ΦΤΛΗ ΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Σν πξόβαην ηεο θπιήο εξξώλ είλαη έλα θαιό πξόβαην γηα ηελ εκη- νηθόζηηε θαη
πνηκεληθή πξνβαηνηξνθία θαη εθηξέθεηαη ζε έλα αξηζκό 6.000 δώσλ από 35
εθηξνθείο ζηελ πεδηάδα ηνπ Ν. εξξώλ.
Κξηνί ηεο θπιήο ρξεζηκνπνηνύληαη αθόκα θαη ζήκεξα ζε δηαζηαπξώζεηο κε πνίκληα
ησλ πεδηλώλ πεξηνρώλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΕ
Ο ρξσκαηηζκόο ηεο θπιήο παξνπζηάδεη ζρεηηθή νκνηνκνξθία. Σν 70% πεξίπνπ ησλ
πξνβάησλ είλαη ιεπθά κε καύξν ρξώκα ζηελ θεθαιή, ηελ θάησ ηξαρειηθή ρώξα, ηα
άθξα θαη ηελ θάησ θνηιηαθή ρώξα.
Η θεθαιή ηνπ πξνβάηνπ ηεο θπιήο είλαη ζηελόκαθξε κε θπξηό επηξξίλην. Σα απηηά
είλαη κεγάια, ιεπηά θαη έρνπλ νξηδόληηα δηεύζπλζε. Σα αξζεληθά θέξνπλ κεγάια θαη
ηζρπξά θέξαηα, ελώ θέξαηα θέξεη θαη ην 30% πεξίπνπ ησλ πξνβαηίλσλ. Έρεη άθξα
πςειά, ιεπηά θαη ηζρπξά. Είλαη δών κεγαιόζσκν κε κέζν βάξνο θξηώλ 85 θηιά θαη
πξνβαηίλσλ 61 θηιά. Η νπξά ηνπ έρεη κέζν κήθνο 33εθαη. πεξίπνπ.
Ο καζηόο έρεη θαλνληθή δηάπιαζε, νη ζειέο είλαη παξάιιειεο ή ζρεκαηίδνπλ
δηαγώλην ζε ζρέζε κε ην έδαθνο κε κήθνο ιίγν πάλσ από ηα 3 εθαη.
Φέξεη καιιί αδξό ππνθίηξηλνπ ρξώκαηνο ην νπνίν αθήλεη αθάιππηε ηελ θεθαιή, ην
θάησ κέξνο ηνπ ηξαρήινπ,ηα άθξα θαη ζπρλά ηελ θνηιηαθή ρώξα.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ

Η θπιή αλήθεη ζηηο πξώηκεο θπιέο. Οη ακλάδεο ζε πνζνζηό 40% πεξίπνπ
γνληκνπνηνύληαη πξηλ από ηνλ δέθαην κήλα ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη ηνθεηνί
πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηνπο κήλεο Δεθέκβξην θαη Ιαλνπάξην.
Η πνιπδπκία αλέξρεηαη ζην 1,48-0,52 κε κηθξόηεξε ηηκή 1,26 θαη κεγαιύηεξε 2,00
αξληά αλά ηνθεηό.
ΑΠΟΔΟΕΙ
Σα αξληά απνγαιαθηίδνληαη ζε ειηθία 45-60 εκεξώλ κε ζσκαηηθά βάξε 14-17 θηιά.
Η γαιαθηνπαξαγσγή απμάλεηαη κε ηελ γαιαθηηθή πεξίνδν θαη κεγηζηνπνηείηαη ζηα
δώα ηεο 5εο γαιαθηηθήο πεξηόδνπ, ρσξίο όκσο λα εκθαλίδεη απόηνκε πηώζε ζηηο
επόκελεο πεξηόδνπο.
Ο κέζνο όξνο γαι/γεο αλέξρεηαη ζηα 136 θηιά γάια κε κέζε δηάξθεηα παξαγσγήο 219
εκέξεο.
Οη πξνβαηίλεο δελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα πξόβιεκα ζηελ κεραληθή άκειμε.
ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ
Είλαη δών ιηηνδίαηην θαη αλζεθηηθό ζε αληίμνεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Η εθηξνθή
βαζίδεηαη ζηελ ζρεηηθά πινύζηα βιάζηεζε πνπ βξίζθεηαη ζε βνζθέο γύξσ από ηνπο
νηθηζκνύο, ζε ρέξζα αγξνηεκάρηα θαη ζηνπο αγξνύο κεηά ηελ ζπγθνκηδή ησλ
αγξνηηθώλ πξντόλησλ.
πκπιεξσκαηηθέο δσνηξνθέο δίλνληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θπνθνξίαο θαη ηνπο
πξώηνπο κήλεο ηεο γαιαθηηθήο πεξηόδνπ.

