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Περίληψη 

H ασφάκα (Phlomis fruticosa L.) είναι ένα φυτό, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των χειλανθών 
(Lamiaceae ή Labiaceae) και συγκροτεί φυτοκοινότητες που είναι γνωστές ως ασφακώνες. Στην 
Ήπειρο οι ασφακώνες αποτελούν σημαντικό νομευτικό πόρο για την ποιμενική προβατοτροφία και 
την αγελαία βοοτροφία. Αντικειμενικός σκοπός της έρευνας ήταν η εκτίμηση της θρεπτικής αξίας των 
διαφόρων τμημάτων του φυτού της ασφάκας κατά φαινολογικό στάδιο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
σε αντιπροσωπευτικό ασφακώνα του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. Η πειραματική διαδικασία 
περιελάμβανε τη μηνιαία συλλογή δειγμάτων υπέργειων βλαστών ασφάκας από τον Απρίλιο του 1992 
έως και τον Απρίλιο του 1993. Τα δείγματα αυτά διαχωρίστηκαν σε φύλλα, βλαστούς και άνθη τα 
οποία υποβλήθηκαν σε χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των ΑΟ, NDF, ADF, ημικυτταρινών, 
κυτταρίνης, λιγνίνης και της in vitro πεπτικότητας της οργανικής ουσίας (IVOMD). Τα αποτελέσματα 
της έρευνας έδειξαν ότι η ασφάκα παρουσιάζει σχετικά υψηλά επίπεδα ΑΟ (12,4 – 20,1%), NDF 
(41,3 – 61,4%) και λιγνίνης (8,8 – 18,2%) στα φύλλα αλλά μικρή IVOMD (0,400 - 0,517), ενώ οι 
βλαστοί της εμφανίζουν μικρότερη (P<0,05) περιεκτικότητα σε ΑΟ (4,9 - 9,6%), IVOMD (0,419 – 
0,460) και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε NDF (57,7 – 73,1%) και λιγνίνη (12,8 – 21,8%). Τα άνθη 
βρέθηκε να έχουν τη μικρότερη περιεκτικότητα σε λιγνίνη (7,1 – 15,0%), ενώ η περιεκτικότητα τους 
σε ΑΟ (10,3 – 11,5%), NDF (55,3 – 57,4%) και η IVOMD (0,321 – 0,547) ήταν μικρότερη (P<0,05) 
από τα φύλλα και μεγαλύτερη (P<0.05) από τους βλαστούς. Η μικρή IVOMD της ασφάκας συνδέεται, 
εκτός από την υψηλή περιεκτικότητα σε λιγνίνη, με την ύπαρξη φαινολικών ενώσεων. Επομένως, για 
να είναι δυνατή η αξιοποίηση των πρωτεϊνών της ασφάκας, η έρευνα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
επιλογή τύπων ασφάκας, οι οποίοι βόσκονται περισσότερο από άλλους με παράλληλη προσπάθεια 
βελτίωσης της ικανότητας πρόσληψής της από τα αγροτικά ζώα. 
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Εισαγωγή 

H ασφάκα (Phlomis fruticosa L.) είναι ένα φυτό, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των 
χειλανθών (Lamiaceae ή Labiaceae). Συγκροτεί μικτές, κατά κύριο λόγο, και ενίοτε αμιγείς 
φυτοκοινότητες, οι οποίες είναι γνωστές ως ασφακώνες (Παναναστάσης και Νοϊτσάκης 
1992). 

Οι ασφακώνες αναπτύσσονται συνήθως σε ξηροθερμικές περιοχές με ακραίες συνθήκες 
κλίματος και σε αβαθή και βραχώδη εδάφη (Papanastasis 1977, Margaris 1981). Βασική αιτία 
της επικράτησής τους στα περιβάλλοντα αυτά αποτελεί το φαινόμενο του εποχιακού 
διμορφισμού (Kyparissis and Manetas 1993). 

