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11..  PPRREEMMEESSSSAA  

IIoo  ssoottttoossccrriittttoo  LLuuccaa  LLoo  BBoossccoo,,  DDoottttoorree  AAggrroonnoommoo,,  lliibbeerroo  pprrooffeessssiioonniissttaa,,  ccoonn  ssttuuddiioo  iinn  LLaa  

SSppeezziiaa,,  VViiaa  NNaappoollii  1100,,  iissccrriittttoo  aallll’’OOrrddiinnee  RReeggiioonnaallee  ddeeii  DDoottttoorrii  AAggrroonnoommii  ee  FFoorreessttaallii  ddeellllaa  

LLiigguurriiaa,,  aall  nn°°  3388,,  iissccrriittttoo  aallll’’AAllbboo  ddeeggllii  EEssppeerrttii  iinn  BBeelllleezzzzee  NNaattuurraallii  ddeellllaa  RReeggiioonnee  LLiigguurriiaa,,  iinn  

ootttteemmppeerraannzzaa  aallll’’iinnccaarriiccoo  ccoonnffeerriittoommii  ddaall  CCOONNSSOORRZZIIOO  SSIINNEERRGGIIEE  NNAAUUTTIICCHHEE  LLEEVVAANNTTEE  

LLIIGGUURREE,,  pprroocceeddoo  ddii  sseegguuiittoo  aallllaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  ddeellll’’aasssseettttoo  vveeggeettaazziioonnaallee  ffiinnaallee  

nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  PP..UU..OO..  ddii  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ccoommppeennddiioo  iimmmmoobbiilliiaarree  ““EExx  FFuussiioonnee  TTrriittoolloo””..  

  

  

22..  AANNAALLIISSII  VVEEGGEETTAAZZIIOONNAALLEE  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  AATTTTUUAALLEE    

LL’’aannaalliissii  vveeggeettaazziioonnaallee  ddeellllaa  ccoommppoonneennttee  aarrbboorreeaa  ddeelllloo  ssttaattoo  aattttuuaallee  ddeellll’’aarreeaa  ddeellllee  

CCaasseerrmmeettttee  ––  EExx  FFuussiioonnee  TTrriittoolloo  èè  ssttaattaa  rreeddaattttaa  ddaalllloo  ssccrriivveennttee  SSttuuddiioo  nneell  mmeessee  ddii  

mmaaggggiioo  ddeell  22002200..  
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LL’’aasssseettttoo  vveeggeettaazziioonnaallee  aarrbboorreeoo  ddeeggllii  oollttrree  66  eettttaarrii  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  rriissppeecccchhiiaa  eessaattttaammeennttee  ii  

ttrraassccoorrssii  ssttoorriiccii..  SSii  ddiissttiinngguuoonnoo  bbeennee  llee  zzoonnee  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaaii  vveecccchhii  iimmppiiaannttii  aarrttiiffiicciiaallii  ddii  

ttiiggllii  ee  ppllaattaannii,,  ddaa  qquueellllee  iinn  ccuuii  llaa  vveeggeettaazziioonnee  ssppoonnttaanneeaa,,  iinn  pprreevvaalleennzzaa  ggiioovvaannee  ppeerr  iill  

rreecceennttee  ccoommpplleettoo  aabbbbaannddoonnoo  ddeellll’’aarreeaa,,  hhaa  ccoolloonniizzzzaattoo  ooggnnii  ssppaazziioo  lliibbeerroo,,  aarrrriivvaannddoo  aa  

ccrreesscceerree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  vveecccchhii  ffaabbbbrriiccaattii  pprriivvii  ddii  ccooppeerrttuurraa..  LL’’oommbbrraa  ddeeii  ggrroossssii  aallbbeerrii  ee  llaa  

rraappiiddaa  ccrreesscciittaa  ddeeii  rroovvii  ee  aallttrree  ““iinnffeessttaannttii””,,  ddooppoo  iill  ddeeffiinniittiivvoo  aabbbbaannddoonnoo,,  hhaannnnoo  lliimmiittaattoo  lloo  

ssvviilluuppppoo  ddeelllloo  ssttrraattoo  aarrbbuussttiivvoo  ee  ddii  qquueelllloo  eerrbbaacceeoo  nneellllee  zzoonnee  iinntteerrnnee..  AAll  bboorrddoo  ddeellllee  

ssttrraaddee  eedd  iinn  aallccuunnee  aarreeee  aappeerrttee  llaa  vveeggeettaazziioonnee  bbaassssaa  èè  ppiiùù  rriiggoogglliioossaa..  

