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ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Σν πξόβαην ηεο θπιήο Υίνπ θαηάγεηαη από ην λόηην πεδηλό ηκήκα ηεο λήζνπ 

Υίνπ. Πξνήιζε, πηζαλόλ, από δηαζηαπξώζεηο νκνηόκαιισλ ιεπηόoπξσλ πξνβάησλ 

ηεο Υίνπ κε αλακηθηόκαιια παρύνπξα πξόβαηα ηεο Μηθξάο Αζίαο.  

Σν 1985 ε θπιή αξηζκνύζε κόλν 1400 δώα θαη ραξαθηεξίδνληαλ σο ζπάληα 

θπιή. Με ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ  γελεηηθήο βειηίσζεο από ην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ εθηξνθέσλ πξνβάησλ 

θπιήο Υίνπ, ν αξηζκόο ησλ δώσλ απμήζεθε θαη ζήκεξα ε θπιή δελ ραξαθηεξίδεηαη 

σο ζπάληα αιιά είλαη θπξίαξρε.  

Θεσξείηαη ζήκεξα κηα από ηηο πην πεξηδήηεηεο θπιέο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

πνηκλίσλ θαη ηα δώα αλαπαξαγσγήο πσινύληαη ζε ηδηαίηεξα πςειέο ηηκέο.  

Δθηξέθεηαη θπξίσο ζηνπο λνκνύο Κηιθίο, Μαγλεζίαο, Πέιιαο, Θεζ/λίθεο, 

Υαιθηδηθήο, εξξώλ, Ηκαζίαο, Έβξνπ, Γξεβελώλ Βνησηίαο, Πηεξίαο, Καξδίηζαο θαη 

Σξηθάισλ ζε έλα αξηζκό 86.000 δώσλ από 322 εθηξνθείο.  

Δίλαη ε πην γλσζηή ειιεληθή θπιή πξνβάησλ ζην εμσηεξηθό θαη ηδηαίηεξα 

δεκνθηιήο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ιόγσ ησλ πςειώλ ηνπ απνδόζεσλ ζε γάια, ηεο 

πςειήο πνιπδπκίαο ηεο θαη πξνζαξκνζηηθόηεηαο ηεο ζηηο δηάθνξεο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο. 

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ 

 

 Ο ρξσκαηηζκόο ηεο θπιήο είλαη ιεπθόο κε καύξεο θειίδεο ζην πξόζσπν, ηα 

απηηά, ηα άθξα θαη ηελ θνηιηαθή ρώξα. Γελ ππάξρεη πξόβαην ηεο θπιήο ρσξίο καύξεο 

θειίδεο ζην πξόζσπν θαη ηα άθξα.  

Η θεθαιή ηνπ ρηώηηθνπ πξνβάηνπ είλαη θσληθή κε ζρεηηθά καθξύ πξόζσπν. 

Σα απηηά είλαη κεγάινπ κεγέζνπο, εκηθξεκάκελα. Σα άθξα ηνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειά, 

ιεπηά θαη επζύγξακκα, αιιά επαίζζεηα ζε αλώκαιεο επηθάλεηεο. Οη πξνβαηίλεο είλαη 

αθέξαηεο, κόλν ζε έλα πνζνζηό 30% ησλ πξνβαηίλσλ παξαηεξνύληαη ππνηππώδε 

θέξαηα. Σα αξζεληθά θέξνπλ ηζρπξά, αλαπηπγκέλα, καύξα ειηθνεηδή θέξαηα.  



Η νπξά είλαη θσλνεηδήο θαη θζάλεη κέρξη ην αθξνηάξζην. Η δηάπιαζε ηεο 

νπξάο απνηειεί κεηνλέθηεκα ηεο θπιήο επεηδή δπζθνιεύεη ηελ θπζηθή νρεία θαη ην 

άξκεγκα ησλ πξνβαηίλσλ. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ πνιινί 

εθηξνθείο θόβνπλ ηελ νπξά ησλ ζειπθώλ ακλώλ ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ γέλλεζή ηνπο.  

Σν ρηώηηθν πξόβαην αλήθεη ζηα νκνηόκαιια πξόβαηα. Η πνηόηεηα ηνπ 

καιιηνύ δελ είλαη ηδηαίηεξα θαιή, αιιά θαη ε παξαγόκελε πνζόηεηα καιιηνύ είλαη 

ρακειή. πλήζσο ε θεθαιή, ηα άθξα,  ην θάησ ηκήκα ηνπ ηξαρήινπ θαη ηνπ θνξκνύ 

δελ θαιύπηνληαη από καιιί. Η πξόζθπζε ηνπ καζηνύ ζπρλά δελ είλαη θαιή, κε 

απνηέιεζκα ν καζηόο λα είλαη θξεκάκελνο θαη θαηά ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο θπήζεσο 

θαη ην πξώην δηάζηεκα ηεο γαινπρίαο λα αγγίδεη ην έδαθνο.  