Στην Ήπειρο, οι ασφακώνες απαντώνται σε εδάφη των πεδινών και ημιορεινών περιοχών 
και αποτελούν σημαντικό νομευτικό πόρο για την ποιμενική προβατοτροφία και την αγελαία 
βοοτροφία (Πλατής και συν. 2000). Τα αγροτικά ζώα συνήθως δεν προτιμούν την ασφάκα 
κατά τη βόσκηση παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι αίγες και οι εγχώριες αγελάδες 
ελευθέρας βοσκής τρώνε τα άκρα των τρυφερών βλαστών της. Επιπλέον, η υψηλή πυκνότητα 
της ασφάκας εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των ζώων μέσα στο λιβάδι με αποτέλεσμα 
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να μην αξιοποιείται πλήρως η υπάρχουσα στον υποόροφο ποώδης βλάστηση (Papanastasis 
1980). 

Παρά το γεγονός ότι οι ασφακώνες συνιστούν έναν από τους πλέον σημαντικούς 
λιβαδικούς τύπους της χώρας μας, ελάχιστα είναι τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την 
παραγωγικότητά τους και ακόμα λιγότερα εκείνα που αφορούν τη θρεπτική αξία της ασφάκας 
(Παπαναστάσης 1976, Papanastasis 1980, Κανδρέλης 1995, Roukos et al. 2008). 

Σκοπός της έρευνας ήταν η εκτίμηση της χημικής σύστασης και της in vitro πεπτικότητας 
της οργανικής ουσίας (IVOMD) των διαφόρων τμημάτων του φυτού της ασφάκας κατά 
φαινολογικό στάδιο με έμφαση την περίοδο που καταναλώνεται από τα ζώα σε σχέση με την 
υπόλοιπη περίοδο του έτους. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό ασφακώνα του λεκανοπεδίου των 
Ιωαννίνων, στην ημιορεινή περιοχή τoυ οικισμού της Ελεούσας (500 m υψόμετρο), 10 χλμ. 
βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων. Η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε 1.091 mm και η 
μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 14,3°C. Η ξηρά περίοδος παρατηρείται από τα μέσα Ιουνίου 
έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τα εδάφη της περιοχής έρευνας είναι μετρίως βαθιά έως 
αβαθή, μέτριας περιεκτικότητας σε οργανική ουσία (3,84 – 4,96 %), καλής μηχανικής 
σύστασης, μέτριας υδατοπερατότητας και με pH ουδέτερο (6,6) (Κανδρέλης 1995). 

Η πειραματική διαδικασία περιελάμβανε συλλογή δειγμάτων υπέργειων βλαστών ασφάκας 
από τον μήνα Απρίλιο του έτους 1992 και κάθε μήνα για ένα ολόκληρο έτος, δηλαδή μέχρι 
τον Απρίλιο του 1993. Τα δείγματα αυτά διαχωρίστηκαν σε φύλλα, βλαστούς και άνθη και 
στη συνέχεια ξηράθηκαν σε κλίβανο στους 60oC για 48 ώρες. 