CCaarraatttteerriissttiicchhee  pprriinncciippaallii  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  aarrbboorreeaa  pprreesseennttee::  

--  NNoonn  ssoonnoo  pprreesseennttii  ccoonniiffeerree,,  mmaa  ssoolloo  llaattiiffoogglliiee  

--  BBaassssoo  lliivveelllloo  ddii  bbiiooddiivveerrssiittàà  ((66  ssppeecciiee  aarrbboorreeee))  

--  AAsssseennzzaa  ddii  ssppeecciiee  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  iinntteerreessssee  bboottaanniiccoo,,  oo  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  rraarriittàà  oo  aall  

lliimmiittee  ddeell  lloorroo  aarreeaallee  ddii  ssvviilluuppppoo  

--  PPrreesseennzzaa  ddii  mmoollttii  eesseemmppllaarrii  ddii  nnootteevvoollii  ddiimmeennssiioonnii  ((iinnttoorrnnoo  aaii  3300  mmtt  ddii  aalltteezzzzaa))  

GGllii  aallbbeerrii  rriilleevvaattii,,  aanncchhee  ttooppooggrraaffiiccaammeennttee,,  ssoonnoo  228866  ccoossìì  ssuuddddiivviissii::  

--  TTiilliiaa  ppllaattyypphhyyllllooss  ((TTiigglliioo  nnoossttrraannoo))    9977  eesseemmppllaarrii  

--  PPllaattaannuuss  hhyybbrriiddaa  ((PPllaattaannoo  ccoommuunnee))    3399  eesseemmppllaarrii  

--  RRoobbiinniiaa  ppsseeuuddaaccaacciiaa  ((RRoobbiinniiaa  oo  ffaallssaa  aaccaacciiaa))  6699  eesseemmppllaarrii  

--  LLiigguussttrruumm  lluucciidduumm  ((LLiigguussttrroo  ddeell  GGiiaappppoonnee))  6666  eesseemmppllaarrii  

--  PPooppuulluuss  nniiggrraa  ((PPiiooppppoo  nneerroo))          77  eesseemmppllaarrii  

--  QQuueerrccuuss  iilleexx  ((LLeecccciioo))            88  eesseemmppllaarrii  

II  ttiiggllii  eedd  ii  ppllaattaannii,,  ffoorrssee  aanncchhee  ppaarrttee  ddeeii  lliigguussttrrii,,  ssppeessssoo  ddiissppoossttii  iinn  ffiillaarrii  oo  iimmppiiaannttii  

rreeggoollaarrii,,  ffaannnnoo  ppaarrttee  ddeellllee  ppiiaannttuummaazziioonnii  aarrttiiffiicciiaallii  rreeaalliizzzzaattee  iinn  ppaassssaattoo..  LLee  rroobbiinniiee,,  mmaa  

aanncchhee  ttaannttii  lliigguussttrrii  eedd  ii  ppoocchhii  ppiiooppppii  ee  lleeccccii,,  rraapppprreesseennttaannoo  iinnvveeccee  llaa  vveeggeettaazziioonnee  

ssppoonnttaanneeaa  ccrreesscciiuuttaa  ddooppoo  ll’’aabbbbaannddoonnoo  ttoottaallee  ddeellll’’aarreeaa;;  llaa  lloorroo  eettàà  ee  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  iill  lloorroo  

ssvviilluuppppoo  ssoonnoo  mmoollttoo  iinnffeerriioorrii  rriissppeettttoo  aa  ttiiggllii  ee  ppllaattaannii..  

LLaa  rroobbiinniiaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  èè  uunn  aallbbeerroo  iinnffeessttaannttee  cchhee  ssii  ssvviilluuppppaa  rraappiiddaammeennttee  nneeii  tteerrrreennii  

aabbbbaannddoonnaattii,,  aanncchhee  iinn  ssiittuuaazziioonnii  eessttrreemmee  ddii  ssuubbssttrraattoo..  QQuuaallcchhee  eesseemmppllaarree  èè  ccrreesscciiuuttoo  

aanncchhee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  ffaabbbbrriiccaattii  pprriivvii  ddii  ccooppeerrttuurraa..  

EE’’  eevviiddeennttee,,  qquuiinnddii,,  cchhee  iill  vvaalloorree  ddeell  ccoommpplleessssoo  vveeggeettaazziioonnaallee  èè  ddaa  aattttrriibbuuiirrssii  

ssoossttaannzziiaallmmeennttee  aa  ttiiggllii  ee  ppllaattaannii..  
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33..  CCRRIITTEERRII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII    

IIll  pprrooggeettttoo  ddeellll’’aasssseettttoo  vveeggeettaazziioonnaallee  ffiinnaallee  ddeell  PP..UU..OO..  èè  ssttaattoo  rreeddaattttoo  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  

ccoonn  ii  pprrooggeettttiissttii  ddeellllaa  PPrrooggeeTTeecc  SS..nn..cc....  

LL’’aarreeaa  ddeellllee  ccaasseerrmmeettttee  èè  iinntteerreessssaattaa  ddaall  pprrooggeettttoo  ppeerr  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  PPoolloo  NNaauuttiiccoo,,  iinn  

ffaassee  ddii  aapppprroovvaazziioonnee,,  ee  ddaall  pprrooggeettttoo  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  vviiaabbiilliittàà  cchhee  aattttrraavveerrssaa  ll’’aarreeaa,,  ggiiàà  

aapppprroovvaattoo..  

