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Η ποσοτική παραγωγή βοσκήσιμης ύλης των φυσικών λιβαδιών επικεντρώνεται κυρίως την άνοιξη και νωρίς το
καλοκαίρι .. Η ζήτηση όμως, από τα ζώα τόσο ποσοτικό όσο και ποιοτικό είναι περίπου η ίδια όλη τη διάρκεια του
έτους. Για τη διαχρονική κάλυψη των αναγκών των ζώων στις βελτιώσεις λιβαδιών πρέπει να επιλεγούν φυτά που
να παρέχουν αξιοποιήσιμη βοσκήmμη ύλη στις κρίσιμες περιόδους (χειμώνα και αργά το καλοκαίρι) που πρακτικά
υπάρχει έλλειψη βοσκήσιμης ύλης. Η κάλυψη του ποσοτικού και ποιοτικού ελλείμματος την περίοδο του χειμώνα
μπορεί να γίνει με σπορά ψυχρόβιων αγρωστωδών όπως: Dactylis glomerata, Agropyron cristatum, και Festuca
valesiaca. Η κάλυψη των αναγκών της ζήτησης αργά το καλοκαίρι και νωρίς το φθινόπωρο που η ποώδης βλάστη
ση είναι ξηρή και χαμηλής θρεπτικής αξίας μπορεί να γίνει με την εισαγωγή των ξηλωδών ειδών An1orpha
!Γuticosa, Morus alba και Colutea arborescens.
Ολα τα ποώδη φυτά που μελετήθηκαν έδωσαν ικανοποιητική παραγωγή υψηλής ποιότητας βοσκήσιμης ύλης
την ψυχρή περίοδο. Το Agropyron cristatum έδωσε σημαντικά περισσότερη παραγωγή από τα άλλα δυο είδη. Η
AΠ1orpl1a !Γuticosa και η Morus a/ba έδωσαν περισσότερη βοσκήσιμη ύλη από την Colutea arborescens την περίοδο
από τον Ιούλιο μέχρι το ~επτέμβριο. Ωστόσο, η περιεκτικότητα σε ολικές πρωτεϊνες σε όλα τα είδη κάλυπτε τις
ανάγκες των ζώων για συντήρηση και τις ανάγκες για γαλακτοπαραγωγή των μικρών μηρυκαστικών.

Λέξεις κλειδιά: Ψυχρόβια αγρωστώδη, χειμερινή παραγωγή, θάμνοι, θρεπτική αξία.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η παραγωγή βοσκήσιμης ύλης των φυσικών λιβαδιών δεν είναι σταθερή όλη τη διάρκεια του
έτους. Οι κρίσιμες περίοδοι στην Μεσογειακή ζώνη, κατά τις οποίες η παραγωγή βοσκήσιμης ύ
λης των φυσικών λιβαδιών είναι περιορισμένη, είναι η περίοδος του χειμώνα, το δεύτερο μέρος
του καλοκαιριού και νωρίς το φθινόπωρο. Αντίθετα οι απαιτήσεις των ζώων σε τροφή παραμέ
νουν περίπου σταθερές. Η χορήγηση συμπληρωματικών τροφών κατά τις κρίσιμες περιόδους μπο
ρεί να δώσει λύση στο πρόβλημα διατροφής των ζώων, αυξάνει όμως σημαντικά το κόστος παρα
γωγής των κτηνοτροφικών προιόντων.

Τα ξυλώδη είδη παρέχουν τροφή στα αγροτικά και θηραματικά ζώα κατά την περίοδο του
καλοκαιριού, όταν τα ποώδη φυτά είναι ελλειματικά σε θρεπτικές ουσίες (Cook 1972, Le
Houerou 1980, Papanastasis 1993), ενώ τα ψυχρόβια αγρωστώδη μπορούν να μειώσουν το έλλει
μα προσφοράς και ζήτησης βοσκήσιμης ύλης κατά τη περίοδο χειμώνα Νάστης (1987). Στην Αγ
γλία όπου ο χειμώνας είναι δριμύτερος απο την Μεσογειακή ζώνη οι Hughew και Pearson ανα
φέρουν ότι η χρησιμοποίηση τέτοιων ειδών, μπορεί να καλύψει κατά ένα σημαντικό μέρος τις
ανάγκες των ζώων.

