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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μελετήθηκαν οι εποχιακές μεταβολές της θρεπτικής αξίας ορισμένων ποωδών και ξυλωδών φυτών καθώς και η
χρησιμοποίηση από τις αίγες θαμνολίβαδων με διαφορετική αναλογία θαμνώδους - ποώδους βλάστησης και με
διαφορετικές εντάσεις βόσκησης, σε θαμνολίβαδα της Βόρειας Ελλάδας. Στα αγρωστώδη η περιεκτικότητα σε ολι
κές πρωτεϊνες μειώθηκε με την πρόοδο της βλαστικής περιόδου κατά 62%, ενώ στα ψυχανθή και τα ξυλώδη είδη
κατά 47%. Αντίστοιχα η in vitro πεπτικότητα μειώθηκε στα αγρωστώδη και ψυχαχθή κατά 28% και στα ξυλώδη
7%. Επίσης, σε όλες τις κατηγορίες φυτών μειώθηκε η περιεκτικότητα σε ανόργανα στοιχεία, με εξαίρεση την πε

ριεκτικότητα σε Ca του οποίου η συγκέντρωση αυξήθηκε στα ξυλώδη είδη. Τα ψυχανθή διατηρούσαν σχεδόν σταθε
ρή την περιεκτικότητά τους σε Ca και Ρ.
Η μείωση της συμετοχής στη φυτοκάλυψη των θάμνων από 66% σε
53% και η αύξηση της συμμετοχής των ποωδών φυτών, βελτίωσε συνολικά τη θρεπτική αξία της τροφής που έβο
σκαν οι αίγες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η κατανάλωση τροφής στο λιβάδι με τη μεγαλύτερη συμμετο
χή των ποωδών φυτών σε όλες τις περιόδους βόσκησης εκτός από τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο. Επίσης, η κατανά-

λωση τροφής (44,3 , 37,3 και 35,4 g/kgBW0,75) ήταν μεγαλύτερη όταν η ένταση βόσκησης ήταν μέτρια (I
goat/ ha/y) σε σχέση με τη βαρειά (2 goat/ha/y) και την πολύ βαρειά (4 goat/haly).
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η παραγωγή ζωϊκών προϊόντων που βασίζεται στη βόσκηση των φυσικών λιβαδιών εξαρτάται
άμεσα από την ποιότητα και την ποσότητα της διαθέσιμης βοσκήσιμης ύλης, τη θρεπτική αξία
και την ποσότητα της τροφής που καταναλώνουν τα ζώα και από τις ανάγκες των ζώων. Ο ση
μαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει αυτές τις σχέσεις είναι η ένταση βόσκησης

(Hart, 1978).

Οι σχέσεις αυτές γίνονται πολυπλοκότερες σε λιβάδια στα οποία υπάρχει ποικιλία ειδών, διότι
συχνά η ένταση βόσκησης αλλάζει τη σύνθεση των φυτών και την παραγωγή της βοσκήσιμης ύλης

(Jameson, 1963 και Ellison, 1960). Η ένταση βόσκησης που θα εξασφαλίζει ικανοποιητική ποσό
τητα διαθέσιμης βοσκήσιμης ύλης και θα παρέχει στα ζώα τη δυνατότητα να επιλέγουν την τρο
φή τους, συνήθως προσφέρει μεγαλύτερη παραγωγή ζωϊκών προϊόντων και παράλληλα προστα
τεύει καλύτερα το φυσικό περιβάλλον. Πληροφορίες σχετικά με τη θρεπτική αξία των λιβαδικών
φυτών που υπάρχουν στα θαμνολίβαδα της χώρας μας και την ποσότητα τροφής που καταναλώ
νουν κατά βούληση οι αίγες, είναι δυνατόν να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν στη δια
χείριση των εκτάσεων αυτών.

Στην εργασία αυτή έγινε ανασκόπηση εργασιών στις οποίες μελετήθηκαν οι εποχιακές με
ταβολές της θρεπτικής αξίας ορισμένων ποωδών και ξυλωδών φυτών καθώς επίσης και η χρησι
μοποίηση από τις αίγες θαμνολίβαδων με διαφορετική αναλογία θαμνώδους- ποώδους βλάστη
σης και με διαφορετικές εντάσεις βόσκησης.
Υ ΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ
Εγιναν τρία διαφορετικά πειράματα σε θαμνολίβαδα στη Χρυσοπηγή Σερρών κατά τα έτη