CChhiiaarraammeennttee,,  mmoollttee  ddeellllee  aallbbeerraattuurree  pprreesseennttii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  aabbbbaattttuuttee  ppeerr  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ccaappaannnnoonnii,,  ppiiaazzzzaallii,,  ffaabbbbrriiccaattii,,  ssttrraaddee,,  ppaarrcchheeggggii,,  eecccc..  NNeellllaa  ssiisstteemmaazziioonnee  

ffiinnaallee  ssoonnoo  pprreevviissttee  nnuuoovvee  ppiiaannttuummaazziioonnii  ddii  aallbbeerrii..  

II  ccrriitteerrii  pprriinncciippaallii  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeellll’’aasssseettttoo  vveeggeettaazziioonnaallee  ffiinnaallee  ssoonnoo  ii  

sseegguueennttii::  

--  CCeerrccaarree  ddii  mmaanntteenneerree,,  ccoommppaattiibbiillmmeennttee  ccoonn  llee  eessiiggeennzzee  pprrooggeettttuuaallii,,  iill  mmaaggggiioorr  

nnuummeerroo  ppoossssiibbiillee  ddii  aallbbeerraattuurree  ddii  pprreeggiioo  ((ttiiggllii  ee  ppllaattaannii  ddii  ggrroossssee  ddiimmeennssiioonnii));;  

--  CCeerrccaarree  ddii  mmaanntteenneerree,,  ccoommppaattiibbiillmmeennttee  ccoonn  llee  eessiiggeennzzee  pprrooggeettttuuaallii,,  llee  ssuuppeerrffiiccii  

ooccccuuppaattee  ddaa  ppiiccccoollee  ffoorrmmaazziioonnii  bboosscchhiivvee,,  iinntteerrvveenneennddoo  eevveennttuuaallmmeennttee  ccoonn  ooppeerraazziioonnii  

ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  ccoonnssiisstteennttii  iinn  iinntteerrvveennttii  ccoollttuurraallii  ssttrraaoorrddiinnaarrii  ccoonn  eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllee  

ppiiaannttee  iinnffeessttaannttii,,  nnoorrmmaalliizzzzaazziioonnee  ssttrruuttttuurraallee  ee  ppllaanniimmeettrriiccaa  eedd  eevveennttuuaallee  

ssoottttooiimmppiiaannttoo;;  

--  IInntteerrvveenniirree  ccoonn  ii  nnuuoovvii  iimmppiiaannttii  ppeerr  ssoossttiittuuiirree  iill  nnuummeerroo  ddii  ppiiaannttee  aabbbbaattttuuttee  ((ppoossssoonnoo  

eesssseerree  eesscclluussee  ddaa  qquueessttoo  ccrriitteerriioo  llee  rroobbiinniiee  iinnffeessttaannttii  ddii  ppiiccccoollee  ddiimmeennssiioonnii  ccrreesscciiuuttee  

ddiissoorrddiinnaattaammeennttee  lluunnggoo  llee  ssttrraaddee,,  lluunnggoo  ii  mmuurrii  ddii  ccoonnffiinnee  oo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  ffaabbbbrriiccaattii));;  

--  NNoonn  uuttiilliizzzzaarree  ccoonniiffeerree  ppeerr  ii  rreeiimmppiiaannttii,,  iinn  qquuaannttoo  nnoonn  pprreesseennttii  nneellll’’aarreeaa;;  

--  UUttiilliizzzzaarree  ppeerr  ii  rreeiimmppiiaannttii  ssppeecciiee  aadduullttee  cchhee  bbeenn  ssii  aaddaattttaannoo  aaii  lluuoogghhii,,  ccaappaaccii  ddii  

ccrreesscceerree  vveelloocceemmeennttee,,  ffaacciillii  ddaa  mmaanntteenneerree  ((aadd  eesseemmppiioo  iill  ttiigglliioo))..  

  

44..  AASSSSEETTTTOO  VVEEGGEETTAAZZIIOONNAALLEE  FFIINNAALLEE    

NNeellllaa  ffoottoo  aaeerreeaa  rriippoorrttaattaa  ddii  sseegguuiittoo,,  ssoonnoo  iinnddiiccaattee  llee  aallbbeerraattuurree  cchhee  ssaarraannnnoo  mmaanntteennuuttee  

nneellllaa  ssiisstteemmaazziioonnee  ffiinnaallee  ddeellll’’aarreeaa..    

SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  ffiillaarree  ddii  ttiiggllii,,  uunn  ffiillaarree  ddii  ppllaattaannii,,  uunnaa  mmaacccchhiiaa  ddii  ppllaattaannii,,  uunn  ppllaattaannoo  iissoollaattoo  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’aattttuuaallee  aarreeaa  ccaammppeerr  eedd  uunnaa  ppoorrzziioonnee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  bboosscchhiivvaa  uubbiiccaattaa  iinn  

ddeecclliivviioo  aall  mmaarrggiinnee  ddeellll’’aarreeaa  ddii  pprrooggeettttoo,,  ffoorrmmaattaa  ddaa  lliigguussttrrii,,  ppllaattaannii  ee  rroobbiinniiee..  
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FFoottoo  22  ––  iimmmmaaggiinnee  aaeerreeaa  ccoonn  iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllee  zzoonnee  aallbbeerraattee  cchhee  vveerrrraannnnoo  mmaanntteennuuttee  

  

SSii  rriimmaannddaa  aallllaa  ttaavvoollaa  ddii  pprrooggeettttoo  ppeerr  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  eessaattttaa  ddeellllee  aallbbeerraattuurree  ddaa  

mmaanntteenneerree  ee  ppeerr  llaa  ppoossiizziioonnee  ddeeii  nnuuoovvii  iimmppiiaannttii..  

CCoommpplleessssiivvaammeennttee,,  ddeellllee  228866  ppiiaannttee  dd’’aallttoo  ffuussttoo  rriilleevvaattee  nnee  vveerrrraannnnoo  mmaanntteennuuttee  112288..  PPeerr  

llee  ppiiaannttee  ddaa  aabbbbaatttteerree  ((115588))  èè  pprreevviissttaa  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ccoonn  113388  nnuuoovvii  iimmppiiaannttii..  LLaa  

mmooddeessttaa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  2200  ppiiaannttee  iinn  mmeennoo  nneellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ffiinnaallee  rriissppeettttoo  aalllloo  ssttaattoo  aattttuuaallee  

rriigguuaarrddaa  llee  ppiiccccoollee  rroobbiinniiee  cciittaattee  iinn  pprreecceeddeennzzaa,,  cchhee  hhaannnnoo  ppooccaa  iimmppoorrttaannzzaa  nneell  

ccoommpplleessssoo  vveeggeettaazziioonnaallee  eessiisstteennttee..    

SSii  rriittiieennee  ppeerrttaannttoo  cchhee  ll’’aasssseettttoo  vveeggeettaazziioonnaallee  ffiinnaallee  rriissppeettttii  ppiieennaammeennttee  ii  ccrriitteerrii  

pprrooggeettttuuaallii  eessppoossttii,,  mmaanntteenneennddoo  llee  aallbbeerraattuurree  qquuaalliittaattiivvaammeennttee  mmiigglliioorrii  ee  ccoonnsseerrvvaannddoo  iinn  

ddeeffiinniittiivvaa  llaa  qquuaannttiittàà  ddeellllaa  mmaassssaa  aarrbboorreeaa  aattttuuaallmmeennttee  pprreesseennttee..    
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55..  TTEECCNNIICCHHEE  EE  MMEETTOODDII  OOPPEERRAATTIIVVII  DDAA  OOSSSSEERRVVAARREE  DDUURRAANNTTEE  LL’’EESSEECCUUZZIIOONNEE  

DDEEII  LLAAVVOORRII  

  

aa))  AAllbbeerraattuurree  ddaa  mmaanntteenneerree  

DDuurraannttee  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii,,  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattii  ttuuttttii  ggllii  aaccccoorrggiimmeennttii  nneecceessssaarrii  

aadd  eevviittaarree  iill  ddaannnneeggggiiaammeennttoo  ddeellllee  ppiiaannttee  ddaa  mmaanntteenneerree  ((ffeerriittee  aall  ttrroonnccoo,,  rroottttuurree  ddii  rraammii  

ee  bbrraanncchhee,,  eecccc..))..  PPaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  ddoovvrràà  eesssseerree  pprreessttaattaa,,  dduurraannttee  ii  llaavvoorrii  ddii  ssccaavvoo  oo  

ddii  rriiffaacciimmeennttoo  ddeellllee  ppaavviimmeennttaazziioonnii  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeell  ttrroonnccoo  ddeellll’’aallbbeerroo,,  ppeerr  eevviittaarree  ttaaggllii  ddii  

rraaddiiccii  cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  ccoommpprroommeetttteerree  llaa  ssttaabbiilliittàà  ddeeggllii  aallbbeerrii..  DDuurraannttee  ttaallii  ooppeerraazziioonnii  èè  

ooppppoorrttuunnaa  llaa  pprreesseennzzaa  ee  iill  ccoonnttrroolllloo  ddii  uunn  tteeccnniiccoo  ddeell  sseettttoorree..  SSii  ccoonnssiigglliiaa  ccoommuunnqquuee,,  aallllaa  

ffiinnee  ddeeii  llaavvoorrii,,  ddii  eeffffeettttuuaarree  uunn  vveerriiffiiccaa  ddii  ssttaabbiilliittàà  ssttrruummeennttaallee  ddeellllee  aallbbeerraattuurree  

mmaanntteennuuttee..  LLaa  tteeccnnoollooggiiaa  aattttuuaallee  ccoonnsseennttee  ddii  eeffffeettttuuaarree  vveerriiffiicchhee  ssttrruummeennttaallii  aadd  aallttaa  

aaffffiiddaabbiilliittàà  mmeeddiiaannttee::  

