ΦΤΛΗ ΚΤΜΗ

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Κνηηίδα ηεο θπιήο απηήο είλαη ε πεξηνρή Κύκεο ζηελ Εύβνηα όπνπ εθηξέθεηαη θαηά
ην νηθόζηην ζύζηεκα.
ήκεξα ν εθηξεθόκελνο πιεζπζκόο ηνπ πξνβάηνπ είλαη πεξίπνπ 882 δώα ζε 10
πνίκληα.
Η θπιή απηή ιόγω ηνπ αξηζκνύ ηωλ εθηξεθόκελωλ αηόκωλ έρεη θαηαηαρζεί ζηελ
θαηεγνξία “επαίζζεηε” ζηηο πξνζηαηεπόκελεο από εμαθάληζε απηόρζνλεο θπιέο.
Πεξηνρέο πνπ ελδείθλπηαη ωο θαηάιιειεο γηα εθηξνθή είλαη όιεο νη πεδηλέο θαη
εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηωλ ρωξηώλ ηεο πεξηνρήο Κύκεο.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΕ
Η πιεηνλόηεηα ηωλ πξνβάηωλ έρνπλ ιεπθό ρξωκαηηζκό ζε όιν ην ζώκα εθηόο από ηα
απηηά, ην ζηόκα θαη γύξω από ηα κάηηα πνπ επεθηείλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο πξνο
ηηο παξεηέο ηνπ πξνζώπνπ όπνπ είλαη καύξνο ή θαηόκαπξνο.
Η θεθαιή ηνπ είλαη κεηξίνπ κεγέζνπο θαη ηξηγωληθή ελώ ε κύηε ηνπ είλαη ειαθξώο
θπξηή θαη ηα απηηά ηνπ είλαη κεηξίνπ κεγέζνπο
Σα αξζεληθά θέξνπλ κεγάια θαη ηζρπξά θέξαηα ελώ ηα ζειπθά ζπαλίωο θέξνπλ
θέξαηα
Σν βάξνο ηωλ αξζεληθώλ είλαη θαηά κέζν όξν 75 θηιά θαη ηωλ ζειπθώλ 66 θηιά.
Ο καζηόο ηνπ είλαη κάιινλ ραιαξόο θαη κε όρη ηδηαίηεξα θαιή πξόζθπζε κε ηνπο
θνηιηαθνύο κύεο ελώ νη ζειέο είλαη πιαϊλέο αθήλνληαο έλα κηθξό ζαθνύιηαζκα πξνο
ην θάηω κέξνο .
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ

Οη ηνθεηνί είλαη δηαζπαξκέλνη από ηνλ Οθηώβξην κέρξη ηνλ Μάξηην κε κεγαιύηεξε
ζπγθέληξωζε ηνπο κήλεο Δεθέκβξην θαη Ιαλνπάξην. Ο δείθηεο πνιπδπκίαο είλαη
1,7αξληά αλά ηνθεηό.
Οη ακλάδεο κε θαιέο ζπλζήθεο εθηξνθήο κπαίλνπλ ζηελ αλαπαξαγωγή ζε ειηθία 8
κελώλ αιιά ζπλήζωο κπαίλνπλ ζηελ ειηθία ηωλ 12-13κελώλ.
ΑΠΟΔΟΕΙ
Σα αξληά ζθάδνληαη ακέζωο κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκό ζπλήζωο ζε ειηθία 60 εκεξώλ
κε ζωκαηηθό βάξνο 15-18 θηιά.
Παξάγεη ζύκθωλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηωλ εθηξνθέωλ πεξίπνπ 150-170 ιίηξα γάια.
Η εξηνπαξαγωγή είλαη γύξω ζην 2-2,5 θηιά. Σν καιιί ηνπ είλαη ιεπηό, ππθλό θαη
θαιύπηεη όιν ην ζώκα εθηόο από ηελ θεθαιή ην θάηω κέξνο ηνπ ιαηκνύ, ηα πόδηα θαη
κεγάιν κέξνο ηεο θνηιηάο.
ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ
Η δηαηξνθή ηνπ ζηεξίδεηαη θπξίωο ζε ηδηόθηεηα θαη ελνηθηαζκέλα πινύζηα
βνζθνηόπηα θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. πκπιεξωκαηηθέο δωνηξνθέο δίλνληαη
θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο θύεζεο θαη ηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο γαινπρίαο.

