κε θηωρή βιάζηεζε ζην κεγαιύηεξν δηάζηεκα
ηνπ έηνπο.
Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζειαζκνύ θαη ηελ έλαξμε ηεο γαιαθηνπαξαγωγήο ρνξεγνύληαη
πκπιεξωκαηηθέο δωνηξνθέο.