--  iinnddaaggiinnee  ttoommooggrraaffiiccaa  ((ccoonn  iimmppiieeggoo  ddii  ttoommooggrraaffoo  aadd  iimmppuullssii  ssoonniiccii  ssvviilluuppppaattoo  ppeerr  

ll’’aannaalliissii  ee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeell  lleeggnnoo  iinntteerrnnoo  ddeeggllii  aallbbeerrii,,  iinn  ggrraaddoo  ddii  rriilleevvaarree  

ddeeccaaddiimmeennttii  iinntteerrnnii  ee  ccaavviittàà));;  

--  TTSSEE  ((TTrreeee  SSttaabbiilliittyy  EEvvaalluuaattiioonn)),,  oovvvveerroo  mmeettooddoollooggiiaa  mmeeddiiaannttee  llaa  qquuaallee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  

ddeell  ccaarriiccoo  ddeell  vveennttoo  ((WWiinndd  LLooaadd  AAnnaallyyssiiss))  ee  llee  pprroopprriieettàà  ddeell  mmaatteerriiaallee  vveennggoonnoo  

vvaalluuttaattee  iinnssiieemmee  aaii  ppuunnttii  ccrriittiiccii  cchhee  ll’’aallbbeerroo  mmaanniiffeessttaa;;  iill  ccaallccoolloo  ddeell  ffaattttoorree  ddii  

ssiiccuurreezzzzaa  ddii  uunn  aallbbeerroo  vviieennee  eeffffeettttuuaattoo  vvaalluuttaannddoo  iill  rraappppoorrttoo  ttrraa  ccaarriiccoo  ddii  rroottttuurraa,,  

ootttteennuuttoo  ddaallllee  pprroovvee  ddii  ccaarriiccoo  mmeeddiiaannttee  PPuulllliinngg  TTeesstt  ((PPTT)),,  eedd  iill  ccaarriiccoo  ddii  llaavvoorroo  

ddeerriivvaannttee  ddaallllaa  WWiinndd  LLooaadd  AAnnaallyyssiiss  ((WWLLAA))..  

bb))  TTaagglliioo  ddeellllee  ppiiaannttee  

GGllii  aallbbeerrii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ttaagglliiaattii  ddaa  ppeerrssoonnaallee  ssppeecciiaalliizzzzaattoo..  LLaaddddoovvee  nneecceessssaarriioo,,  ppeerr  

eevviittaarree  ddaannnnii  aa  ccoossee  ee  ppeerrssoonnee  oo  aallllee  aallttrree  ppiiaannttee  pprreesseennttii  dduurraannttee  llaa  ccaadduuttaa,,  

ll’’aabbbbaattttiimmeennttoo  vvaa  eeffffeettttuuaattoo  pprreevviiaa  ssrraammaattuurraa,,  ddeeppeezzzzaannddoo  ppooii  iill  ffuussttoo  ppaarrtteennddoo  ddaallll’’aallttoo..  

IInn  qquueessttii  ccaassii  èè  iinnddiissppeennssaabbiillee  ll’’iimmppiieeggoo  ddii  ttrreeee--cclliimmbbeerrss  oo,,  ddoovvee  ppoossssiibbiillee,,  ddii  mmeezzzzii  ccoonn  

ppiiaattttaaffoorrmmaa  eelleevvaattrriiccee..  

cc))  RRiimmoozziioonnee  ddeellllee  cceeppppaaiiee  

UUnnaa  vvoollttaa  eelliimmiinnaattaa  llaa  ppaarrttee  aaeerreeaa  ddeellllee  ppiiaannttee  ddaa  ttaagglliiaarree,,  llee  cceeppppaaiiee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  

rriimmoossssee  ccoonn  ll’’aauussiilliioo  ddii  eessccaavvaattoorrii  oo  ccoonn  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  aappppoossiittii  ttrriittaacceeppppii..    

dd))  PPoottaattuurree  

EEvveennttuuaallii  ppoottaattuurree  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ffaattttee  rraaddeennttii  aall  ttrroonnccoo  iinn  mmooddoo  ddaa  nnoonn  ddaannnneeggggiiaarree  llaa  
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ccoorrtteecccciiaa..  LL’’aannggoolloo  ddii  ttaagglliioo  ddeevvee  eesssseerree  ttaallee  ddaa  ppeerrmmeetttteerree  uunnaa  rraappiiddaa  ee  ccoommpplleettaa  

cciiccaattrriizzzzaazziioonnee  aadd  ooppeerraa  ddeell  ccaalllloo..  PPeerr  eevviittaarree  iill  ddiiffffoonnddeerrssii  ddii  eevveennttuuaallii  mmaallaattttiiee,,  ggllii  

ssttrruummeennttii  aaddooppeerraattii  ppeerr  llee  ppoottaattuurree  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ddiissiinnffeettttaattii  nneell  ppaassssaaggggiioo  ddaa  uunn  

eesseemmppllaarree  aallll’’aallttrroo..  