Σν πξόβαην Υίνπ είλαη από ηα πην κεγαιόζσκα ειιεληθά πξόβαηα. Σν κέζν 

ζσκαηηθό βάξνο ησλ αξζεληθώλ είλαη 87 θηιά θαη ησλ ζειπθώλ 66 θηιά.  

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

 

Η θπιή είλαη ζρεηηθά πξώηκε θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πνιύδπκεο θπιέο. Σα 

θαιά δηαηξεθόκελα ζειπθά εηζέξρνλαηη ζηελ αλαπαξαγσγή ζηελ ειηθία ησλ 8-9 

κελώλ. Οη λεαξνί θξηνί ζεσξνύληαη θαηάιιεινη γηα είζνδν ζηελ αλαπαξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ζηελ ειηθία ησλ 8 κελώλ.  

  Η κέζε ειηθία ηνπ πξώηνπ ηνθεηνύ είλαη πεξίπνπ 18 κήλεο θαη ην 90,5% ησλ 

πξνβαηίλσλ γελλάεη γηα πξώηε θνξά κέζα ζην δεύηεξν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.  

Σν πνζνζηό ζύιιεςεο κεηά από ζπγρξνληζκό ηνπ νίζηξνπ θαη δηελέξγεηα 

ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη ζην 45%. Η πεξίνδνο ησλ ζπρλόηεξσλ 

ηνθεηώλ είλαη Ιαλνπάξηνο-Μάξηηνο γηα ηηο πξσηόηνθεο πξνβαηίλεο, Γεθέκβξηνο- 

Φεβξνπάξηνο γηα ηηο δεπηεξόηνθεο θαη Οθηώβξηνο- Φεβξνπάξηνο γηα ηηο κεγαιύηεξεο 

ζε ειηθία πξνβαηίλεο.  

Η πνιπδπκία θπκαίλεηαη από 1,6- 2,0 αξληά αλά ηνθεηό, αλάινγα κε ην 

ζύζηεκα εθηξνθήο θαη ηελ ειηθία ηεο πξνβαηίλαο θαη ην κέζν βάξνο γέλλεζεο ησλ 

αξληώλ θπκαίλεηαη από 3,2  έσο 4,5 θηιά. 

.  

ΑΠΟΓΟΔΙ  

 

Δίλαη δών πςειώλ απνδόζεσλ κε κέζε γαιαθηνπαξαγσγή 260 έσο 380 θηιά 

ακειγνκέλνπ γάιαθηνο γηα κέζε πεξίνδν αξκέγκαηνο 174-230 εκέξεο. Γηα λα 

επηηεπρζνύλ νη πςειέο απνδόζεηο απαηηείηαη λα δίλεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

δηαηξνθή ησλ δώσλ θαη ζηηο ζπλζήθεο ζηαβιηζκνύ. Η θπιή είλαη θαηάιιειε γηα 

εθηαηηθά θαη εκηεθηαηηθά ζπζηήκαηα εθηξνθήο. Σν ζσκαηηθό βάξνο ησλ αξληώλ θαηά 

ηνλ απνγαιαθηηζκό, πνπ γίλεηαη 42 εκέξεο κεηά ηελ γέλλεζε θπκαίλεηαη από 12 έσο 

14 θηιά.  

Σν πξόβαην Υίνπ αληηκεησπίδεη θαηά θαλόλα πξνβιήκαηα πγείαο ζε πεξηνρέο όπνπ 

επηθξαηεί πςειή πγξαζία.  

Τπάξρνπλ ελδείμεηο όηη ε θπιή παξνπζηάδεη απμεκέλε επαηζζεζία ζηελ πξνζβνιή 

από ηελ λόζν ηεο πξντνύζαο πλεπκνλίαο θαη όηη πξνζβάιινληαη ηα δώα πςειήο 

γαιαθηνπαξαγσγήο. Δίλαη επίζεο επάισην θαη ζηηο καζηίηηδεο. Έρεη ζε κηθξό βαζκό 

αλεπηπγκέλν ην θνηλσληθό έλζηηθην ώζηε κε δπζθνιία λα ζρεκαηίδεη κεγάια πνίκληα 

ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα.  

 

 

 

 



ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

           Λόγσ ησλ πςειώλ απνδόζεσλ ηα δώα έρνπλ απμεκέλεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο  

νη νπνίεο θαιύπηνληαη εθηόο από ηελ βόζθεζε ηνπο ζε βνζθνηόπνπο θαη κε ηελ 

ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθώλ δσνηξνθώλ θαηά ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ εγθπκνζύλεο 

θαη ηεο πξώηεο πεξηόδνπ ηεο γαινπρίαο.  

 

 

 

   


