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Γιατί να συμπεριληφθούν
ζώα
Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην ΕΕ για ξυλεία
πλατύφυλλων ειδών όπως της υβριδικής
καρυδιάς. Την τελευταία δεκαετία, οι φυτείες
πλατύφυλλων έχουν αυξηθεί σημαντικά σε
πολλές περιοχές της Ισπανίας. Απαιτείται
συχνά
εντατική
διαχείριση
για
να
καλλιεργηθούν αυτά τα δέντρα σε μικρούς
περίτροπους χρόνους. Τέτοια διαχείριση
περιλαμβάνει την άρδευση, τη λίπανση και τη
χημική αντιμετώπιση των ζιζανίων. Αυτός
όμως ο τρόπος διαχείρισης έχει υψηλό
οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Το
κόστος διαχείρισης των φυτειών αυτών
αντιπροσωπεύει πάνω από το 45% της
συνολικής επένδυσης. Επιπλέον, οι ενέργειες
αυτές μπορούν να έχουν σημαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις παρόμοιες με τις
επιπτώσεις της εντατικής γεωργίας.
Η εισαγωγή ζώων και η σπορά ψυχανθών
μπορεί να μειώσει το οικονομικό κόστος
αυτών των φυτειών και να βελτιστοποιήσει
τις περιβαλλοντικές τους λειτουργίες. Αυτό
είναι γνωστό ως δασολιβαδικό σύστημα.

Λειμώνας με υβριδική καρυδιά . Φωτο: E. Juarez

Πού και πώς να γίνει φυτεία
Τα υβρίδια καρυδιάς χρειάζονται υγρό κλίμα, κατά προτίμηση με μέτρια
ξηρή περίοδο και όχι πολύ κρύο. Το υβρίδιο καρυδιάς Mj-209xRa (Juglans
major x regia) παρουσιάζει μεγαλύτερη ανοχή σε θερμά κλίματα, όπως οι
περιοχές της Μεσογείου. Αν και μπορεί να αναπτυχθεί σε ευρεία ποικιλία
τύπων εδάφους, προτιμά καλύτερα τα βαθιά, καλά στραγγιζόμενα
εδάφη, με αργιλώδη υφή και ουδέτερο ή ελαφρά βασικό pH.
Τα δέντρα πρέπει να φυτευτούν σε πυκνότητα 333 ατόμων/εκτάριο (5x6
μ.) και τα φυτά πρέπει να είναι περίπου 60-100 εκ. ύψος, για φυτευτικό
υλικό ηλικίας 1-2 ετών. Η άρδευση είναι απαραίτητη εάν υπάρχει
ξηρασία το καλοκαίρι. Το λίπασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις αρχές
της άνοιξης σε αναλογίες 40 kg N/ha, 40 kg P2O5/ha και 50 kg K2O/ha.
Τα δέντρα είναι πολύ ευαίσθητα στον ανταγωνισμό από τα ζιζάνια κατά
τα πρώτα 5 έτη . Μπορεί να απαιτηθεί αραίωση και κλάδεμα, ανάλογα με
την ανάπτυξη των δέντρων.

Πώς να γίνει βόσκηση
Στη λεκάνη της Μεσογείου συνιστάται να χρησιμοποιηθεί βοσκοφόρτωση
ίση με 1-2 προβάτων/εκτάριο. Τα ζώα μπορούν να παραμείνουν στις
φυτείες
όλο το χρόνο με θερινή και χειμερινή συμπληρωματική
διατροφή. Τα πρόβατα μπορούν να εισαχθούν στα πρώτα χρόνια της
φυτείας, καθώς η καρυδιά δεν είναι επιθυμητή από τα ζώα κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου. Όμως θα πρέπει να αποφευχθούν βλάβες
από τα ποδοπατήματα με τη χρήση μέσων προστασίας των δέντρων
κατά τα πρώτα 5-6 έτη . Μετά από λίγα έτη, καμία ζημιά δεν θα
προκληθεί, καθώς τα δέντρα θα έχουν αποκτήσει επαρκές ύψος, ώστε τα
πρόβατα να μην είναι σε θέση να φθάσουν το ύψος της κόμης.