Στην εργασία αυτή σε δύο ανεξάρτητα πειράματα μελετήθηκε η παραγωγή και η ποιότητα
της βοσκήσιμης ύλης, για την κάλυψη των αναγκών των ζώων ορισμένων ξυλωδών φύτων κατά
την διάρκεια του καλοκαιριού και ψυχρόβιων αγρωστωδών φυτών στην κρίσιμη περίοδο του
χειμώνα.
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Υ ΛΙΚΑ ΜΕθΟΛΟΙ

Το πρώτο πείραμα έγινε στο Αγροκτήμα του Πανεπιστημίου 14 χλμ . νότια της θεσσαλονί
κης σε υψόμετρο 5μ. κατά το 1994 και 1995. Από τα ξυλώδη είδη μελετήθηκαν : α) Amorpha
fruticosa (Αμορφα η θαμνώδης), β) Co/utea arborescens ( φουσκιά) και γ) Morus a/ba (Μουριά η
λευκή). Κάθε είδος φυτεύθηκε σε 4 πειραματικά τεμάχια ( πλήρεις τυχαιοποιήμενες ομάδες)
από 25 φυτά στο τεμάχιο και με φυτευτικό σύνδεσμο ΙΧ1μ .. Για να διατηρηθούν τα ξυλώδη είδη
σε θαμνώδη μορφή κλαδεύονταν στα 80 εκ. πάνω από το έδαφος μετά την πλήρη πτώση των
φύλλων. Στους μάρτυρες ανά επανάληψη γινόνταν κοπή της ετήσιας αύξησης σε 6 θάμνους ανά
είδος και φυτευτικό σύνδεσμο στο τέλος της βλαστικής περιόδου για τη μέτρηση της συνολικής
ετήσιας παραγωγής βοσκήσιμης ύλης των θάμνων. Τα δείγματα ξηραίνονταν στους 60° C για 48
ώρες, ζυγίζονταν το βάρος τους και εκφράζονταν σε γρ/θάμνο. Για το προσδιορισμό της θρεπτι

κής αξίας της βοσκήσιμης ύλης στη θαμνώδη βλάστηση επιλέχθηκαν 4 θάμνοι (ανά επανάλη
ψη) και συλλέγονταν με το χέρι δείγματα παρόμοια με αυτά που έβοσκαν τα ζώα (διάμετρος βλα
στού μέχρι

5 χιλ.).

Το δεύτερο πείραμα έγινε στην Χρυσοπηγή Ν. Σερρών κατά τα έτη
πηγή βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μ . με μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης

1993 και 1994. Η Χρυσο
640 χιλ. και με ελάχιστο
και μέγιστο της θερμοκρασίας από τον Οκτώβριο του 1992 ως το Μάρτιο του 1993 από -3 εως
26 C0 αντίστοιχα. Την Ανοιξη του J992 από κάθε είδος Dacty/is glomerata, Agropyron
cristatum, Festuca valesiaca επιλέχθηκαν 11 Ο φυτά από τοπικούς πληθυσμούς. Ένριζοι βλαστοί

από τα επιλεγμένα άτομα φυτεύθηκαν σύμφωνα με τα επαναλαμβανόμενα κυψελωτά σχέδια ό
πως προτάθηκαν από το Φάσουλα (1988) σε απόσταση 80εκ. μεταξύ τους, με σκοπό τον περιο
ρισμό του ανταγωνισμού και την ομοιόμορφη ανάπτυξη. Τον Οκτώβριο του 1992 τα φυτά κόπη
καν 5εκ πάνω απο το επίπεδο του εδάφους . Η επαναύξηση κόπηκε το Μάρτιο του 1993, ζυγί

στηκε, ξηράνθηκε στους

60°C για 48 ώρες και ξαναζυγίσθηκε για τον υπολογισμό της ξηρής ου
3 πληθυσμών, οι διακυ 

σίας. Από τα δεδομένα αυτά υπολογίστηκαν ο μ.ο . της παραγωγής των
μάνσεις των πληθυσμών και ο CV (συντ/τής παραλλακτικότητας).

Για τα δείγματα και από τα δύο πειράματα προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα σε ολικές α

ζωτούχες ουσίες με τη μέθοδο Kjeldahl, (A.O.A .C. 1980), η περιεκτικότητα σε κυτταρικά τοιχώ
ματα με τη μέθοδο Van Soest (1967), η περιεκτικότητα σε λιγνίνη με τη μέθοδο του H2 S0 4
(Goering and Van Soest 1970) και η in νitro πεπτικότητα της οργανικής ουσίας με τη μέθοδο

Tilley

και

Terry ( 1963),

όπως αυτή τροποποιήθηκε από τον

Moore (1970).

