ΦΤΛΗ ΑΡΑΚΑΣΑΝΙΚΗ

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Η θπιή ππήξμε παιαηόηεξα κηα από ηηο πνιππιεζέζηεξεο θπιέο πξνβάηωλ ηεο ρώξαο.
Ήηαλ λνκαδηθό πξόβαην θαη ραξαθηήξηδε ηνλ ηξόπν δωήο ηωλ αξαθαηζαλαίωλ. Η
κηθξή παξαγωγηθόηεηα ηνπ θαη ε εγθαηάζηαζε ηωλ αξαθαηζαλαίωλ ζε αζηηθά
θέληξα είλαη ε αηηία ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ από άιια πξόβαηα.
ήκεξα εθηξέθεηαη ζε έλα αξηζκό 1205 πξνβάηωλ από 5 εθηξνθείο ζηνπο Ν. Άξηαο
θαη Λάξηζαο.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΕ
Σν 80% ηωλ αξαθαηζάληθωλ πξνβάηωλ έρεη ιεπθό ρξωκαηηζκό, ελώ ηα ππόινηπα
είλαη καύξα. ην πξόζωπν, ηα κάηηα θαη ηα απηηά θέξνπλ θαηόκαπξεο θειίδεο, άιια
πεξηζζόηεξεο θαη άιια ιηγόηεξεο
. Μεξηθά δώα έρνπλ ζρεδόλ εληειώο άζπξν πξόζωπν. Σν θεθάιη ηνπ πξνβάηνπ είλαη
κεηξίνπ έωο κεγάινπ κεγέζνπο θωλνεηδέο θαη ρνλδξνθπέο. Σν επηξξίλην είλαη θπξηό
θαη όρη ηδηαίηεξα καθξύ, ελώ ηα απηηά είλαη κεηξίνπ κεγέζνπο πιάγηαο θαηεύζπλζεο
έωο εκηθξεκάκελα.
Σα αξζεληθά θέξνπλ θέξαηα ζε κεγάιν πνζνζηό ελώ ηα ζειπθά είλαη θαηά θαλόλα
αθέξαηα. Σα άθξα ηνπ είλαη πνιύ θνληά, ρνλδξά θαη ηζρπξά. Η νπξά είλαη θνληή
κήθνπο(22εθαη) πεξίπνπ.
Η ζαξαθαηζάληθε θπιή είλαη κηθξόζωκε. Σν ζωκαηηθό βάξνο ηωλ αξζεληθώλ είλαη
69 θηιά θαη ηωλ ζειπθώλ 41 θηιά.
Ο καζηόο είλαη ζθηρηόο κε ηζρπξή πξόζθπζε θαη νη ζειέο είλαη θαλνληθέο κε κέζν
κήθνο 3,4 εθαη.

Σν καιιί ηνπ είλαη αλάκηθην κε πνιιέο αγαλώδεηο ηξίρεο. Έρεη καιιί ζε νιόθιεξν ην
ζώκα.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ
Ο θύξηνο όγθνο ηωλ ηνθεηώλ πξαγκαηνπνηνύληαη ηνλ Ιαλνπάξην. Σα αξληά ζειάδνπλ
έωο ηηο παξακνλέο ηνπ Πάζρα νπόηε θαη εθπνηνύληαη ζε ζωκαηηθό βάξνο γύξω ζηα
16 θηιά. Η πνιπδπκία ηωλ πξνβαηίλωλ αλέξρεηαη ζε 1,0- 1,2 αξληά αλά ηνθεηό.
ΑΠΟΔΟΕΙ
Οη απνδόζεηο ζε γάια θαη θξέαο είλαη ρακειέο θαη δελ ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο
ζύγρξνλεο πξνβαηνηξνθίαο.
Η κέζε ακειγόκελε πνζόηεηα γάιαθηνο δελ ππεξβαίλεη ηα 50 θηιά.
ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ
Είλαη δώα ιηηνδίαηηα θαη ε δηαηξνθή ηνπο ζηεξίδεηαη ζηηο θνηλνηηθέο βνζθέο νη νπνίεο
είλαη πηωρέο ζε ρόξην θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο, θαη ζε γξαζίδηα θαηά ηνλ
ρεηκώλα θαη λωξίο ηελ Άλνημε.
Δεκεηξηαθά θαη θπξίωο θξηζάξη ρνξεγνύληαη θαηά ηηο πξώηεο κέξεο ηεο γαινπρίαο.