ee))  MMaatteerriiaallee  vveeggeettaallee  ppeerr  ii  nnuuoovvii  iimmppiiaannttii  

IIll  mmaatteerriiaallee  vveeggeettaallee,,  pprroovveenniieennttee  ddaa  vviivvaaiioo,,  ooccccoorrrreennttee  ppeerr  ii  nnuuoovvii  iimmppiiaannttii,,  ddeevvee  iinn  

pprriimmoo  lluuooggoo  eesssseerree  iiddoonneeoo  ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  qquuaalliittaattiivvoo..  PPeerrttaannttoo    llee  eesssseennzzee  ddaa  

mmeetttteerree  aa  ddiimmoorraa  ddoovvrraannnnoo  pprreesseennttaarree  aallccuunnii  rreeqquuiissiittii  ffoonnddaammeennttaallii::  

--  aasssseennzzaa  ddii  ddeeffoorrmmaazziioonnii  ee  aalltteerraazziioonnii  cchhee  ppoossssaannoo  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  ccoommpprroommeetttteerree  iill  

nnoorrmmaallee  ssvviilluuppppoo  vveeggeettaattiivvoo  ee  iill  ppoorrttaammeennttoo  ttiippiiccoo  ddeellllaa  ssppeecciiee  ccoonnssiiddeerraattaa;;  

--  aappppaarraattoo  rraaddiiccaallee  bbeenn  ssvviilluuppppaattoo  eedd  aacccceessttiittoo,,  rriiccccoo  ddii  ppiiccccoollee  rraammiiffiiccaazziioonnii  ee  ddii  rraaddiiccii  

ccaappiillllaarrii  ffrreesscchhee  ee  ssaannee;;    

--  ffuussttoo  ddrriittttoo,,  bbeenn  lliiggnniiffiiccaattoo,,  pprriivvoo  ddii  rraammiiffiiccaazziioonnii,,  ffeerriittee,,  ggrroossssee  cciiccaattrriiccii  oo  sseeggnnii  

ccoonnsseegguueennttii  aa  uurrttii,,  ggrraannddiinnee,,  ssccoorrtteecccciiaammeennttii,,  lleeggaattuurree  oo  uussttiioonnii  ddaa  ssoollee;;    cchhiioommaa  

rraammiiffiiccaattaa,,  ssiimmmmeettrriiccaa  eedd  uunniiffoorrmmee;;    

--  ssttaattoo  ffiittoossaanniittaarriioo  oottttiimmaallee..  

ff))  EEppooccaa  ddii  iimmppiiaannttoo  

LLee  ppiiaannttee  ssoonnoo  ggeenneerraallmmeennttee  ddiissppoonniibbiillii  iinn  vviivvaaiioo,,  aa  rraaddiiccee  nnuuddaa,,  iinn  zzoollllaa,,  oo  iinn  ccoonntteenniittoorree  

pprrooppoorrzziioonnaattoo  aallllee  ddiimmeennssiioonnii  ddeellllee  sstteessssee..  LL’’eeppooccaa  dd’’iimmppiiaannttoo  iiddeeaallee  ppeerr  llee  ppiiaannttee  iinn  zzoollllaa  

oo  aa  rraaddiiccee  nnuuddaa,,  mmeennoo  rreessiisstteennttii  aallllaa  ccrriissii  ggeenneerraattaa  ddaallllee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ttrraappiiaannttoo,,  èè  iinn  

ggeenneerraallee  iill  ppeerriiooddoo  cchhee  vvaa  ddaa  sseetttteemmbbrree  aa  ffiinnee  mmaarrzzoo  aavveennddoo  ccuurraa  ddii  eevviittaarree  ii  mmoommeennttii  ddii  

ggeelloo  ppiiùù  iinntteennssoo  oo  qquuaannddoo  iill  tteerrrreennoo  èè  ttrrooppppoo  uummiiddoo..  SSee  nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee  ppiiaannttaarree  ssuubbiittoo  llee  

eesssseennzzee  aaccqquuiissttaattee,,  èè  bbeennee  ppoorrllee  iinn  uunn  aammbbiieennttee  rriippaarraattoo  ddaallll’’aarriiaa  ee  ddaall  ssoollee,,  rriiccoopprreennddoo  

llee  zzoollllee  oo  llee  rraaddiiccii  ccoonn  tteerrrraa  ee  ssaabbbbiiaa  uummiiddaa..  AAnncchhee  llee  ffoogglliiee  ee  llee  ffrroonnddee  vvaannnnoo  mmaanntteennuuttee  

bbaaggnnaattee..  LLee  ppiiaannttee  iinn  ccoonntteenniittoorree,,  ssee  bbeenn  rraaddiiccaattee,,  iinnvveeccee,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  mmeessssee  aa  

ddiimmoorraa  iinn  qquuaalluunnqquuee  mmeessee  ddeellll’’aannnnoo..      