Οι συγκρίσεις για στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ειδών και των ετών έγιναν με

ανάλυση παραλλακτικότητας. Για την εκτίμηση των διαφορών μεταξύ των μέσων όρων χρησι
μοποιήθηκε η ελάχιστη σημαντική διαφορά (Steel και Toπie 1980). Οι διαφορές μεταξύ των
μέσων όρων θεωρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές για επίπεδο σημαντικότητας 0,05.
ΑΙΙΟΤΕΛΕΣΜΑ Τ Α ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Παραγωγή

Η παραγωγή της

Colutea arborescens

και της

Amorpha fruticosa

ήταν σημαντικά μεγαλύ

τερη (Ρ::; 0,05) κατά το δεύτερο έτος των πειραμάτων (Πίν. 1), ενώ της Morus alba ήταν επίσης
μεγαλύτερη αλλά όχι στατιστικώς σημαντική. Η διαφορά της παραγωγής των θάμνων μεταξύ
των δύο ετών του πειράματος οφείλεται στις κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν από χρόνο

σε χρόνο και που είναι γνωστό (Le Houreou 1978) επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη των
ξυλωδών φυτών. Η παραγωγή της Amorpha fruticosa ήταν μεγαλύτερη (167,5 γρ/θάμνο μ.ο. 2
ετών) από την παραγωγή της Colutea arborescens (83,5 γρ/θάμνο μ.ο. 2 ετών) και της Morus
a/ba (82 γρ/θάμνο, μ . ο . 2 ετών) . Ο Αϊναλής (1996) βρήκε ότι σε φυτευτικό σύνδεσμο 1, 5Χ 1,5μ . η
Amorpha fruticosa και η Morus a/ba είχαν μικρότερη παραγωγή (56,4 και 22,8 γρ/θάμνο αντί
στοιχα, μ.ο .

3

ετών) από αυτή που μετρήθηκε σε αυτό το πείραμα.

.
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llίνακας

1.

llαραγωγή βοσκήσιμης ύλης

3 ξυλωδών

ειδών κατά τα έτη

1994, 1995

'-'

και μέσος

όρος αυτών.

Είδος

Colutea

aι-borescens

Aιnorpha

fruticosa

Morus alba

1994

1995

1994-95

59Αα

108Αβ

83,5Ααβ

82Βα

253Ββ

167,5Βγ

74ΑΒα

90ΑΒα

82ΑΒα

Η παραγωγή του Agropyron cristatum ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από την παραγωγή της
Dactylis g/omerata και της Festuca valesiaca (Πιν.2 ). Αντίθετα ο Νάστης (1987) αναφέρει ότι η
Dactylis g/oΠJerata παράγει σημαντικά υψηλότερες ποσότητες κάτω από τις ίδιες συνθήκες συ
γκριτικά με τα άλλα δύο είδη συμπεριλαμβανόμενου και του Agropyron cristatum αλλά η πε
ριοχή έρευνας ήταν σε υψόμετρο μικρότερο των 50 μ. πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Το
είδoςAgropyron cristatum θεωρείται κατάλληλο για τη βελτίωση λιβαδιών που βρίσκονται
στην υψηλότερη ζώνη της Μεσογειακής περιοχής

(I Ιαπαναστάσης, 1978).
Πίνακας

2. Μέσοι
1994

όροι βάρους (γρ/φυτό) της

D. gl.

Α.

cr.

και

1993
Dactylis
glomera
βάρ.

Ξηρό

(γρ/φυτό)

Υγρασία%

C.V

Agropyron
cristatum

F.

νa κατά την περίοδο

1993-

1994
Festuca
val!esiaca

Dactylis
glomera

Agropyron
cristatum

Festuca
vallesiaca

32α'

57β

13γ

26α

44β

17γ

78

78

71

76

72

64

0,93

0,44

0,59

0,88

0,49

0,75

Μέσοι όροι στην ίδια σειρά που ακολοθούνται απο το ίδιο γράμμα δε διαφέροuν στατιστικά σε επίπεδο σημαντι
κότηκας

0.05.