1986-87, 1988 -89

-

-

-

και

1990-92.

~~~~~~~-

Επιλέχθηκαν συνολικά

10

-~---------

είδη φυτών

:

η

Dactylis glomerata,
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η Festuca νaiesiaca και το Chrysopogon gryllus από τα αγρωστώδη, το Trifoiium campestre, το
Tήfolium hirtum, το Trifoiium purpureum και η Vicia cracca από τα ψυχανθή και η Quercus
sesssiiiiflora, το Carpinus orientalis και το Fraxinus omus από τα ξυλώδη φυτά . Από τα είδη
αυτά συλλέχθηκαν με το χέρι δείγματα παρόμοια με αυτά που έβοσκαν τα ζώα. Στα δείγματα
προσδιορίσθηκαν :
Ι) Οι ολικές πρωτεϊνες με τη μέθοδο Kjeidahi (AOAC, 1980)
2) Η in νitro πεπτικότητα της οργανικής ουσίας (τi!Iey and Terry, 1963)
3) Η περιεκτικότητα σε Ca με φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης
Eimer 2380.
4) Η περιεκτικότητα σε Ρ χρωματομετρικά (AOAC, 1980)

σε συσκευή

Perkin

Η ποσότητα τροφής που κατανάλωναν οι αίγες υπολογίσθηκε σύμφωνα με τον τύπο

(Van

Dyne, 1968):
Κόπρανα Χ

Κατανάλωση

100

= --------------------Ι 00-% πεπτικότητα

Η πεπτικότητα υπολογίσθηκε

in

νitro

( Tilley and Terry,

Ι963) σε δείγματα που λαμβάνονταν

από τέσσερα ζώα με οισοφαγικές κάνουλες, ενώ τα κόπρανα μετρήθηκαν με τη μέθοδο της ολι

κής συλλογής των κοπράνων. Σακούλες συλλογής κοπράνων κατασκευάσθηκαν και τοποθετή
θηκαν σε 12 ζώα. Η συλλογή γινόταν δύο φορές την ημέρα και για έξι συνεχείς ημέρες.
θΡΕΙΠΙΚΗ ΑΞΙΑ ΛΙΒΑΛΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Η περιεκτικότητα των ειδών που μελετήθηκαν σε ολικές πρωτεϊνες ήταν υψηλή κατά τα πρώ
τα στάδια ανάπτυξής τους και ελαττώνονταν με την πρόοδο της βλαστικής περιόδου. Στα α
γρωστώδη η περιεκτικότητα σε ολικές πρωτεϊνες μειώθηκε κατά 62%, από το πρώτο στάδιο α
νάπτυξης μέχρι το στάδιο του σχηματισμού των σπόρων, ενώ στα ψυχανθή και τα ξυλώδη μειώ
θηκε κατά 47%. Η περιεκτικότητα των τριών ομάδων φυτών σε ολικές πρωτεϊνες σε σχέση με τις
απαιτήσεις των ζώων σε ολικές πρωτεϊνες για συντήρηση και γαλακτοπαραγωγή παρουσιάζο
νται στο σχήμα 1. Οι απαιτήσεις σε ολικές πρωτεϊνες των προβάτων και αιγών ηλικίας μέχρι 2
ετών και βάρους περίπου 40 kg, που βόσκουν σε ημίξηρες περιοχές, είναι περίπου 8% για συντή
ρηση και 1Ο% για γαλακτοπαραγωγή, με την προϋπόθεση ότι καταναλώνουν ικανοποιητική πο
σότητα τροφής (NRC, Ι98 1 ).
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Απρ. Μάϊος Ιούν.

Σχήμα Ι. Περιεκτικότητα

Ιούλ.

Αύγ.

Σεπ .

Οκτ.

(%) σε ολικές πρωτεϊνες των αγρωστωδών, ψυχανθών και ξυλωδών

φυτών σε σχέση με τις απαιτήσεις των αιγών για συντήρηση και γαλακτοπαραγωγή .
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Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, όλες οι ομάδες φυτών κάλυπταν τις ανάγκες των ζώων σε ο
λικές πρωτεϊνες για συντήρηση και γαλακτοπαραγωγή. Με την πρόοδο της βλαστικής περιόδου
τα ψυχανθή υπερκάλυπταν τις ανάγκες για γαλακτοπαραγωγή, τα ξυλώδη κάλυπταν τις ανά

γκες για γαλακτοπαραγωγή μέχρι τον Ιούλιο, ενώ τα αγρωστώδη κάλυπταν τις ανάγκες για
συντήρηση μέχρι τον Ιούνιο.

Η πεπτικότητα όλων των ειδών που μελετήθηκαν (σχήμα 2), ελαττώθηκε μετά το τέλος της
περιόδου ανάπτυξής τους και συγκεκριμένα μειώθηκε στα αγρωστώδη και ψυχανθή κατά 28%,
ενώ στα ξυλώδη κατά 7%.
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Απρ.

