ΦΤΛΗ ΦΑΚΙΩΝ

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Σν πξόβαην θπιήο θαθίωλ αλήθεη ζηα ιεπηόνπξα αλακηθηόκαιια πξόβαηα.
Απνηειεί θιάδν ηεο θπιήο Σζάθει ηεο Ν.Α. Επξώπεο, ηα νπνία θάηω από ηελ
επίδξαζε ηωλ παξαγόληωλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο δηαηξνθήο θαζώο θαη ηωλ
αλεμέιεγθηωλ δηαζηαπξώζεωλ δεκηνύξγεζαλ δύν βαζηθνύο ηύπνπο, ηνλ νξεηλό θαη
ηνλ πεδηλό. Σν πξόβαην ηεο θπιήο θαθίωλ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ νξεηλό ηύπν.
Εθηξέθεηαη ζε έλα αξηζκό 66.000 δώωλ από 480 εθηξνθείο θπξίωο ζηνλ Ννκό
Υαλίωλ, ζε πνίκληα κεγαιύηεξα ηωλ 150 πξνβαηηλώλ.
Σν πξόβαην ηεο θπιήο θαθίωλ είλαη ιηηνδίαηην θαη έρεη πξνζαξκνζηεί θαιά ζην
λεζί ηεο Κξήηεο αμηνπνηώληαο κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηελ θπζηθή βιάζηεζε
ηωλ ππνβαζκηζκέλωλ βνζθνηόπωλ ηνπ λεζηνύ.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΕ
Σν πξόβαην θαθίωλ παξνπζηάδεη κεγάιε νκνηνκνξθία ζην ρξωκαηηζκό ηνπ
ηξηρώκαηνο, είλαη ιεπθό κε κηθξνύο καύξνπο δαθηπιίνπο γύξω από ηνπο νθζαικνύο
θαη καύξεο θειίδεο ζην θάηω κέξνο ηωλ άθξωλ. Σν πνζνζηό ηωλ καύξωλ πξνβαηίλωλ
είλαη πνιύ κηθξό. Η θεθαιή ηνπ είλαη επηκήθεο κε θπξηή κύηε.
Σα απηηά ηνπ είλαη κεηξίνπ κεγέζνπο θαη νξηδόληηα θαη ε νπξά ηνπ έρεη κήθνο 21
εθαη. Ο καζηόο παξνπζηάδεη θαηά θαλόλα θαλνληθή δηάπιαζε θαη νη ζειέο έρνπλ
νξηδόληηα ή δηαγώληα δηεύζπλζε θαη ζρεηηθά κηθξό κήθνο.
Είλαη κηθξόζωκν πξόβαην θαη ηα ζωκαηηθά βάξε ηωλ αξζεληθώλ θπκαίλνληαη ζηα 61
θηιά ελώ ηωλ ζειπθώλ ζηα 41 θηιά.
Η θπιή αλήθεη ζηα αλακηθηόκαιια πξόβαηα θαη ε θεθαιή, ε θάηω θνηιηαθή ρώξα
θαη ηα θάηω άθξα δελ θαιύπηνληαη από καιιί.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ

Η θπιή είλαη ζρεηηθά πξώηκε θαη νη ηνθεηνί πξαγκαηνπνηνύληαη ωο επί ην πιείζηνλ
ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Δεθέκβξην. Σα θξηάξηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζωο γηα
ζπδεύμεηο από ηελ ειηθία ηωλ 18 κελώλ ελώ νη ακλάδεο μεθηλνύλ ηελ αλαπαξαγωγηθή
ηνπο δωή ζε ειηθία 12 κελώλ.
Η πνιπδπκία αλέξρεηαη ζε 1,4 αξληά αλά ηνθεηό.
ΑΠΟΔΟΕΙ
Ο απνγαιαθηηζκόο ηωλ αξληώλ γίλεηαη ζπλήζωο ζηελ ειηθία ηωλ 70 εκεξώλ θαη ε
απόδνζε ζε ζθάγην είλαη ηεο ηάμεο ηωλ 9-12 θηιώλ, ελώ εθείλα πνπ ζθάδνληαη ζηελ
ειηθία ηωλ 8 κελώλ δίλνπλ ζθάγηα βάξνπο 17-20 θηιά.
Η γαιαθηνπαξαγωγή παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαη επεξεάδεηαη από ηελ
δηαηξνθή, ηελ ειηθία ηωλ πξνβαηίλωλ, ηελ επνρή ηωλ ηνθεηώλ θαη ηελ δηάξθεηα
αξκέγκαηνο. Ο κέζνο όξνο γαι/γεο αλέξρεηαη ζε 158 θηιά κε δηάξθεηα αξκέγκαηνο
185 εκέξεο.
ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ
Η δηαηξνθή ηωλ πξνβάηωλ ζηεξίδεηαη ζηηο βνζθέο ηωλ εκηνξεηλώλ θαη νξεηλώλ
εθηάζεωλ, θπξίωο ηωλ Λεπθώλ Οξέωλ, νη νπνίεο δελ είλαη ηδηαίηεξα πινύζηεο ζε
θπζηθή βιάζηεζε. Έηζη θαηά ηελ πεξίνδν ηωλ ηνθεηώλ θαη ηεο γαινπρίαο ε νπνία
ζπκπίπηεη κε ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκώλα ρνξεγνύληαη ζπκπιεξωκαηηθέο δωνηξνθέο.