Το ποσοστό της υγρασίας ήταν υψηλό για όλα τα είδη αλλά ήταν μικρότερο του 78% (ΙΙιν. 2).
Σύμφωνα με τους Winchester και Moms 1956 για συνθήκες παρόμοιες με τις Ελληνικές κατά τη
διάρκεια του χειμώνα (Θερμοκρασία αέρα 4-14C 0) η κατανάλωση της βοσκήσιμης ύλης δε μειώνε
ται όταν η υγρασία του φυτού είναι μικρότερη από

78%.

Το υψηλό CV 0,93 της Dactylis glomerata (Πιν.2) υποδηλώνει μεγάλη παραλλακτικότητα του
πληθυσμού αλλά και αστάθεια συμπεριφοράς. Σύμφωνα μ' αυτά τα δεδομένα αναμένουμε η αντα
πόκριση στην επιλογή να είναι υψηλή (τσαυτάρης

1989).

θρεπτική αξία
Οι ολικές πρωτεϊνες για τα δύο ψυχανθή είδη: Amoιpha fmticosa και Colutea arborescens ήταν
υψηλές κατά τη διάρκεια των τριων μηνών (Ιούλιος- Αύγουστος- Σεπτέμβριος), γεγονός που δείχνει
ότι η επαναύξηση μετά τη κοπή συντελεί στο να διατηρηθεί η θρεπτική αξία σε υψηλά επίπεδα. Η
Moms a/ba αντίθετα στο ίδιο χρονικό διάστημα είχε χαμηλότερες τιμές πρωτεϊνης που μειώθηκαν
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από τον Ιούλιο ως το

Σεπτέμβριο. Επίσης η περιεκτικότητα σε ολικές πρωτείνες την περίοδο του

χειμώνα ήταν υψηλή και για τα τρία ψυχρόβια αγρωστώδη. Οι ολικές πρωτεϊνες που περιέχονται

τόσο στα αγρωστώδη όσο και στα ξυλώδη είδη σε σχέση με τις απαιτήσεις των ζώων για συντήρηση
και γαλακτοπαραγωγή παρουσιάζονται στην εικόνα 1. Οι ανάγκες των γιδιών ηλικίας 1-2 ετών

και βάρους περίπου 40 κιλών που βόσκουν σε ημίξηρες περιοχές, ικανοποιούνται όταν η περιεκτι
κότητα της τροφής σε ολικές πρωτεΥνες είναι περίπου 8% για συντήρηση (NRC 1981) και 10% για
γαλακτοπαραγωγή (Λιαμάδης 1986).
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Ολικές πρωτείνες των υπό εξέταση ειδών σε σχέση με τις απαιτήσεις των ζώων για συ
ντήρηση και γαλακτοπαραγωγή .

Οι ολικές πρωτεtνες που περιέχονται τόσο στα ξυλώδη όσο και στα ποώδη είδη κάλυπταν τις
ανάγκες των ζώων σε πρωτε·(νη για συντήρηση και γαλακτοπαραγωγή, στις περιόδους που μελε
τήθηκαν εκτός από την Morus a/ba που δε κάλυπτε τις ανάγκες των ζώων για την γαλακτοπα
ραγωγή το Σεπτέμβριο. Η in vitro πεπτικότητα στα δύο ψυχανθή είδη ήταν υψηλή τον Ιούλιο και
μειώθηκε τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, ενώ στη Morus a/ba η πεπτικότητα διατηρήθηκε σε
υψηλά επίπεδα και το Σεπτέμβριο (Εικ.2) Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη χαμηλή περιε
κτικότητα σε κυτταρικά τοιχωμάτα δείχνει την μεγάλη θρεπτική αξία του είδους αυτού.
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2. In vitro πεπτικότητα των υπο εξέταση ειδών κατά τους κρίσιμους μήνες του έτους.
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Τα κυτταρικά τοιχώματα μειώθηκαν με το χειρισμό της απομίμησης βόσκησης στη Colutea
arborescens και την Morus a/ba από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβριο. Είναι γνωστό (Blair κ.α .
1981) ότι η μείωση της περιεκτικότητας σε κυτταρικά τοιχώματα δικαιολογείται από την ύπαρ

ξη νέων τρυφερών βλαστών στη διάρκεια της θερινής περιόδου που προήλθαν από την επαναύξη
ση των φυτών μετά τη κοπή (Εικ.3 ).
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IVOMD

3. Ιlεριεκτικότητα σε κυτταρικά τοιχώματα, λιγνίνη, ολικές πρωτείνες και
τριών ξυλωδών φυτών κατα την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

