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Περίληψη
Η ολική ενέργεια της ποώδους και ξυλώδους βοσκήσιμης ύλης προσδιορίστηκε σε ένα
δασολιβαδικό σύστημα της χαμηλής ζώνης στη Βόρεια Ελλάδα, μετά την προστασία από την
έντονη βόσκηση και κάτω από συνθήκες κανονικής βόσκησης. Εφαρμόστηκε μέτρια βόσκηση (1,1
πρόβατα/ha/έτος) κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του έτους 1992. Μετρήθηκε η ολική ενέργεια
της ξυλώδους βοσκήσιμης ύλης, στην εαρινή παραγωγή και στην αναβλάστηση μετά τη βόσκηση,
καθώς και της ποώδους βοσκήσιμης ύλης στις αρχές Ιουνίου, πριν την ωρίμανσή της. Η
υψηλότερη θερμιδική τιμή (4,71 kcal/g DM) μετρήθηκε στη βοσκήσιμη ύλη των αναβλαστημένων
θάμνων μετά την εφαρμογή της βόσκησης, σε σχέση με το μάρτυρα (4,04 kcal/g DM). Μεταξύ των
ξυλωδών ειδών, τα ψυχανθή (R. pseudoacacia, G. triacanthos και A. fruticosa) παρουσίασαν
υψηλότερες θερμιδικές τιμές σε σχέση με τη M. alba (4,09 kcal/g DM και 3,69 kcal/g DM
αντίστοιχα). Μεταξύ της ξυλώδους και ποώδους βοσκήσιμης ύλης δε διαπιστώθηκε σημαντική
διαφορά.

Λέξεις κλειδιά: Ολική ενέργεια, ποολίβαδα πεδινών και ημιορεινών περιοχών, αναβλαστημένοι
θάμνοι, ενεργειακό απόθεμα.

Εισαγωγή
Η δημιουργία δασολιβαδικών συστημάτων σε ποολίβαδα των πεδινών και ημιορεινών
περιοχών της χώρας μας, είναι μια προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της
κάλυψης της τροφής των ζώων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Papachristou and
Papanastasis 1994, Αϊναλής και συν. 1997). Τα ποολίβαδα των πεδινών και ημιορεινών
περιοχών στην Ελλάδα καλύπτουν έκταση περίπου 5,6 εκατομμύρια στρέμματα ή το 4,2%
της συνολικής της επιφάνειας και υποβαθμίστηκαν κατά κύριο λόγο από την ανεξέλεγκτη
και αλόγιστη βόσκηση (Παπαναστάσης 1988, Νάστης και Τσιουβάρας 1989). Επιπλέον, οι
περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από το μακρύ, ξηρό και θερμό καλοκαίρι, που έχει ως
αποτέλεσμα την πρόωρη ωρίμανση των ποωδών φυτών (Davis et al 1975, Νάστης 1982,
Holecheck et al. l989) και την έλλειψη βοσκήσιμης ύλης με υψηλή θρεπτική αξία.
Η εγκατάσταση δασολιβαδικού συστήματος στις εκτάσεις αυτές δίνει τη δυνατότητα να
παράγεται πράσινη και τρυφερή βοσκήσιμη ύλη τη διάρκεια του θέρους σε αντίθεση με
την ποώδη βλάστηση (Cook 1972, Αϊναλής 1996) που στις περιοχές αυτές κλείνει το
βιολογικό κύκλο πολύ νωρίτερα. Επιπρόσθετα, με το σύστημα αυτό προστατεύεται,
αποτελεσματικότερα από τα ποολίβαδα, το έδαφος από τη διάβρωση, εμπλουτίζεται με
άζωτο (ψυχανθή είδη), βελτιώνεται η αισθητική του τοπίου (Le Houerou 1993,
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Papanastasis 1993) και αξιοποιούνται τα θρεπτικά στοιχεία και το νερό από τα βαθύτερα
στρώματα του εδάφους (Le Houerou 1987, Olea et al. 1992).
Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί η ολική ενέργεια των ξυλωδών και ποωδών
ειδών, σε ένα δασολιβαδικό σύστημα, υπό την επίδραση της βόσκησης σε διάφορα
φαινολογικά στάδια.

