


Το πρόβατο φυλής Φριζάρτα αποτελεί ελληνική ανα-

γνωρισμένη φυλή και δημιουργήθηκε, κατά την πε-

ρίοδο 1960-1980, από τη διασταύρωση του

εγχώριου πεδινού προβάτου στην ευρύτερη περιοχή

της Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας & Αιτωλοακαρ-

να νίας  με κριούς της φυλής Ανατολικής Φρισλαν-

δίας. Η γρήγορη διάδοση του, όμως, έγινε κυρίως

μετά το 1968 με τη χρήση τεχνητής σπερματέγχυ-

σης και τη συνεχή εφαρμογή της επιλογής ομοιό-

μορφων και καλύτερων σε αποδόσεις προβατίνων

και κριών, προσαρμοσμένων καλά στις τοπικές εδα-

φοκλιματικές συνθήκες. Οι υψηλές τους αποδόσεις,

όσον αφορά τη γαλακτοπαραγωγή και την κρεοπα-

ραγωγή, αλλά και τα λοιπά του χαρακτηριστικά το

κατατάσσουν πρώτο σε ζήτηση, τόσο στη Δυτική Ελ-

λάδα όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας μας.

Ανήκει στα καλύτερα μελετημένα ελληνικά πρόβατα.

Γι’ αυτό και υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία για τις

αναπαραγωγικές και παραγωγικές του αποδόσεις.

Είναι φυλή πρώιμη. Οι αμνάδες γονιμοποιούνται σε

ηλικία περίπου 8-10 μηνών. Τα αρνιά στον τοκετό ζυ-

γίζουν περίπου 4-5 κιλά και στην ηλικία των 42 ημε-

ρών ζυγίζουν 16-17 κιλά περίπου. Είναι φυλή

πολύδυμη με συντελεστή πολυδυμίας 1,7-1,8 αρνιά

ανά τοκετό. Περίπου το 60% των προβατίνων γεν-

νάνε δύο αρνιά ανά τοκετό. 

Μπορεί και αποδίδει σε πολύ δύσκολες συνθήκες

εκτροφής, ενώ παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα

σε ασθένειες και κακουχίες. 

Μπορεί και αποδίδει ικανοποιητικά τόσο σε υγρές
όσο και σε ξηροθερμικές περιοχές, κάτι που δεν
συνδυάζουν άλλες φυλές προβάτων υψηλών απο-
δόσεων. Μπορεί και ζει αρμονικά σε μικρά ή μεγάλα

ποίμνια, που βόσκουν ελεύθερα σε λειμώνες  ή πε-

ριορισμένους χώρους. Η κατασκευή του μαστού
και η θέση των θηλών, διευκολύνουν το μηχανικό
άρμεγμα των προβατίνων, ενώ εύκολα αρμέγεται
και με το χέρι. 
Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι δίνει τα καλύτερα απο-

τελέσματα, όταν εκτρέφεται σε πεδινές και ημιορει-

νές εκτάσεις. Ωστόσο όμως καλά αποτελέσματα

δίνει και σε βατές ορεινές εκτάσεις. Αρσενικά χρη-

σιμοποιούμενα για αναβάθμιση ορεινών ποιμνίων και

δίνουν απογόνους με πολύ καλές αποδόσεις. Το
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Η μέση εμπορεύσιμη γαλακτοπαραγωγή ανέρχεται  σε
300 χγρ. ανά παραγωγική περίοδο, παρουσιάζοντας
έντονη παραλλακτικότητα με το μέσο παραγωγικό επί-
πεδο να κυμαίνεται από 270 έως 500 χγρ. σε ένα χρο-
νικό διάστημα αρμέγματος 210 ημερών.



πρόβατο φυλής Φριζάρτα μπορεί να εξυπηρετήσει

τις ανάγκες εκτροφέων όλων των μορφών εκμετάλ-

λευσης των προβάτων. 

Τα πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν, επιτρέ-

πουν στο πρόβατο φυλής Φριζάρτα, να εκτραφεί

χωρίς προβλήματα:

α) Με την παραδοσιακή μορφή ενός μικρού ποι-

μνίου, σε παραδοσιακές εγκαταστάσεις. 

β) Σε ένα ημιεντατικό σύστημα εκτροφής, όπου ο

εκτροφέας διατηρεί ένα ποίμνιο 100 - 150 προ-

βάτων και παράλληλα ασχολείται και με άλλες γε-

ωργικές εργασίες. 

γ) Σε ένα εντελώς εντατικό σύστημα εκτροφής, με

μεγάλο αριθμό ζώων, σε σύγχρονο ποιμνιοστάσιο

που πληροί όλους τους κανόνες σωστής λει-

τουργίας.