Σχήμα

Μάϊος

2. In vitro

Ιούν.

Ιούλ .

Αύγ.

Σεπ.

Οκτ.

πεπτικότητα των αγρωστωδών, ψυχανθών και ξυλωδών φυτών κατά τη διάρ

κεια του έτους.

Γενικά, η θρεπτική αξία της βοσκήσιμης ύλης των ποωδών και ιδιαίτερα των ψυχανθών ήταν
υψηλότερη από εκείνη των θάμνων κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης (Γιακουλάκη και Νάστης,
1987). Μετά το στάδιο της καρποφορίας όμως, η θρεπτική αξία των αγρωστωδών μειώθηκε ση
μαντικά, ενώ εκείνη των ψυχανθών και των ξυλωδών διατηρήθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα .
Η περιεκτικότητα των αγρωστωδών σε Ca ήταν μικρότερη σε σχέση με τις άλλες ομάδες φυ
τών και μειώθηκε κατά 40% με την πρόοδο της βλαστικής περιόδου (σχήμα 3).
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Στα ψυχανθή δεν παρατηρή9ηκε σημαντική μείωση , ενώ στα ξυλώδη η περιεκτικότητα σε Ca αυ
ξή9ηκε κατά 37%. Η περιεκτικότητα και των τριών ομάδων σε Ca (Yiakou1aki and Nastis,
1993) ήταν ικανοποιητική για να καλύψει τις ανάγκες των αιγών για συντήρηση, εκτός από τα
αγρωστώδη κατά το τέλος του καλοκαιριού και τις αρχές του Φθινοπώρου.
Η συγκέντρωση σε Ρ σε όλες τις ομάδες φυτών ήταν υψηλότερη κατά την άνοιξη και μειώνο

νταν με την πρόοδο της βλαστικής περιόδου και την ωρίμανση των φυτών (σχήμα 4). Η μείωση
ήταν περισσότερο σημαντική για τα αγρωστώδη (65%) και τα ξυλώδη (52%) από ότι για τα ψυ
χανθή (24%). Από τις κατηγορίες φυτών που μελετήθηκαν μόνο τα ξυλώδη περιείχαν Ρ σε ποσό
τητες που κάλυπταν τις ανάγκες των αιγών και αυτό για μικρή χρονική περίοδο κατά την άνοι
ξη. Τα ψυχανθή περιείχαν μεγαλύτερες ποσότητες Ρ από τις άλλες ομάδες φυτών κατά το τέλος
του φθινοπώρου αλλά δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες των αιγών για συντήρηση.
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Σχήμα 4. Περιεκτικότητα

Ιούν.

(mg/g)

Ιούλ.

Αύγ .

Σεπ.

Οκτ .

σε Ρ των αγρωστωδών, ψυχανθών και ξυλωδών φυτών στη

διάρκεια του έτους.

Είναι γνωστό (Maynard et al., 1979), ότι για την καλή ανάπτυξη των ζώων η επιθυμητή ανα
λογία Ca:P στα φυτά πρέπει να είναι μεταξύ 1:1 και 2:1. Μόνο στα αγρωστώδη η αναλογία
Ca:P ήταν μέσα στα επιθυμητά όρια. Στα ψυχανθή η σχέση κυμάν9ηκε από 8:1 μέχρι 10:1 και
στα ξυλώδη από 5:1 μέχρι 18:1. Αυτή η μεγάλη απόκλιση πιθανώς να μειώνει (Kie, 1986) ακόμη
περισσότερο τη διαθεσιμότητα της ήδη χαμηλής περιεκτικότητας των ειδών αυτών σε Ρ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ θΑΜΝΟΛΙΒΑΔΩΝ ΑΠΟ τΙΣ ΑΙΓΕΣ

Η κατανάλωση βοσκήσιμης ύλης κατά μέσο όρο (Πίνακας 1) ήταν 55,7 g/Bw0,75, 47,3
g/Bw0,75 και 54,3 g/Bw0,75 στα θαμνολίβαδα Α(53/31), 8(60/21) και Γ(66/11) αντίστοιχα.
Η κατανάλωση ήταν μεγαλύτερη στο λιβάδι που ε ίχε τη μεγαλύτερη αναλογία των ποωδών φυ
τών σε όλες τις περιόδους βόσκησης εκτός από τους μήνες Μαϊο και Ιούνιο. Σ' αυτούς τους μήνες

τα ζώα κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες τροφής στο λιβάδι Γ(66/11), σαν αποτέλεσμα της
μεγαλύτερης συμμετοχής των πλατύφυλλων ποών στην τροφή τους (Yiakoulaki and Nastis, 1995).
Η μείωση της φυτοκάλυψης των θάμνων από

66%

σε

53%

και η αύξηση της συμμετοχής των πο

ωδών, βελτίωσε συνολικά τη θρεπτική αξία της τροφής που έβοσκαν οι αίγες (Γιακουλάκη,

1992).