Υλικά και μέθοδοι
Το δασολιβαδικό σύστημα εγκαταστάθηκε σε περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος
Σχολαρίου, του Δήμου Εγνατίας, της Επαρχίας Λαγκαδά. Η περιοχή έρευνας βρίσκεται 43
χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την πόλη της Θεσσαλονίκης, σε υπερθαλάσσιο ύψος 100
μέτρα και ανήκει στις κοινόχρηστες λιβαδικές εκτάσεις. Το κλίμα της περιοχής ανήκει
στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με ψυχρούς χειμώνες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με
τη κατάταξη Bagnouls - Gaussen υπάγεται στον ασθενή μέσο-μεσογειακό τύπο με
ξηροθερμικό δείκτη 40<Χ<75 (Μαυρομμάτης 1980). Το έδαφος προέρχεται από
αλλουβιακές αποθέσεις γνευσιακού υλικού. Από τη μηχανική ανάλυση προέκυψε ότι το
έδαφος είναι αμμώδες (85% περίπου άμμος, 10% ιλύς και 5% άργιλος) (Αϊναλής 1996). Η
βλάστηση της περιοχής μελέτης ανήκει στην παραμεσογειακή ζώνη Quercetalia pubescentis,
στην υποζώνη Ostryo - Carpinion και στον αυξητικό χώρο Coccifero - Carpinetum.
Μια έκταση 17 στρεμμάτων η οποία περιφράχθηκε για να προστατευθεί από την
ανεξέλεγκτη βόσκηση χωρίστηκε σε έξη ίσα τμήματα. Σε κάθε τμήμα φυτεύτηκαν τα
τέσσερα ξυλώδη είδη, Ψευδακακία (Rodinia pseudoacacia), Γλεδίσχια (Gleditsia
triacanthos), Άμορφα (Amorpha fruticosa) και Μουριά (Morus alba) το Φεβρουάριο του
1991. Χρησιμοποιήθηκαν φυτάρια ενός έτους, που προέρχονταν από σπόρους και η
φύτευση έγινε σε τρεις διαφορετικούς φυτευτικούς συνδέσμους (1,5x1,5μ., 2,5x2,5μ. και
3,5x3,5μ.). Για να διατηρηθούν τα φυτά σε θαμνώδη μορφή, κόπηκαν στα 50 εκατοστά
πάνω από το έδαφος το Δεκέμβριο του 1991. Σε τρία από τα τμήματα εφαρμόσθηκε
βόσκηση με την εισαγωγή 55 προβάτων σε 2,8 στρέμματα για μια ημέρα, που αντιστοιχεί
σε κανονική βόσκηση (0,1 ζώα/ha/έτος), ενώ τα υπόλοιπα τρία τμήματα παρέμειναν
αβόσκητα (μάρτυρας). Η βόσκηση εφαρμόσθηκε στις αρχές Ιουλίου κατά το έτος 1992.
Ο προσδιορισμός της ενεργειακής αξίας έγινε με το αδιαβατικό θερμιδόμετρο (Harris
1970). Τα δείγματα των ξυλωδών ειδών που χρησιμοποιήθηκαν συλλέχθηκαν σε απομίμηση
της βόσκησης των ζώων (διάμετρος βλαστού μέχρι 5 χιλιοστά περίπου) στις αρχές Ιουλίου
πριν την εφαρμογή της βόσκησης από τη βιομάζα εαρινής ανάπτυξης και στο τέλος
Αυγούστου από την αναβλαστημένη θαμνώδη βοσκήσιμη ύλη πριν την εφαρμογή της
βόσκησης για δεύτερη φορά. Επιπλέον, δείγματα των ξυλωδών ειδών συλλέχθηκαν στο
τέλος της βλαστικής περιόδου και από τα τμήματα που παρέμειναν αβόσκητα (μάρτυρας).
Η συλλογή των δειγμάτων των ποωδών ειδών έγινε στις αρχές Ιουνίου, αμέσως μετά την
ωρίμανση των ποωδών φυτών. Τα δείγματα ξηράθηκαν σε φούρνο στους 60 °C επί 48
ώρες και μετά αλέσθηκαν σε μύλο με σήτα 0,45 χιλιοστά (40 mesh).
Δείγματα βάρους ενός γραμμαρίου από τη ξυλώδη και ποώδη βοσκήσιμη ύλη
μετατράπηκαν σε δισκία με ειδική πρέσα και ακολουθήθηκε η διαδικασία μέτρησης με τη
βοήθεια αδιαβατικού θερμιδόμετρου (Lieth 1968, Harris 1970). Η ενέργεια εκφράστηκε σε
kcal/g ξηρού βάρους. Το σχέδιο του πειράματος ήταν συνδυασμένοι παράγοντες σε
ομάδες με υπό-υποομάδες (split-split plot) σε τρεις επαναλήψεις (Steel and Torrie 1980)
με τα είδη των θάμνων στις υπό-υποομάδες, το χειρισμό της βόσκησης στις υποομάδες και
τα φαινολογικά στάδια στις ομάδες. Συγκρίσεις για την εκτίμηση των διαφορών μεταξύ
των μέσων όρων έγιναν με το LSD test, για επίπεδο σημαντικότητας Ρ<0,05. Η στατιστική
ανάλυση δεν έδειξε σημαντικές διαφορές στις ενεργειακές τιμές της βοσκήσιμης ύλης
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μεταξύ των φυτευτικών συνδέσμων. Γι' αυτό το λόγο η στατιστική ανάλυση
επαναλήφθηκε ανεξάρτητα από τους φυτευτικούς συνδέσμους.