Βελτιωτές κριοί φυλής Φριζάρτα μπορούν να ανα-

βαθμίσουν ένα μεγάλο αριθμό ποιμνίων της χώρας

μας. Τα περισσότερα ποίμνια στη χώρα μας σήμερα

αποτελούνται από πρόβατα: 

• Που δημιουργήθηκαν από συνεχείς εναλλαγές

κριαριών διαφόρων φυλών χωρίς κάποιο προ-

γραμματισμό. 

• Με μεγάλη παραλλακτικότητα στις αποδόσεις.  

• Με ευαισθησίες στις ασθένειες. 

• Με προβληματισμούς για το ποιοι κριοί θα 

αντικαταστήσουν τους παλιούς. 

Οι κριοί φριζάρτα μπορούν να λύσουν ικανοποιητικά

τα ανωτέρω προβλήματα. Η συνεχής ανανέωση των

κριών, πολλών από τα ανωτέρω ποίμνια, με κριούς

Φριζάρτα θα δημιουργήσει μετά από μερικές γενεές

ποίμνια με πρόβατα φυλής Φριζάρτα με όλα τα πλε-

ονεκτήματά της.



Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής

Ελλάδας ιδρύθηκε το 2004. Από το 2005, κύρια δρα-

στηριότητα του είναι η οργάνωση και τήρηση του γε-

νεαλογικού βιβλίου της φυλής Φριζάρτα, ο σχεδιασμός

και η εφαρμογή προγράμματος γενετικής βελτίωσης

στη συγκεκριμένη φυλή, ο καθορισμός των βελτιωτι-

κών στόχων και η εκτίμηση της γενετικής αξίας των

ελεγχόμενων ζώων, η παροχή ζωοτεχνικών και κτηνια-

τρικών συμβουλών για τη βελτίωση της τεχνικής (επι-

λογή, αναπαραγωγή) και της οικονομικής διαχείρισης

των προβατοτροφικών μονάδων, καθώς και η προώ-

θηση της εμπορίας ζώων αναπαραγωγής υψηλής γε-

νετικής αξίας. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω δραστηριοτήτων, ο Αγρο-

τικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής Ελλάδας

έχει αναπτύξει ένα  ευρύ δίκτυο συνεργατών, το οποίο

σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό του,

είναι σε θέση να παρέχει σε οποιαδήποτε κτηνοτροφική

εκμετάλλευση πρόβατων φυλής Φριζάρτα (υφιστάμενη

ή μη) ολοκληρωμένη τεχνική στήριξη σε θέματα δια-

χείρισης, βελτίωσης και αύξησης της παραγωγής. Εν-

δεικτικά, αναφέρουμε το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης

Ζώων Αθηνών,  το Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζω-

οτεχνίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Αθηνών, το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας Της Κτηνιατρικής

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης και το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ-

σαλονίκης. 

Το εξειδικευμένο προσωπικό του Συνεταιρισμού

και οι συνεργάτες του έχουν πραγματοποιήσει 28.018

σχεδιασμένες συζεύξεις και 172.255 ατομικές μηνι-

αίες μετρήσεις ημερήσιας γαλακτοπαραγωγής σε ένα

σύνολο 41 ελεγχθέντων εκτροφών (συνολικός αριθ-

μός ζώων: 12.138). Επιπλέον, έχουν πραγματοποιη-

θεί 13.903 ατομικές δειγματοληψίες γάλακτος σε έναν

πυρήνα 4.904 ελεγχθέντων ζώων, με σκοπό την γενε-

τική αξιολόγηση τους ως προς τη σύσταση και την

ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος. 

Βασικό επίτευγμα όλων των παραπάνω είναι η αύ-

ξηση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας των

συνεργαζόμενων εκτροφών, τόσο μέσα από τη συνεχή

εκπαίδευση των εκτροφέων, όσο και από την παροχή

σ’ αυτούς συνεχούς τεχνικής στήριξης, την οργάνωση

των μονάδων τους και την εφαρμογή τεχνικών εκσυγ-

χρονισμών, που τους επιτρέπουν να βελτιώσουν τους

δείκτες αποτελεσματικότητας της εκτροφής τους.

Λίγα λόγια για τον 

Συνεταιρισμό

Aγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής Ελλάδας
Δ.Δ. Στράτου Δήμος Αγρινίου, 13ο χλμ. Ε.Ο.  Αγρινίου - Ιωαννίνων • Τ.Κ. 30100
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