
 

 

 

ΦΤΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ –ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ  ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

ήκεξα εθηξέθνληαη πεξίπνπ 329 θαζαξόαηκα πξόβαηα ηεο θπιήο από 2 εθηξνθείο 

ζηελ ηάηηζηα θαη ζηελ Λεπθνπεγή Κνδάλεο θαη 551 πξόβαηα δηαηεξνύληαη ζην 

Ιλζηηηνύην Κηελνηξνθίαο Γηαλληηζώλ.  

Η θπιή έρεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο θπιέο Κύκεο θαη Γιώζζαο θνπέινπ 

θαη ππάξρεη ε άπνςε όηη όια ζρεδόλ ηα δώα ηεο θπιήο Φιώξηλαο-Πειαγνλίαο 

πξνέξρνληαη από ηε θπιή Υαιθηδηθήο ε νπνία έρεη εμαθαληζηεί. 

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΥΑΡΑΚΣΗΡΕ 

 

Ο ρξσκαηηζκόο ηεο θπιήο παξνπζηάδεη νκνηνκνξθία. Σν ζώκα είλαη ιεπθό ελώ ηα 

πεξηζζόηεξα πξόβαηα θέξνπλ κειαλό δαθηύιην γύξσ από ηνπο νθζαικνύο.  

Πνιιά από απηά θέξνπλ καύξεο θειίδεο ζηα απηηά θαη κεξηθά θαη ζηελ άθξε ηνπ 

ζηόκαηνο θαη ζηα άθξα.  

Μηθξό πνζνζηό δελ θέξεη θαζόινπ καύξεο θειίδεο θαη έλα άιιν επίζεο κηθξό 

πνζνζηό θέξεη καύξεο θειίδεο ζην ζώκα. 

Σν θεθάιη ηνπ πξνβάηνπ είλαη κεζαίνπ έσο κεγάινπ κεγέζνπο, ηξηγσληθό κε ειαθξά 

θπξηή κύηε θαη απηηά κεηξίνπ κεγέζνπο κε πιάγηα θαηεύζπλζε. Σα αξζεληθά θέξνπλ 

ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο κεγάια θαη ηζρπξά θέξαηα. Οη πξνβαηίλεο ζε πνζνζηό 30% 

θέξνπλ κηθξά θαη αδύλακα θέξαηα. Έρεη νπξά κε ρακειή έθθπζε, πινύζηα ζε καιιί 

θαη κήθνο πνπ θζάλεη ηα 33 εθαη. To πιάηνο ηεο νπξάο είλαη 6,5 εθαη.  

Ο καζηόο είλαη θαλνληθόο, κε θαιή πξόζθπζε θαη κε ζειέο πιάγηαο δηεύζπλζεο θαη  

κήθνο (3,6εθ). 



Η θεθαιή, ηα θάησ άθξα ν ηξάρεινο θαη ε θνηιηά δελ θαιύπηνληαη από καιιί. Σν 

ζσκαηηθό βάξνο ησλ αξζεληθώλ είλαη θαηά κέζν όξν 76 θηιά θαη ησλ ζειπθώλ 60 

θηιά. 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ  ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

 

Είλαη ζρεηηθά πξώηκε θπιή. Οη ακλάδεο εηζέξρνληαη ζηελ αλαπαξαγσγή ζε ειηθία 12 

κελώλ. Οη ηνθεηνί ζπγθεληξώλνληαη γύξσ ζηνλ Ιαλνπάξην. Ο δείθηεο πνιπδπκίαο 

θπκαίλεηαη από 1,2-1,5 αξληά αλά ηνθεηό..  

 

ΑΠΟΔΟΕΙ  

 

Σν ζσκαηηθό βάξνο ησλ αξληώλ θαηά ηνλ απνγαιαθηηζκό πνπ γίλεηαη ζε ειηθία 42 

εκεξώλ είλαη 13 θηιά πεξίπνπ Η γαιαθηνπαξαγσγή ηεο θπιήο είλαη κηθξή θαη 

θπκαίλεηαη από 95-110 θηιά αλάινγα κε ηελ ειηθία ηεο πξνβαηίλαο.  

 

ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΑ  ΣΟΙΥΕΙΑ 

 

Εθηξέθνληαη ζε πεδηλέο πεξηνρέο κε πινύζηνπο βνζθόηνπνπο, όπνπ ηαπηόρξνλα 

εθηξέθνληαλ θαη άιιεο πην παξαγσγηθέο θπιέο γεγνλόο πνπ ππήξμε ε αηηία ηεο 

ζπξξίθλσζεο ηεο θπιήο.  

  