Αποτελέσματα και συζήτηση

Θερμιδικές τιμές (Ε) (kcal/g Ξ.Ο.)

Η εφαρμογή της βόσκησης στις αρχές Ιουλίου (Εικόνα 1) επηρέασε σημαντικά
(Ρ<0,05) τη θερμιδική αξία της βοσκήσιμης ύλης των ξυλωδών ειδών.
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Εικόνα 1. Θερμιδικές τιμές των τεσσάρων ξυλωδών ειδών σε κάθε φαινολογικό στάδιο. Σε
κάθε είδος, στήλες με το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν σημαντικά (Ρ>0,05).
Η ολική ενεργειακή αξία της βοσκήσιμης ύλης των ξυλωδών ειδών στα τέλη
Αυγούστου, πριν την εφαρμογή της βόσκησης για δεύτερη φορά, εμφανίζεται σημαντικά
υψηλότερη (Ρ<0,05) (μέσος όρος 4,71 kcal/g), σε σύγκριση με εκείνη της βοσκήσιμης
ύλης των ξυλωδών ειδών, στις αρχές Ιουλίου, πριν την εφαρμογή της βόσκησης για πρώτη
φορά (μέσος όρος 4,04 kcal/g). Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν από τον Hunt (1967) ο
οποίος συνέκρινε νεαρά με ώριμα φύλλα και μίσχους, καθώς και τον Ισπικούδη (1991) σε
σύγκριση ποωδών ειδών μετά από χειρισμούς κοπής.
Η Γλεδίσχια παρουσίασε υψηλότερη ενεργειακή τιμή μεταξύ των τεσσάρων ξυλωδών
ειδών, όσον αφορά την αναβλαστημένη βοσκήσιμη ύλη. Ο Woledge (1977,1978) βρήκε
ότι φύλλα που αναπτύσσονται σε υψηλότερες εντάσεις φωτός είναι φωτοσυνθετικά πιο
ενεργά από νεοαναπτυσσόμενα φύλλα που όμως σκιάζονται. Αυτό πιθανό συμβαίνει και
στην περίπτωση του πειράματος, όπου η Ψευδακακία, η Άμορφα και η Μουριά
προσαρμόστηκαν ικανοποιητικά και ανέπτυξαν φύλλωμα πυκνό, ενώ η Γλεδίσχια είχε μικρή
προσαρμοστικότητα, με περιορισμένη ανάπτυξη φυλλώματος, στο χαμηλής γονιμότητας
έδαφος του ποολίβαδου (Αϊναλής και συν. 1997).
Η ολική θερμιδική αξία (Εικόνα 2) της αναβλαστημένης βοσκήσιμης ύλης, μετά την
εφαρμογή της βόσκησης στις αρχές Ιουλίου και στα τέσσερα θαμνώδη είδη, είναι
σημαντικά υψηλότερη (P<0,05) από την αντίστοιχη της ξυλώδους βοσκήσιμης ύλης του
μάρτυρα, στο τέλος περίπου της βλαστικής περιόδου (αρχές Σεπτεμβρίου). Η πράσινη και
τρυφερή βοσκήσιμη ύλη που προερχόταν από αναβλάστηση, είχε υψηλότερη ενεργειακή
τιμή από την ώριμη τροφή του μάρτυρα. Παρόμοια τα αποτελέσματα των McNaughton
and Chapin III (1985), οι οποίοι προτείνουν την επιδίωξη παραγωγής περισσότερης
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Θερμιδικές τιμές (Ε) (kcal/g Ξ.Ο.)