IVOMD

των

Η in νitro πεπτικότητα της Dactylis glomerata ήταν σημαντικά υψηλότερη από εκείνη του
Agropyron cristatum και της Festuca va/esiaca (Εικ.2). Ιlαρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται
και από το Ν άστη {1987) . Σύμφωνα με τους Archer και Decker (1 977) η θρεπτική αξία της βο
σκήσιμης ύλης της Dactylis glomerata παραμένει υψηλή κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και
του χειμώνα ακόμα και όταν η βλάστηση αποτελείται σε μεγάλη αναλογία από ξηρή ύλη. Επί

σης αναφέρουν ότι το σχετικό υψηλό περιεχόμενο ξηρών φύλλων το φθινόπωρο και το χειμώνα
είναι κυρίως υπεύθυνο για τη χαμηλή θρεπτική αξία ενώ η επίδραση της φαινολογίας του φυτού
στη ποιότητα αυτή την περίοδο του χρόνου δεν είναι σημαντική.

Η Dactylis glomerata την περίοδο αυτή έχει μικρότερη περιεκτικότητα σε λιγνίνη απο το
Agropyron cristatum και την Festuca valesiaca . Η περιεκτικότητα σε κυτταρικά τοιχώματα εί
ναι ίδια για την Dactylis glomerata και το Agropyron cristatum. Η Festuca valesiaca παρουσιά

ζει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε κυτταρικά τοιχώματα απο τα δύο άλλα είδη και σε συνδυα 
σμό με την μεγάλη περιεκτικότητα σε λιγνίνη δικαιολογήται η χαμηλότερη
με την

Dacty/is glomerata και

το

Agropyron cristatum (Εικ. 4).

IVOMD

σε σύγκριση
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4. Περιεκτικότητα σε κυτταρικά τοιχώματα, λιγνίνη, ολικές πρωτείνες και
ψυχρόβιων αγρωστωδών κατά την διάρκεια του χειμώνα.

IVOMD

των

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

Amorpha fnιticosa έχει σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγή βοσκήσιμης ύλης από την Co/utea
arborescens και την Monιs a/ba.
2. Η Amorpha fnιticosa και η Colutea arborescens είχαν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ολικές
πρωτεϊνες από την Monιs a/ba που είχε μεγαλύτερη in vitro πεπτικότητα .
J. Το Agropyron cristatum υπερέχει σε παραγωγή βοσκήσιμης ύλης το χειμώνα σε σύγκριση με την
Dactylis glomerata και την Festuca va/essiaca.
4. Το υψηλό CV της Dactylis glomerata υποδηλώνει έλλειψη σταθερότητας συμπεριφοράς και με

I.

5.

6.

Η

γάλη παραλλακτικότητα. Αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα για δυνατότητα επιλογής ποικι
λιών Dactylis glomerata με υψηλή παραγωγή.
Τα είδη Agropyron cristatum και Dactylis glomerata το χειμώνα είχαν υψηλή περιεκτικότητα σε
ολικές πρωτεϊνες και IVOMD.
Η Amorpha fnιticosa, Colutea arborescens και Monιs a/ba μπορούν να καλύψουν την έλλειψη
βοσκήσιμης ύλης στη κρίσιμη περίοδο του καλοκαιριού στην ζώνη με ημι'ξηρο κλίμα ενώ τα ψυ
χρόβια αγρωστώδη

Agropyron cristatum και Dactylis glomerata μπορούν να καλύψουν την έλ
λειψη βοσκήσιμης ύλης τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα στην κρίσιμη περίοδο του χειμώνα,
στην ίδια κλιματική ζώνη.
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Balance of forage production of cool-season grasses and
ligneous species in relation to grazing animals demands
Ε.
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Aristotle University of Thessaloniki

SUMMARY
demands of anitnals is altnost constant during the year but forage production is insufficient tnainly in
SpΓing and early Sutntner. The gap of forage quantity and quality can be covered by using cool-season grasses for
the winteΓ and ligneous species for the sutntηer. Cool-season grasses were of high quantity and quality during
winteΓ. The pωduction of Agropyron cristatuιn was significantly higher than the other two species Dactylis
glomerata and Festuca va/esiaca. Aιnoιpha fruticosa and Morus alba had also higher production than Colutea
arboresceπs froω July to September. Crude protein content of all species can meet the goats demands for
tηaintanance and lactation during critical periods.
τl1e

Key-words: Cool-season grasses, winter production, shrubs, nutritive value.