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l!ίνακας 1. Κατανάλωση τροφής (g DM/kg aw0,75) από αίγες που βόσκουν σε τρία θαμνολί
βαδα με διαφορετική αναλογία θαμνώδους-ποώδους βλάστησης στη διάρκεια του έτους.
Λιβάδι
θάμνοι/
ποώδη%

Ιούνιος

Αύγουστος

Νοέμβριος

Φεβρουάρ.

Μάϊος

Μέσος
ό ος

A53/3l
860/21

52,2βγ1

59,9αβ

53,2βγ

66,1α

47,3γ

55 , 7α

44,9αβ

48,6αβ

42,4β

54,5α

46,3αβ

47,3β

Γ66 / 11

57 ,6α

53,4αβ

46,8β

55,0αβ

58,8α

54 , 3α

SE
2,7
2,6
2,6
2,6
2,9
2,7
I Μέσοι 9sl~bQ.,1:Jlν ίδια γραμμή που ακολουθούνται από όμοια γράμματα δε διαφέρουν στατιστικώς ση
μαντικα μ· _ ,υ ;η.
Μέσοι όροι για κάθε λιβάδι που ακολουθούνται από όμοια γράμματα δε διαφέρουν σημαντικά (Ρ~Ο,Ο5) .

Οταν εφαρμόσθηκαν τρείς εντάσεις βόσκησης (Ι!ίνα κας

2) μέτρια (1 goat/haly), βαρειά (2
(4 goat/haly), η κατανάλωση τροφής ήταν μεγαλύτερη στη μέτρια
ένταση βόσκησης (44,3 g/kgBw0,75) σε σχέση με τη βαρειά (37,3 g/kgBw0,75) και την πολύ
βαρειά (35,4 g/kgBw0,75). Τα ζώα που έβοσκαν στο θαμνολίβαδο στο οποίο εφαρμόσθηκε η
μέτρια ένταση βόσκησης αύξησαν το βάρος τους κατά 0,5 και 3,3 kg σε σχέση με τα ζώα που έ
goat/ha/y)

και πολύ βαρειά

βοσκαν στο θαμνολίβαδο που εφαρμόσθηκε η βαρειά και η πολύ βαρειά ένταση βόσκησης

(Yiakoulaki and Nastis, 1994).
Πίνακας 2. Κατανάλωση τροφής (g DM/kg Bw0,75) από αίγες που βόσκουν σε θαμνολίβαδα
σε τρεις εντάσεις βόσκησης.

Ανοιξη

Φθινόπωρο

Χειμώνας

Μέσος

Μέτρια

47,5α1

38,5α

46,3α

44,3α

Βαρειά

42,4α

36,8α

32,9β

37,3β

ΙΙολύ ~αeειά

39,7α

35,5α

33,3~

35,4~

Ενταση βόσκη-

ό ος

σης

1 Μέσοι όροι στην

ίδια στήλη που ακολουθούντα ι από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά

(Ρ~Ο,Ο5).
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Nutritive value of forage species and shrubland utilization
by goats
M.D. Yiakoulakί
Lab. of Range Science (236)
Faculty of Forestry and Natural Environment
Aristotle University, Thessaloniki 54006, Greece
SUMMARY
Nutritive νalue of forage species common in the mediteπanean shrublands was detrmined at various periods during
the year. Intake by goats was also deteπnined in shrublands with different shrub-herbage vegetation cover and at three
stocking rates. Crude protein content for all plants decreased as growing season progressed and plants matured. Crude
protein content decreased for grasses by 62% from spring to autumn, while for legumes and woody species it decreased
only by 47%. !η vitro organic matter digestibility for grasses and leguιηes decreased by 28%, while for woody species
by 7%. Mineral content was reduced in all forage species as plant matured except for Ca in woody species. Legumes
tended to maintain almost constant Ca and Ρ levels. By reducing shrub cover from 66% dowη to 53% and increasing
herbaceous cover the nutritiνe value of goat's diet was improved. This resulted in an increased intake in the pasture with
the greater proportion of herbaceous plants in comparison to the pastures with lower proportions for all grazing periods
except June and May. Also, intake was higher in the moderately stocked shrublands (44.3g/kg Bw0.75) than in the
heavy (37.3g/kgBW0.75) and very heavy stocked shrublands (35.4glkgBW0.75).
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