Πώς να σπαρθούν τα ψυχανθή

Βόσκηση προβάτων κάτω από καρυδιές κατά τη θερινή
περίοδο Φωτο: G Moreno

Ένα μίγμα κτηνοτροφικών ψυχανθών (τα ετήσια είδη Trifolium spp.,
Medicago spp. και Ornithopus spp.) μπορεί να σπαρθεί σε αναλογία 20 kg
σπόρων/εκτάριο σε βάθος εδάφους 0,5-1,0 εκ.. Κατά το πρώτο έτος
δημιουργίας του λειμώνα, η βόσκηση θα πρέπει να αρχίσει μετά την
ωρίμανση των ψυχανθών για να εξασφαλιστεί η αυτοσπορά για τα
επόμενα χρόνια.
Παράχθηκε από το ερευνητικό πρόγραμμα AGFORWARD που χρηματοδοτήθηκε από
το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Επίδειξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 613520

Πλεονεκτήματα
Η εγκατάσταση ενός δασολιβαδικού
συστήματος προσφέρει βραχυπρόθεσμα
και
μεσοπρόθεσμα
αποτελέσματα,
μειώνοντας τις εισροές και, κατά συνέπεια,
βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των
χωραφιών, ενώ βελτιστοποιεί
τις
περιβαλλοντικές λειτουργίες. Η βόσκηση
κάτω από τις καρυδιές μειώνει τον
κίνδυνο πυρκαγιάς, τον ανταγωνισμό
μεταξύ δέντρων και ζιζανίων και το
οικονομικό κόστος για τον έλεγχο του
ανταγωνισμού (θέρισμα, ζιζανιοκτόνα). Η
σπορά των ψυχανθών ως εναλλακτική
λύση
στην
εφαρμογή
ανόργανων
λιπασμάτων
αυξάνει
τα
διαθέσιμα
θρεπτικά συστατικά στο έδαφος (ιδιαίτερα
του Ν), βελτιώνει την παραγωγή και την
ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης
και
βελτιστοποιεί
τις
περιβαλλοντικές
λειτουργίες των φυτειών.

How farmers appreciate large old trees

Σπορά ψυχανθών κάτω από φυτεία καρυδιάς. Φωτο: E Juárez

Πως να διαχειριστούν οι καρυδιές

Ετήσια προσαύξηση της στηθιαίας διαμέτρου του κορμού
της καρυδιάς μετά από τρία χρόνια εδαφικών χειρισμών.

Λειμώνια ππραγωγή το 2013, δύο έτη μετά τη σπορά.
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Το παρόν φυλλάδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο
του έργου AGFORWARD. Ενώ ο συντάκτης έχει
επεξεργαστεί
τις
καλύτερες
διαθέσιμες
πληροφορίες, ούτε ο συντάκτης ούτε η ΕΕ είναι
σε κάθε περίπτωση υπεύθυνη για τυχόν
απώλεια, ζημία ή τραυματισμό που μπορεί να
προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με την
έκθεση.

Η αραίωση και το κλάδεμα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξης των δένδρων. Η διαχείριση του λειμώνα και των
ζώων πρέπει να λαμβάνει υπόψη, ότι κύριος στόχος είναι η παραγωγή
καλής ποιότητας ξυλεία. Το μίγμα σπόρων διάφορων ψυχανθών έχει
καλή ανθεκτικότητα υπό συνθήκες σκίασης και με μέτρια βόσκηση (~0.5
LU/ha).
Η βόσκηση βελτίωσε την ανάπτυξη των δέντρων σε σύγκριση με το
θέρισμα. Βραχυπρόθεσμα,, δε βρέθηκε διαφορά μεταξύ των δύο
χειρισμών, αλλά με το χρόνο αναμένεται ότι η βόσκηση θα ευνοήσει
περισσότερο την ανάπτυξη των δέντρων καθόσον βελτίωσε ελαφρά τις
συνθήκες του εδάφους (υγρασία, κύκλος C και N).
Κατά το δεύτερο έτος μετά τη σπορά, τα ψυχανθή έδωσαν παρόμοια
απόδοση με το χειρισμό λίπανσης, (5.9-6.4 τόνοι / εκτάριο), αλλά και οι
δύο αυτοί χειρισμοί είχαν αποδόσεις υψηλότερες από ό,τι η επιφάνεια
που δε λιπάνθηκε (3.5 τόνοι /εκτάριο).
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