
 

 

ΦΤΛΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 

 

 
 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ  ΚΑΙ  ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Σα πξόβαηα ηεο θπιήο εθηξέθνληαη ζην νκώλπκν λεζί ζε αξηζκό 35000 θαζαξόαηκα 

δώα από 300 εθηξνθείο ηνπ λεζηνύ. .  

Σν πξόβαην ηεο Κεθαιιελίαο ιέγεηαη όηη πξνέξρεηαη από ηελ Ιζάθε όπνπ 

ζπλαληώληαη ιίγα πξόβαηα ηεο θπιήο αθόκε θαη ζήκεξα.   

Παξνπζηάδεη πνιύ κεγάιεο νκνηόηεηεο κε ην πξόβαην ηεο Καξύζηνπ θαη θέξεη 

νξηζκέλα θνηλά γλσξίζκαηα θαη κε ην πξόβαην Πειίνπ.  

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΥΑΡΑΚΣΗΡΕ 

 

 

Σν ηξίρσκα όισλ ζρεδόλ ησλ πξνβάησλ ηεο θπιήο έρεη ιεπθό ρξσκαηηζκό. Είλαη 

πξόβαην κε θαιή γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ πνηόηεηα καιιηνύ. 

Όια ηα αθάιππηα από καιιί κέξε ηνπ ζώκαηνο όπσο ε θεθαιή, ε θνηιηά, ηα άθξα θαη 

ην θάησ κέξνο ηνπ ηξαρήινπ έρνπλ θηηξηλόθαην ρξώκα.  

Η θεθαιή ηνπ είλαη κεηξίνπ κεγέζνπο θαη έρεη ζρήκα θσληθό. Η κύηε είλαη επζπηελήο 

ζηα ζειπθά θαη ειαθξώο θπξηή ζηα αξζεληθά. Καη ζηα δύν θύια θαίλεηαη ε 

ραξαθηεξηζηηθή απιάθσζε θάησ από ην κέησπν κε ηελ πεξηνρή ηνπ ζηόκαηνο λα 

είλαη ιίγν εμνγθσκέλε 



Σα απηηά είλαη κηθξά θαη εκηόξζηα. Σα πόδηα ηνπ είλαη ηζρπξά θαη κεηξίνπ ύςνπο 

θαηάιιεια γηα αλαξξηρήζεηο ζηηο δύζθνιεο βνπλνπιαγηέο ηνπ λεζηνύ. 

Σα αξζεληθά έρνπλ κεγάια θαη ηζρπξά θέξαηα, ειηθνεηδή κε θόξα πξνο ηα πιάγηα. ε 

έλα πνζνζηό πεξίπνπ 20% θέξνπλ θέξαηα θαη ηα ζειπθά δώα.   

Ο καζηόο είλαη θαλνληθόο θαη κε  θαιή πξόζθπζε ζηνπο θνηιηαθνύο κύεο. Οη ζειέο 

ηνπ καζηνύ είλαη κηθξέο (3,1εθαη) κε πιατλή θαηεύζπλζε. Οη εθηξνθείο ηνπ πξνβάηνπ 

απηνύ ππνζηεξίδνπλ πσο αξκέγνληαη εύθνια. 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ  ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

 

Ο θύξηνο όγθνο ησλ ηνθεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη 

Δεθέκβξην. Κάζε πξνβαηίλα γελλάεη θαηά κέζν όξν 1,3 αξληά αλά ηνθεηό (30-40εκ) 

θαη ην βάξνο ησλ αξληώλ κεηά ηνλ ζειαζκό πνπ δηαξθεί 30-40 εκέξεο αλέξρεηαη ζε 

9-10 θηιά.  

 

ΑΠΟΔΟΕΙ 

 

 

Σν κέζν κέγεζνο ησλ εθηξεθόκελσλ πνηκλίσλ ηεο θπιήο είλαη 150 πεξίπνπ πξόβαηα 

αλά εθκεηάιιεπζε, θαη ζηαβιίδνληαη ζε πξόρεηξεο εγθαηαζηάζεηο. 

Οη πξνβαηίλεο παξάγνπλ θαηά κέζν όξν 140-170 θηιά γάιαθηνο ζε θάζε γαιαθηηθή 

πεξίνδν, κε ην νπνίν παξαζθεπάδνληαη δηάθνξνη ηύπνη ηπξηώλ.  

 

 

 

 

 

ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΑ  ΣΟΙΥΕΙΑ   

 

 

Η δηαηξνθή ησλ πξνβάησλ όιν ην ρξόλν ζηεξίδεηαη ζηηο βνζθέο ησλ νξεηλώλ 

βνζθνηόπσλ νη νπνίνη είλαη κάιινλ θαθήο πνηόηεηαο. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

ζειαζκνύ θαη ην πξώην δηάζηεκα ηνπ αξκέγκαηνο ρνξεγνύληαη  ζπκπιεξσκαηηθέο 

δσνηξνθέο . 

 

 

  

 

 