gg))  IInntteerrvveennttii  ddaa  eesseegguuiirree  ssuullllaa  ppiiaannttaa  pprriimmaa  ddeellllaa  mmeessssaa  aa  ddiimmoorraa  

NNeell  ccaassoo  ddii  ppiiaannttee  iinn  ccoonntteenniittoorree  èè  nneecceessssaarriioo  cchhee  ll’’aappppaarraattoo  rraaddiiccaallee  nnoonn  ssii  pprreesseennttii  

ccoommee  uunn  rreettiiccoolloo  ttrrooppppoo  ffiittttoo  ee  ccoommppaattttoo  aattttoorrnnoo  aallllaa  ppaarreettee  ddeell  vvaassoo..  PPeerrttaannttoo,,  iinn  

pprreesseennzzaa  ddii  ttaallee  ssiittuuaazziioonnee,,  èè  ccoonnssiigglliiaabbiillee  ddiissttrriiccaarree  llee  rraaddiiccii  ccoonn  mmoollttaa  ddeelliiccaatteezzzzaa,,  iinn  

mmooddoo  ddaa  eevviittaarree  ddii  ddaannnneeggggiiaarrllee..  SSuucccceessssiivvaammeennttee  iill  ppaannee  ddii  tteerrrraa  ddeevvee  eesssseerree    iimmmmeerrssoo  

iinn  aaccqquuaa  ffiinnoo  aa  cchhee  nnoonn  aavvrràà  aassssoorrbbiittoo  uunn’’aaddeegguuaattaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  uummiiddiittàà..  SSee  llaa  ppiiaannttaa  èè  

iinn  zzoollllaa,,  iinnvveeccee,,  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  bbaaggnnaattaa,,  ppeerrcchhéé  iill  ppeessoo  ddeellll’’aaccqquuaa  ppoottrreebbbbee  ssttaaccccaarrllaa..  

LL’’aannnnaaffffiiaattuurraa  ppeerrttaannttoo  ddeevvee  aavvvveenniirree  ddooppoo  llaa  mmeessssaa  aa  ddiimmoorraa..  
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hh))  OOppeerraazziioonnii  ddii  mmeessssaa  aa  ddiimmoorraa    

NNeellllaa  mmeessssaa  aa  ddiimmoorraa  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinn  ggeenneerraallee  oosssseerrvvaattee  llee  sseegguueennttii  ddiissttaannzzee  ddii  

rriiffeerriimmeennttoo  ttrraa  uunnaa  ppiiaannttaa  ee  ll’’aallttrraa::  

--  aallbbeerrii  ddii  ggrraannddii  ddiimmeennssiioonnii      aallmmeennoo  88  ––  1100  mmtt    

--  aallbbeerrii  ddii  ppiiccccoollee--mmeeddiiee  ddiimmeennssiioonnii    aallmmeennoo  44  ––  55  mmtt    

--  aarrbbuussttii          11,,55  mmtt    

LLee  ppiiaannttee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccoollllooccaattee  aall  cceennttrroo  ddii  bbuucchhee  ssiinnggoollee,,  ddii  ddiimmeennssiioonnii  iiddoonneeee,,  

pprrooppoorrzziioonnaattee  aall  lloorroo  ppaannee  ddii  tteerrrraa,,  ggeenneerraallmmeennttee  ddii  llaarrgghheezzzzaa  ee  pprrooffoonnddiittàà  ddii  aallmmeennoo  

11,,55--22  vvoollttee  llaa  ddiimmeennssiioonnee  ddeellllaa  zzoollllaa..  TTaallii  bbuucchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  pprreeppaarraattee  ssiisstteemmaannddoo  aallllaa  

bbaassee  uunnoo  ssttrraattoo  ddrreennaannttee  ((aarrggiillllaa  eessppaannssaa,,  gghhiiaaiiaa,,  cciioottttoollii,,  ccooccccii  eecccc..)),,  cchhee  mmiigglliioorraa  

ll’’aarriieeggggiiaammeennttoo  ee  iill  ddeefflluussssoo  ddeellll’’aaccqquuaa  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeellll’’aappppaarraattoo  rraaddiiccaallee,,  ee  uunnoo  ssttrraattoo  

ddii  ccoonncciimmee  oorrggaanniiccoo  ((1100  ccmm  cciirrccaa));;  iill  ttuuttttoo  ssaarràà  rriiccooppeerrttoo  ccoonn  tteerrrraa  ffiinnee  oo  tteerrrriicccciioo  ppeerr  

eevviittaarree  iill  ccoonnttaattttoo  ddiirreettttoo  ttrraa  llee  rraaddiiccii  ee  iill  ccoonncciimmee..    LLaa  ppiiaannttaa  ddoovvrràà  eesssseerree  mmeessssaa  aa  

