ΦΤΛΗ ΛΔΒΟΤ

ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Αλήθεη ζηα εκηπαρύνπξα, αλακηθηόκαιια πξόβαηα. Δθηξέθεηαη θπξίωο ζηα λεζηά
Λέζβνο θαη Λήκλνο ζε έλα πιεζπζκό 260.000 δώωλ, ζε 1650 θνπάδηα. Η θπιή απηή
πηζαλόλ λα δεκηνπξγήζεθε επηηόπηα από δηαζηαύξωζε ή λα εηζήρζεθε θαηά ην
παξειζόλ από ηελ Μηθξά Αζία. Δδώ θαη πνιιά ρξόληα όκωο έρεη δηαδνζεί θαη
εθηξέθεηαη θαη ζε άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαζώο θαη ζε πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο,
ηεο Θξάθεο, ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο ηεξεάο Διιάδαο.
Σν πξόβαην ηεο θπιήο Λέζβνπ θεκίδεηαη γηα ηελ γαιαθηνπαξαγωγηθή ηνπ ηθαλόηεηα
θαη ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπ αθόκα θαη ζε πνιύ δύζθνιεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο.
Δίλαη ηδαληθό γηα ηελ αμηνπνίεζε θηωρώλ ζε βιάζηεζε εκηνξεηλώλ θαη νξεηλώλ
βνζθώλ.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ
Κπξηαξρεί ν ιεπθόο ρξωκαηηζκόο κε κειαλέο θαη θαζηαλέο θειίδεο γύξω από ηε
κύηε, ηα απηηά θαη ηα άθξα. πλαληώληαη ελίνηε πξόβαηα ηειείωο κειαλά, θαζηαλά ή
πνηθηιόρξωκα θαζηαλά.
Η θεθαιή είλαη θωλνεηδήο, κηθξή θαη ιεπηή κε κύηε ειαθξώο θπξηή. Σα απηηά είλαη
κηθξά θαη πέθηνπλ πξνο ηα θάηω. Σα θξηάξηα θαη έλα κηθξό πνζνζηό ηωλ πξνβαηηλώλ
θέξνπλ θέξαηα. Ο καζηόο είλαη θαιά αλαπηπγκέλνο θαη ε νπξά είλαη πνιύ καθξηά θαη
ζρεδόλ εθάπηεηαη κε ην έδαθνο. Η θπιή θαηαηάζζεηαη ζηηο κεζαίνπ κεγέζνπο θπιέο.
Σν ζωκαηηθό βάξνο θπκαίλεηαη γηα ηνπο θξηνύο γύξω ζηα 67 θηιά θαη γηα ηηο
πξνβαηίλεο ζηα 50 θηιά.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ

Η θπιή ζεωξείηαη ζρεηηθά πξώηκε. Έλα πνζνζηό 40% πεξίπνπ ηωλ ακλάδωλ
γνληκνπνηείηαη πξώηε θνξά ζηελ ειηθία ηωλ 9 κελώλ, ελώ νη ππόινηπεο νρεύνληαη
θαηά ην επόκελν έηνο. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνθεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη ηνπο κήλεο
Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην. Η πνιπδπκία θπκαίλεηαη από 1,1 – 1,2 αξληά αλά ηνθεηό.
ΑΠΟΓΟΔΙ
Σν βάξνο ηωλ αξληώλ κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκό πνπ γίλεηαη ζηηο 45-50 εκέξεο είλαη 8
έωο 12 θηιά, ελώ έλα πνζνζηό 20-25% παρύλνληαη γηα λα ζθαγνύλ ζε ειηθία 4-5
κελώλ θαη δπγίδνπλ 17-20 θηιά.
Η γαιαθηνπαξαγωγή δηαθέξεη από πνίκλην ζε πνίκλην θαη επεξεάδεηαη από ηελ
δηαηξνθή, ηελ ειηθία ηωλ πξνβαηίλωλ ηελ επνρή ηωλ ηνθεηώλ, θαη ηελ δηάξθεηα
αξκέγκαηνο.
Η γαιαθηνπαξαγωγή θπκαίλεηαη θαηά κέζν όξν ζηα 140-160 θηιά θαη ε δηάξθεηα
αξκέγκαηνο θπκαίλεηαη από 90-250 εκέξεο.
Σν 78% πεξίπνπ ηνπ παξαγόκελνπ γάιαθηνο κεηαηξέπεηαη ζε ηπξηά (θέηα, ιαδνηύξη,
θαζέξη, γξαβηέξα) θαη ην ππόινηπν θαηαλαιώλεηαη λωπό ή ρξεζηκνπνηείηαη γηα
παξαζθεπή γηανύξηη.
ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Σα πξόβαηα δηαηεξνύληαη θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε βνζθνηόπνπο ή
ειαηώλεο, ζε ζηάβινπο πξόρεηξεο θαηαζθεπήο.
Οη βνζθόηνπνη είλαη ππνβαζκηζκέλνη θαη ηα πξόβαηα θαιύπηνπλ έλα κηθξό ζρεηηθά
κέξνο ηωλ ζξεπηηθώλ αλαγθώλ ηνπο από ηελ βόζθεζε. Γη απηό ζρεδόλ όιν ηνλ ρξόλν
ρνξεγνύληαη ζπκπιεξωκαηηθέο ηξνθέο.