Η χημική σύσταση των δειγμάτων βοσκήσιμης ύλης κατά Weender προσδιορίστηκε με 
βάση τις μεθόδους της ΑΟΑC (Association of Official Analytical Chemists 1990) για τις 
αζωτούχες ουσίες (ΑΟ), ενώ πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός των επί μέρους κλασμάτων 
των ινωδών ουσιών (NDF, ADF, ημικυτταρίνες, κυτταρίνη, λιγνίνη) με τη μέθοδο Goering & 
Van Soest (Van Soest et al. 1991). Επίσης, έγινε προσδιορισμός της in vitro πεπτικότητας της 
οργανικής ουσίας (IVOMD) της ασφάκας σύμφωνα με τη μέθοδο Tilley and Terry (1963). 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ομαδοποιήθηκαν με βάση τον μήνα δειγματοληψίας και 
το φυτικό μέρος της ασφάκας. Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε ανάλυση διακύμανσης με το 
στατιστικό πακέτο SPSS ver. 16 for Windows σύμφωνα με την τεχνική των συνδυασμένων 
παραγόντων (Snedecor and Cochran 1980) σε ομάδες με υπο-ομάδες (split–plot experiment) 
με τα φυτικά μέρη της ασφάκας ως κύριες ομάδες (n=3) και τους μήνες δειγματοληψίας 
(n=12) ως υπο-ομάδες. Οι μέσοι όροι για κάθε μέρος το φυτού στο σύνολο της πειραματικής 
περιόδου διαχωρίστηκαν με την επιλογή EM Means (Estimated Marginal Means) του 
προγράμματος. Ο προσδιορισμός των στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των μέσων 
όρων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των Ελάχιστων Σημαντικών Διαφορών - Least Square 
Differences (LSD) του Fischer (Fischer 1966, Steel and Torrie 1980) για επίπεδο 
σημαντικότητας 5% (Ρ<0,05).  
 
Αποτελέσματα 
Χημική σύσταση ξηρής ουσίας 

Η περιεκτικότητα της ξηρής ουσίας σε ΑΟ και κλάσματα ινωδών ουσιών επηρεάστηκε 
σημαντικά (P<0,001) από τον μήνα δειγματοληψίας και το φυτικό μέρος της ασφάκας 
(Πίνακας 1). Η περιεκτικότητα των μερών της ασφάκας σε ΑΟ ήταν κατά μέσο όρο 
σημαντικά (P<0,05) υψηλότερη στα φύλλα (15,3%) σε σύγκριση με τους βλαστούς (7,8%) 
και τα άνθη – καρπούς (10,8%) (Πίνακας 2). 
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης που δείχνουν τη σημαντική επίδραση του 
μέρους του φυτού και του μήνα δειγματοληψίας καθώς και της αλληλεπιδράσής τους, στην 
περιεκτικότητα της ξηρής ουσίας σε αζωτούχες ουσίες (ΑΟ), στα κλάσματα ινωδών ουσιών 
(NDF, ADF & ADL) και στην in vitro πεπτικότητα της οργανικής ουσίας (IVOMD). 

Τιμές κριτηρίου F Πηγή διακύμανσης Β.Ε. ΑΟ NDF ADF ADL IVOMD
Μέρος του φυτού (Φ) 2 4305,2*** 190,8*** 112,7*** 50,4*** 60,1*** 
Μήνας 
δειγματοληψίας (Μ) 11 108,9***   15,3***      5,9*** 22,0*** 21,5*** 

Μ × Φ 22 96,1***   15,9***      5,1*** 25,2***   7,4*** 
Β.Ε.: Βαθμοί Ελευθερίας, ***P≤0,001 
 

Η περιεκτικότητα των φύλλων σε ΑΟ στη διάρκεια του έτους παρουσίασε ευρεία 
διακύμανση με χαρακτηριστικά υψηλές τιμές τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο. Αυτές 
μειώθηκαν απότομα μετά τον Ιούλιο, όταν η ασφάκα άρχισε να αλλάζει τα μεγάλα χειμερινά 
φύλλα με τα μικρά θερινά. Οι χαμηλές τέλος σχετικά τιμές διατηρήθηκαν μέχρι το Μάρτιο. 
Τόσο στα φύλλα της ασφάκας όσο και στους βλαστούς οι υψηλότερες τιμές της 
περιεκτικότητας σε ΑΟ παρουσιάσθηκαν μετά τον Νοέμβριο (9,6%) και μέχρι τον Μάιο 
(8,3%), ενώ αυτές ήταν μειωμένες από τον Ιούνιο μέχρι και τον Οκτώβριο (4,9 έως 7,8%). Τα 
αναπαραγωγικά όργανα εμφάνισαν σχετική σταθερή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (10,3 έως 
11,5%) με υψηλότερη στα άνθη του Ιουνίου (11,5%) (Εικόνα 1). 