ενέργειας, με τη συχνή βόσκηση, ώστε να αυξάνεται ο ρυθμός μεταφοράς ενέργειας στην
αλυσίδα «ήλιος - φυτό - ζώο».
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Εικόνα 2. Ολική θερμιδική αξία (Kcal/g) του μάρτυρα και της αναβλαστημένης, μετά από
την εφαρμογή βόσκησης, βοσκήσιμης ύλης. Σε κάθε είδος, στήλες με το ίδιο γράμμα δε
διαφέρουν σημαντικά (Ρ>0,05).
Επιπρόσθετα, από την εικόνα 2 και τις στήλες που δείχνουν τις τιμές της συνολικής
ενεργειακής αξίας των τεσσάρων ξυλωδών ειδών, στο τέλος περίπου της βλαστικής
περιόδου στο μάρτυρα, διαπιστώνεται η υψηλότερη ενεργειακή τιμή των ψυχανθών ειδών
(μέσος όρος 4,09 kcal/g), σε σύγκριση με τη Μουριά (3,69 kcal/g).

Θερμιδικές τιμές (Ε) (kcal/g Ξ.Ο.)
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Εικόνα 3. Ολική θερμιδική αξία (kcal/g) ξυλώδους και ποώδους βοσκήσιμης ύλης. Στήλες
με το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν σημαντικά (Ρ>0,05).
Ο μέσος όρος της ολικής ενεργειακής αξίας της βοσκήσιμης ύλης των τεσσάρων
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ξυλωδών ειδών (Εικόνα 3), είναι σημαντικά υψηλότερος στην αναβλαστημένη βοσκήσιμη
ύλη μετά την εφαρμογή της βόσκησης (4,71 kcal/g), σε σύγκριση με τη ξυλώδη
βοσκήσιμη ύλη που μετρήθηκε πριν την εφαρμογή της (4,04 kcal/g) και την ποώδη
βοσκήσιμη ύλη (4,09 kcal/g) (Εικόνα 3).
Η θερμιδική τιμή της ποώδους βοσκήσιμης ύλης, που μετρήθηκε στην παρούσα έρευνα
είναι παρόμοια με αυτή που διαπιστώθηκε και σε άλλες σχετικές έρευνες (Bliss 1962,
Smith 1967, Lieth 1968, Andersen and Armitage 1976, F.A.O. 1978, Ισπικούδης 1991).

Συμπεράσματα
1. Στα ξυλώδη είδη, η θερμιδική ενεργειακή τιμή αυξάνεται με την εφαρμογή της
βόσκησης, στη διάρκεια της βλαστικής περιόδου.
2. Τα ψυχανθή ξυλώδη είδη παρουσιάζουν υψηλότερες θερμιδικές τιμές από τη μουριά.
3. Το ενεργειακό απόθεμα της ποώδους βοσκήσιμης ύλης διατηρείται σταθερό στη
διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά χαμηλότερο από το αντίστοιχο απόθεμα της
αναβλαστημένης, μετά από βόσκηση, ξυλώδους βοσκήσιμης ύλης.
4. Η δημιουργία ενός δασολιβαδικού συστήματος, όπου θα εφαρμόζεται κανονική
βόσκηση, θα προσφέρει πράσινη, τρυφερή και υψηλού ενεργειακού αποθέματος
βοσκήσιμη ύλη για την κάλυψη των αναγκών των ζώων, στη διάρκεια του καλοκαιριού.
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Επίδραση της βόσκησης στη θερμιδική αξία της βοσκήσιμης ύλης ξυλωδών ειδών σε ένα
δασολιβαδικό σύστημα

Effect of grazing and phenological stage on gross energy
content of herbaceous and woody forage in
a silvopastoral system
A.Β. Ainalis
Directorate of Forest of Central Macedonia Region,
46, Georgikis Sholis Ave., 551 34 Thessaloniki, Greece

Summary
Gross energy content of forage of herbaceous and woody species in relation to grazing and
phenological stage was studied in a silvopastoral system. The study was conducted in a semi arid
grassland with poor sandy soil in Northern Greece. Moderate grazing (1.1sheep/ha/year) was
applied twice in the summer period (early July and late August) of 1992. The calorific content of
the woody species forage increased during the summer period, when grazing was applied in
comparison to the control (4.71 kcal/g and 4.04 kcal/g respectively). Legume species forage had
higher calorific content in comparison to Morus. Gross energy of herbage was maintained stable
during the summer period.

Key words: Woody deciduous fodders species, herbaceous vegetation, energy reserve,
calorific content.
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