ΦΤΛΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΘ ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ
Σν πξόβαην θπιήο Ζαθύλζνπ κνηάδεη πνιύ κε ηελ ηηαιηθή θπιή BERGAMASCA θαη
είλαη πνιύ πηζαλόλ λα έρνπλ θνηλή πξνέιεπζε. Πηζαλόλ λα εηζήρζεζαλ πξόβαηα ζηελ
Ζάθπλζν από ηνπο Ελεηνύο όηαλ ην λεζί βξηζθόηαλ ππό ηελ θαηνρή ηνπο.
Εθηξέθεηαη ζην λεζί ζε 10 πνίκληα κε ζπλνιηθό αξηζκό 970.
Σν πξόβαην δηαβηώλεη ζηηο νξεηλέο θαη πεδηλέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνύ κε εμαηξεηηθέο
απνδόζεηο. Θεσξείηαη ηδαληθό γηα πεδηλέο πεξηνρέο ηεο Δπηηθήο Ειιάδνο θαη ηεο
Πεινπνλλήζνπ.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΘΚΟΘ ΥΑΡΑΚΣΗΡΕ
Ο ρξσκαηηζκόο είλαη εληειώο ιεπθόο ζε όια ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο. Πνιύ ιίγα δώα
θέξνπλ ζθνηεηλόρξσκα ζηίγκαηα ζην πξόζσπν θαη ηα απηηά.
Σν θεθάιη ηνπ είλαη κεγάιν θαη ηζρπξό θαη ε κύηε πνιύ θπξηή (γακςή) ηδηαίηεξα ζηα
αξζεληθά.
Σα πεξηζζόηεξα αξζεληθά θέξνπλ κεγάια θαη ειηθνεηδή θέξαηα, ελώ νη πξνβαηίλεο
είλαη θαηά θαλόλα αθέξαηεο. Σν ζσκαηηθό βάξνο ησλ θξηώλ είλαη θαηά κέζν όξν 82
θηιά θαη ησλ ζειπθώλ 75 θηιά. Σα απηηά είλαη κεγάια θαη θξεκαζκέλα. Σα πόδηα
είλαη πνιύ πςειά, κεηξίνπ πάρνπο θαη ηζρπξά. Η νπξά είλαη πνιύ καθξηά θαη ζηελή.
Ο καζηόο είλαη θαινθηηαγκέλνο κε ηζρπξή πξόζθπζε ζηνπο θνηιηαθνύο κύεο. Οη
ζειέο ηνπ καζηνύ έρνπλ πιατλή θαηεύζπλζε. Η θνηιηά, ην θεθάιη θαη ην θάησ κέξνο
ηνπ ιαηκνύ είλαη γπκλά καιιηνύ. Είλαη από ηα πιένλ κεγαιόζσκα πξόβαηα ηεο ρώξαο
καο.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΘΚΕ ΘΔΘΟΣΗΣΕ

Η γνληκνπνίεζε ησλ πξνβαηίλσλ αξρίδεη ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ θαη
δηαξθεί σο ηηο αξρέο Θνπιίνπ. Οη ηνθεηνί πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλήζσο ηνλ Ννέκβξην
θαη Δεθέκβξην.
Ο δείθηεο πνιπδπκίαο είλαη 1,8-1,9 αξληά αλά ηνθεηό.
Οη ακλάδεο εκθαλίδνπλ νίζηξν ζηελ ειηθία ησλ νθηώ κελώλ.
ΑΠΟΔΟΕΘ
Σα αξληά ζθάδνληαη ακέζσο κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκό ζπλήζσο ζε ειηθία 60 εκεξώλ
κε ζσκαηηθό βάξνο 16-25 θηιά.
Η γαιαθηνπαξαγσγή θπκαίλεηαη από 150-300 θηιά. Οη εκέξεο αξκέγκαηνο είλαη θαηά
κέζν όξν 175 εκέξεο. Η εξηνπαξαγσγή θπκαίλεηαη από 0,8-1,2 θηιά πνιύ αδξνύ
καιιηνύ «ζηδεξνκάιιη»
ΔΘΑΣΡΟΦΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ
Λόγσ ηεο πςειήο γαιαθηνπαξαγσγήο ρξεηάδεηαη ζηηεξέζην πινύζην ζε ζξεπηηθά
ζηνηρεία ώζηε λα εθδειώζεη ην γελεηηθό δπλακηθό ηνπ.
Η δηαηξνθή ηνπ ζηεξίδεηαη ζε βνζθέο πινύζηεο, ελνηθηαδόκελεο θαη ηδηόθηεηεο όπνπ
βόζθνπλ όιν ην ρξόλν. πκπιεξσκαηηθέο δσνηξνθέο δίλνληαη θαηά ηνλ ηειεπηαίν
κήλα ηεο εγθπκνζύλεο θαη ζηηο αξρέο ηεο γαινπρίαο.

