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Ποιότητα και
παραγωγικότητα
δασολίβαδων
Στα δασολιβαδικά συστήματα, η ένταση του
φωτός επηρεάζει την παραγωγικότητα της
βλάστησης κάτω από την κομοστέγη με
διάφορους τρόπους. Γενικά, η παραγωγή
ποώδους βλάστησης μειώνεται με τη μειωμένη
ένταση φωτός. Έτσι, η χρήση ποικιλιών
ανθεκτικών στη σκίαση επιλεγμένων ειδών
μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο
στην επιτυχημένη διαχείριση δασολίβαδων.
Λόγω της ικανότητας τους να δεσμεύουν το
άζωτο, η ενσωμάτωση ψυχανθών ανθεκτικών
στη σκίαση μπορεί να έχει ιδιαίτερο ρόλο στην
αύξηση
της
ποιότητας
και
της
παραγωγικότητας των δασολίβαδων και στην
βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους.

Επιφάνειες με ποικιλίες ψυχανθών κάτω από την πυκνή κομοστέγη δένδρων Φωτο : G.A. Re

Ψυχανθή ανθεκτικά στη σκίαση για την
αγροδασοπονία
Πειράματα πεδίου σε αγροδασικά συστήματα που να χρησιμοποιούν
ψυχανθή είναι πολύ σπάνια. Κάποια είδη έχουν αναφερθεί ότι έχουν
προσαρμοστεί σε περιβάλλοντα με σκίαση όπως: Medicago rugosa, M.
polymorpha and Trifolium spumosum (Mauro et al. 2014). Επιπλέον, έχουν
αναφερθεί θετικές επιπτώσεις της σκίασης στην
επιβίωση και
παραγωγικότητα μειγμάτων λιβαδικών
φυτών με μηδική(Medicago
polymorpha) και τριφύλλια (T. yanninicum and T. brachycalycinum) σε
δασολιβαδικά και αγροδασικά συστήματα με αμπέλια (Franca et al. 2016, Muscas
et al. 2017).

Καινοτόμα μείγματα
Στη μελέτη συγκρίθηκαν δύο μείγματα: ένα εμπορικό από το Fertiprado
της Πορτογαλίας και ένα μείγμα από το Ινστιτούτο ISPAAM της Ιταλίας
με μία τοπική ποικιλία.
Μείγμα ISPAAM:
T. subterraneum cv Campeda (40%)
M. polymorpha cv Anglona (40%)
Lolium rigidum cv Nurrav (20%)

Μείγμα Fertiprado:
T. subterraneum (60%)
T. vesiculosum (3%)
T. resupinatum (3%)
T. incarnatum (6.5%)
T. isthmocarpum (1.5%)
T. glanduliferum (1.5%)
Βόσκηση βοοειδών σε μη σκιαζόμενες επιφάνειες
σπαρμένες με μείγμα ψυχανθών, κοντά στη δοκιμαστική
περιοχή, συμπαγή με δένδρα. Φωτο : G.A. Re

Ornithopus sativus (20%)

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 αποτελεσματικότητα της σποράς
μειγμάτων
πλούσιων
σε
ψυχανθή
εξαρτάται από:

• την προσαρμογή των ειδών εντός
του
μείγματος
στις
ειδικές
εδαφοκλιματικές συνθήκες και τα
επίπεδα σκίασης,

• το επίπεδο σκληρότητας των σπερμάτων,

• την ανθεκτικότητα του είδους από
έτος σε έτος.
Στα δασολίβαδα, η διαχείριση της
βόσκησης/κοπής είναι πολύ σημαντική
για τη δημιουργία και, στη συνέχεια, στη
διατήρηση μιας ισορροπημένης σχέσης
μεταξύ των σπαρμένων ψυχανθών και
των αυτοφυών αγρωστωδών ειδών.

Σύγκριση της συνολικής απόδοσης σε ξηρή ουσία των μειγμάτων ISPAAM , Fetriprado και
τοπικών ποικιλιών κάτω από σκιασμένες και μη επιφάνειες κατά το πρώτο έτος της
δοκιμής.

Διάσπαρτα δένδρα (8-10 δένδρα/εκτάριο)

• Η επισπορά προσαρμοσμένων μειγμάτων βελτίωσε την παραγωγικότητα των
δασολίβαδων κατά 2-3 φορές (τα δεδομένα δεν εμφανίζονται).

• Τα καλύτερα προσαρμοσμένα είδη για σκίαση είναι το T. subterraneum
CAMPEDA (μείγμα ISPAAM) και το Ornithopus sativus (μείγμα Fertiprado).

• Η σκίαση μείωσε την παραγωγικότητα των πλούσιων μειγμάτων σε ψυχανθή
κατά 70%- 90%.

• Οι συνθήκες σκίασης διευκόλυναν τη σκλήρυνση των σπερμάτων του T.
michelianum, πράγμα που ευνοεί την παραμονή του για μακρύτερο χρονικό
διάστημα.
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Ολικές αζωτούχες ουσίες (CP), αδιάλυτες ινώδεις ουσίες (NDF), αδιάλυτες ινώδεις ουσίες σε
όξινο απορρυπαντικό διάλυμα (ADF) και τέφρα (ASH) διάφορων ειδών σε σκιασμένες και
ασκίαστες συνθήκες. Δεν αναφέρονται στοιχεία για περιεκτικότητα σε λιγνίνη και εκχύλισμα
αιθέρα καθώς δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά.
Μη σκιασμένες (πάνω) και σκιασμένες (κάτω)
επιφάνειες των μειγμάτων με ψυχανθή κάτω από
την κόμη διάσπαρτων δένδρων. Φωτο : F. Sanna
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Το παρόν φυλλάδιο εκπονείται 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.

Πυκνά δένδρα (30-40 δένδρα/εκτάριο)
•

Τα M. polymorpha, T. incarnatum και το T. michelianum εμφάνισαν σημαντικά
μακρύτερους βλαστούς σε σκιασμένες συνθήκες, παράγοντας ένα πιο
πλούσιο σε ίνες φύλλωμα.

•

Η φυλλική επιφάνεια ήταν σημαντικά υψηλότερη σε όλα τα είδη σε
σκιασμένες συνθήκες.

•
•
•

Η σκίαση μείωσε την παραγωγικότητα των μειγμάτων κατά 50-60%.
Η σκίαση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της θρεπτικής αξίας.
Το μείγμα ISPAAM ήταν πιο ανταγωνιστικό στα αυτοφυή είδη παρά στο το
μείγμα Fertiprado.
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