
 

ΦΤΛΗ ΚΑΣΙΚΑ 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Η θπιή Καηζηθά ζύκθσλα κε όιεο ηηο ελδείμεηο δεκηνπξγήζεθε πξνπνιεκηθά ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Καηζηθά, ελόο παξαιίκληνπ ρσξηνύ ζην Ν. Ισαλλίλσλ από 

δηαζηαπξώζεηο ηνπ νξεηλνύ πξνβάηνπ Ηπείξνπ κε ην θαξακάληθν πεδηλό πξόβαην 

πνπ είρε πξνέιεπζε ηελ Κεληξηθή Σνπξθία.  

Εθηξέθεηαη ζήκεξα ζε έλα αξηζκό 1633 πξνβάησλ από 5 εθηξνθείο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Καηζηθά ηνπ Ν. Ισαλλίσλ θαη ζηελ Μηθξή Γόηηζηα παξαπνηάκηα πγξή πεξηνρή ηνπ 

νξεηλνύ ηκήκαηνο ηεο Ηπείξνπ.  

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΕ 

 

Η θπιή παξνπζηάδεη νκνηνκνξθία ζην ρξσκαηηζκό. Σα δώα είλαη ιεπθά, κε κειαλέο 

θειίδεο ζηα απηηά, ζην ζηόκα, γύξσ από ηνπο νθζαικνύο θαη ηηο παξεηέο ηνπ 

πξνζώπνπ. Δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνύληαη ζην κέγεζνο ησλ θειίδσλ θαη ζηελ 

ύπαξμε ή όρη κειαλώλ θειίδσλ γύξσ από ην ζηόκα. Σν θεθάιη ηνπ πξνβάηνπ είλαη 

θσλνεηδέο, ην επηξξίλην θπξηό θαη ηα απηηά κάιινλ κεγάια θαη εκηθξεκάκελα. Σα 

αξζεληθά ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό θέξνπλ κεγάια θαη ηζρπξά θέξαηα. Η νπξά ηνπ 

δελ είλαη πνιύ καθξηά(κήθνο 24εθ πεξίπνπ). Θεσξείηαη πξόβαην κέζεο ζσκαηηθήο 

δηάπιαζεο. Σν ζσκαηηθό βάξνο ησλ θξηώλ είλαη 69 θηιά θαη ησλ πξνβαηίλσλ 49 θηιά.  

Ο καζηόο παξνπζηάδεη θαιή πξόζθπζε θαη νη ζειέο έρνπλ κάιινλ θάζεηε πξνο ην 

έδαθνο θαηεύζπλζε κε κήθνο 3,5 εθαη. 

Σν καιιί ηνπ είλαη ππθλό, ρσξίο ζεκαληηθή αμία κε απόδνζε 1,5 έσο 2 θηιά αλά δών.  

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

 

Η γνληκνπνίεζε ησλ πξνβαηίλσλ ζπλήζσο αξρίδεη από ηα κέζα Μαΐνπ θαη δηαξθεί 

έσο ην ηέινο Ινπλίνπ θαη νη ηνθεηνί πξαγκαηνπνηνύληαη από ηα κέζα Οθησβξίνπ έσο 



ην ηέινο Ννεκβξίνπ. Έλα πνζνζηό πεξίπνπ 25-30% ησλ πξνβαηίλσλ έρνπλ ηνθεηό 

από Ιαλνπάξην έσο ην Μάξηην.  

Η πνιπδπκία θπκαίλεηαη από 1,0-1,6 αξληά αλά ηνθεηό.  

 

ΑΠΟΔΟΕΙ 

 

Tν βάξνο ησλ αξληώλ θαηά ηνλ απνγαιαθηηζκό ζε ειηθία 6 εβδνκάδσλ είλαη 12-13 

θηιά.  

Οη απνδόζεηο ησλ πξνβάησλ ηεο θπιήο είλαη ζρεηηθά πςειέο. Ο κέζνο όξνο 

γαιαθηνπαξαγσγήο θπκαίλεηαη από 90-170 θηιά γάια θαη ε κέζε δηάξθεηα 

γαιαθηνπαξαγσγήο θπκαίλεηαη από 140-180 εκέξεο. 

Σν παξαγόκελν γάια ησλ πξνβάησλ ηεο θπιήο παξαδίδεηαη ζηα εξγνζηάζηα 

γάιαθηνο ηεο πεξηνρήο γηα ηελ παξαγσγή δηαθόξσλ ηύπσλ ηπξηώλ. 

  

ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ   

 

Σα δώα βόζθνπλ ζε θνηλόρξεζηνπο ή ηδησηηθνύο βνζθνηόπνπο θαη ζε ππαιπηθνύο 

βνζθνηόπνπο ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο. Καηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο δίλνληαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο δσνηξνθέο. 