Εικόνα 1. Εποχιακή διακύμανση της περιεκτικότητας (% της ΞΟ) σε ΑΟ και κλάσματα ινωδών 
ουσιών των διαφόρων τμημάτων της ασφάκας. 

 
Η περιεκτικότητα των μερών της ασφάκας σε NDF ήταν υψηλή για όλα τα μέρη του 

φυτού. Οι βλαστοί παρουσίασαν τις υψηλότερες τιμές, ακολούθησαν τα αναπαραγωγικά 
όργανα και τέλος τα φύλλα με τις διαφορές μεταξύ των βλαστών και των υπόλοιπων μερών 
να είναι σημαντικές (P<0,05). 
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Πίνακας 2. Χημική σύσταση (% ΞΟ) και in vitro πεπτικότητα της οργανικής ουσίας (IVOMD) 
των μερών της ασφάκας (μέσος όρος 12 μηνών του έτους για φύλλα και βλαστούς και 4 μηνών 
για άνθη – καρπούς). 
Μέρος του φυτού ΑΟ (%) NDF (%) ADF (%) IVOMD 
Φύλλα 15,3 a 54,1 b 39,5 b 0,447 a 
Βλαστοί   7,8 c 64,0 a 49,2 a 0,379 b 
Άνθη - Καρποί 10,8 b 57,0 b 43,4 b   0,433 ab 
Σημείωση: Μέσοι όροι στην ίδια στήλη με διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά στο επίπεδο 
σημαντικότητας 5%. 

 
Επίσης, η περιεκτικότητα σε ADF και λιγνίνη ήταν υψηλή και στα τρία μέρη του φυτού. Η 

περιεκτικότητα των βλαστών σε ADF (49,2%) ήταν σημαντικά υψηλότερη (P<0,05) από 
εκείνη των φύλλων (39,5%) και των αναπαραγωγικών οργάνων (43,4%). Τα φύλλα μεταξύ 
Φεβρουαρίου – Μαΐου παρουσίασαν τις χαμηλότερες τιμές (33,4 έως 37,0%), οι οποίες δε 
διέφεραν σημαντικά (P>0.05) από τις τιμές των άλλων μηνών (Πίνακας 2). 

Τα αναπαραγωγικά όργανα περιείχαν σημαντικά μικρότερη (P<0,05) περιεκτικότητα σε 
λιγνίνη από τους βλαστούς. Τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιγνίνη παρουσίασαν τα άνθη 
του Ιουνίου (7,1%) ενώ την υψηλότερη τα φύλλα του Νοεμβρίου (18,2%) (Εικόνα 1). 

Η σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε λιγνίνη δικαιολογείται από το γεγονός ότι σημαντικό 
μέρος των δειγμάτων περιείχαν ξυλοποιημένους και λιγνινοποιημένους ιστούς. Είναι 
τεκμήριο ότι όλα τα ξυλώδη φυτά περιέχουν περισσότερη λιγνίνη απ’ ότι τα ποώδη φυτά 
(Wilson 1969, Short et al. 1974). Με τη λιγνινοποίηση των κυτταρικών τοιχωμάτων και τη 
μείωση των κυτταρικών περιεχομένων η θρεπτική αξία του φυτικού ιστού ελαττώνεται. Αυτό 
συμβαίνει, γιατί με τη λιγνινοποίηση περιορίζεται η πέψη των κυτταρικών τοιχωμάτων, ενώ 
επιπλέον η λιγνίνη περιορίζει μηχανικά και χημικά τη δράση της μικροχλωρίδας, η οποία 
διασπά τους φυτικούς ιστούς με αποτέλεσμα την αδυναμία αξιοποίησης ακόμη και των 
κυτταρικών περιεχομένων από αυτά (Τσιουβάρας 1984). 
 
