ΦΤΛΗ ΓΛΩΑ ΚΟΠΕΛΟΤ

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Η θσιή Γιώζζας θοπέιοσ εθηρέθεηαη από 20 εθηροθείς ζε αρηζκό περίποσ 2884
προβάηωλ ζηολ Ν. Μαγλεζίας. Έιαβε ηο όλοκά ηοσ από ηο τωρηό Γιώζζα ηες
Νήζοσ θοπέιοσ όποσ παιαηόηερα εθηρεθόηαλ ζτεδόλ αποθιεηζηηθά.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΕ
Ο τρωκαηηζκός ηες θσιής παροσζηάδεη ζτεηηθή οκοηοκορθία. Η πιεηολόηεηα ηωλ
προβάηωλ έτεη ιεσθό τρωκαηηζκό ζε όιο ηο ζώκα εθηός από ηα ασηηά, ηο ζηόκα θαη
γύρω από ηοσς οθζαικούς, όποσ παροσζηάδοσλ καύρο θαη ελίοηε θοθθηλόκασρο
τρώκα. Έλα κηθρό ποζοζηό προβάηωλ είλαη ιεσθά θαη κόλο ειάτηζηα είλαη
θοθθηλόκασρα ζε όιο ηο ζώκα.
Η θεθαιή είλαη θωληθή κε ειαθρώς θσρηό επηρρίληο. Σα περηζζόηερα αρζεληθά
θέροσλ κεγάια θαη δσλαηά θέραηα ελώ ηα ζεισθά ζπαλίως θέροσλ θέραηα ηα οποία
είλαη σποησπώδε.
Σα ασηηά ηες θσιής είλαη κεηρίοσ κεγέζοσς θαη ορηδόληηα έως εκηόρζηα.
Η ράτε ηωλ δώωλ πάλω από ηοσς ώκοσς παροσζηάδεη θύρηωκα ή ζέιωκα όπως
ολοκάδεηαη από ηοσς εθηροθείς. Η οσρά δελ είλαη ηδηαίηερα καθρηά θαη θηάλεη θαηά
κέζο όρο ηα 28 εθαη.
Ο καζηός ηοσ είλαη ειαθρώς ταιαρός κε ότη ηδηαίηερα θαιή πρόζθσζε θαη οη ζειές οη
οποίες έτοσλ ορηδόληηα θαηεύζσλζε είλαη κηθρές.

Σο ζωκαηηθό βάρος ηωλ θρηώλ είλαη θαηά κέζο όρο 65 θηιά θαη ηωλ προβαηίλωλ 51
θηιά.
Σο καιιί ηοσ είλαη πιούζηο θαη θαιύπηεη όιο ηο ζώκα, εθηός από ηο πρόζωπο, ηα
άθρα θαη ηελ θοηιηά. ηα περηζζόηερα πρόβαηα κηθρός ζύζαλος καιιηού πέθηεη ζηο
κέηωπο.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ
Οη ακλάδες κε θαιές ζσλζήθες εθηροθής εηζέρτοληαη ζηελ αλαπαραγωγή ζηελ ειηθία
ηωλ οτηώ κελώλ.
Οη ηοθεηοί ζε ποζοζηό 60-70% είλαη δίδσκοη θαη πραγκαηοποηούληαη από ηολ
Οθηώβρηο έως ηολ Απρίιηο.
ΑΠΟΔΟΕΙ
Σο ζωκαηηθό βάρος ηωλ αρληώλ κεηά ηολ απογαιαθηηζκό ζε ειηθία 50 εκερώλ είλαη
14-17 θηιά.
H γαιαθηοπαραγωγή ηωλ προβάηωλ θσκαίλεηαη ζηα 160 θηιά γάιαθηος κε κέζε
περίοδο αρκέγκαηος 174 εκέρες.
ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ
Η δηαηροθή ηωλ προβάηωλ ηες θσιής ζηερίδεηαη ζηης βοζθές, οη οποίες ζηελ
πιεηολόηεηα ηοσς βρίζθοληαη ζε οπωρώλες όποσ σπάρτεη άθζολο τόρηο ζτεδόλ όιοσς
ηοσς κήλες ηοσ έηοσς.
σκπσθλώκαηα δίλοληαη θαηά ηελ ηειεσηαία περίοδο ηες θσοθορίας θαη ηοσς
πρώηοσς κήλες ηες γαιοστίας.