In vitro πεπτικότητα οργανικής ουσίας (IVOMD) 

Η in vitro πεπτικότητα των βλαστών (0,379) ήταν χαμηλότερη (P<0,05) από εκείνη των 
φύλλων (0,447). Η πεπτικότητα ήταν υψηλότερη για τα άνθη του Ιουνίου (0,547) και 
χαμηλότερη για τους βλαστούς του Σεπτεμβρίου (0,231) (Εικόνα 2). 

Η ασφάκα εμφανίζει γενικά μικρή in vitro πεπτικότητα (IVOMD), γεγονός που συνδέεται 
με την υψηλή περιεκτικότητα σε λιγνίνη και πιθανώς με την ύπαρξη φαινολικών ενώσεων. 
Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την τριχωτή υφή του φυλλώματος, του βλαστού και των 
άνθεων φαίνεται ότι την καθιστούν  μη επιθυμητό είδος για τα βόσκοντα ζώα. 
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Εικόνα 2. Εποχική διακύμανση της in vitro πεπτικότητας της οργανικής ουσίας (IVOMD) των 
μερών της ασφάκας. 
 
Συμπεράσματα 

Η ασφάκα παρουσιάζει υψηλά επίπεδα σε ΑΟ, ιδιαίτερα στα φύλλα, κατά την άνοιξη τα 
οποία υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των γιδιών βάρους 30 kg (NRC, 1981) για 
συντήρηση, εγκυμοσύνη και γαλακτοπαραγωγή (8%, 10,9% και 13%, αντίστοιχα). Είναι 
σκόπιμο η έρευνα να επικεντρωθεί στην εξεύρεση μεθόδων διαχείρισης της βλάστησης ώστε 
να είναι δυνατή η αξιοποίηση των πρωτεϊνών της ασφάκας, όπως επίσης και στη βελτίωση 
της γευστικότητας της ασφάκας. Αυτό μπορεί να προσεγγιστεί με την επιλογή τύπων 
ασφάκας οι οποίοι βόσκονται περισσότερο από άλλους, γεγονός που παρατηρήθηκε στην 
περιοχή έρευνας. 
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Summary 
Phlomis fruticosa L. is a dwarf plant which belongs to the Lamiaceae (Labiaceae) family and 

forms pure or mixed plant communities. In Epirus, Phlomis fruticosa plant communities constitute an 
important grazing source for sheep, goats and cattle. The objective of this research was to estimate the 
nutritive value of the different parts of Phlomis fruticosa per phonological stage. It was conducted in a 
representing Phlomis fruticosa plant community at Ioannina plateau. The procedure involved sample 
collection from April 1992 to April 1993, which they were separated to leaves, stems and flowers and 
they were subjected to chemical analyses for the determination of CP, NDF, ADF, hemicelluloses, 
cellulose, lignin and in vitro digestibility of organic matter (IVOMD). The results show that Phlomis 
fruticosa has relatively high levels of CP (12.4 – 20.1%), NDF (41.3 – 61.4%) and lignin (8.8 – 
18.2%) in leaves, but low IVOMD (0.400 – 0.517), while stems have lower (P<0.05) content in CP 
(4.9 – 9.6%), IVOMD (0.419 – 0.460) and higher content in NDF (57.7 – 73.1%) and lignin (12.8 – 
21.8%). Flowers were found to have lower content in lignin (7.1 – 15.0%), while their content in CP 
(10.3 – 11.5%), NDF (55.3 – 57.4%) and IVOMD (0.321 – 0.547) was lower (P<0.05) than leaves and 
higher (P<0.05) than stems. The low IVOMD of Phlomis fruticosa is attributed besides its high 
content in lignin to the presence of phenolic compounds. Consequently, the research for the utilization 
of Phlomis fruticosa crude protein must be oriented to the selection of Phlomis fruticosa types which 
are grazed more than the others so that its intake capability by the domestic animals is improved. 
 
Key words: chemical composition, IVOMD, Phlomis fruticosa L., Epirus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