ddiimmoorraa  mmaanntteenneennddoo  iill  ccoolllleettttoo  aall  ddii  ssoopprraa  ddeell  lliivveelllloo  ddeell  tteerrrreennoo  ee  rriivvoollggeennddoo  llaa  ppaarrttee  ddeellllaa  

cchhiioommaa  ppiiùù  ppoovveerraa  ddii  rraammiiffiiccaazziioonnii  vveerrssoo  iill  ppuunnttoo  ddaa  mmaassssiimmaa  iinntteerrcceettttaazziioonnee  ddeeii  rraaggggii  

ssoollaarrii..  LLee  bbuucchhee  vveerrrraannnnoo  rriieemmppiittee  ccoonn  iill  tteerrrreennoo  ddii  ssccaavvoo  aarrrriicccchhiittoo  ccoonn  aammmmeennddaannttee  ee  

ccoonncciimmee  ccoommpplleessssoo  aa  lleennttaa  cceessssiioonnee  ddii  aazzoottoo;;  nneell  ccaassoo  ttaallee  tteerrrreennoo  rriissuullttii  ddii  ssccaarrssaa  

qquuaalliittàà  ssaarràà  nneecceessssaarriioo  ssoossttiittuuiirrlloo  ccoonn  bbuuoonn  tteerrrreennoo  ddii  ccoollttiivvoo  ootttteennuuttoo  mmiisscceellaannddoo  aa  ddeell  

tteerrrreennoo  vveeggeettaallee  nnaattuurraallee  ddeellllaa  ttoorrbbaa  ((ccoommee  aammmmeennddaannttee))  ee  ddeell  ccoonncciimmee  oorrggaanniiccoo  bbeenn  

mmaattuurroo..  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  rriieemmppiimmeennttoo  ddoovvrràà  rriissuullttaarree  ccoommppllaannaarree  aall  ppiiaannoo  ddii  ccaammppaaggnnaa  ee  

iill  tteerrrreennoo  aattttoorrnnoo  aallllaa  ppiiaannttaa  ddoovvrràà  eesssseerree  ccoommpprreessssoo  bbeennee..  LLaa  ppiiaannttuummaazziioonnee  ddii  eesssseennzzee  

aarrbboorreeee,,  ssoopprraattttuuttttoo  ssee  ddii  ggrraannddii  ddiimmeennssiioonnii,,  pprreevveeddee  ll’’aauussiilliioo  ddii  ppaallii  ttuuttoorrii  cchhee  vveerrrraannnnoo  

ffiissssaattii  aall  tteerrrreennoo  nnoonn  ssmmoossssoo  ccoonn  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  ggaarraannttiirree  llaa  ssttaabbiilliittàà  ddeellllaa  ppiiaannttaa..  SSoonnoo  

ccoonnssiigglliiaattii  ppaallii  iinn  lleeggnnoo  ddii  ccoonniiffeerraa  ttoorrnniittoo,,  ttrraattttaattoo  ccoonnttrroo  llaa  mmaarrcceesscceennzzaa,,  ddii  ddiiaamm..  nnoonn  

iinnffeerriioorree  aa  88  ccmm;;  iinnoollttrree  aall  ffiinnee  ddii  eevviittaarree  lleessiioonnii  aallll’’aallbbeerroo  ssaarràà  ooppppoorrttuunnoo  ppoossiizziioonnaarree  uunnaa  

ppeezzzzaa  ddii  ggoommmmaa  nneellllaa  zzoonnaa  ddii  ffrriizziioonnee  ddeell  ffuussttoo  ccoonn  iill  ttuuttoorree..  

ii))  IIrrrriiggaazziioonnee  

LLee  ppiiaannttee  uunnaa  vvoollttaa  mmeessssee  aa  ddiimmoorraa  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  aabbbboonnddaanntteemmeennttee  iirrrriiggaattee  

((iirrrriiggaazziioonnee  ddii  ttrraappiiaannttoo))..  AAii  ffiinnii  ddii  ggaarraannttiirrnnee  ll’’aatttteecccchhiimmeennttoo,,  ssaarràà  iinnoollttrree  nneecceessssaarriioo  

eesseegguuiirree  uunnaa  sseerriiee  ddii  iirrrriiggaazziioonnii  ddaa  eeffffeettttuuaarrssii  ppeerr  aallmmeennoo  dduuee  ssttaaggiioonnii  vveeggeettaattiivvee  

ssuucccceessssiivvee  aa  qquueellllaa  ddeellllaa  mmeessssaa  aa  ddiimmoorraa  ((iirrrriiggaazziioonnii  ddii  mmaanntteenniimmeennttoo))..  LL’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  

ppaacccciiaammaattuurraa  ccoonn  eelleemmeennttii  iinneerrttii  ((ccoorrtteecccciiaa  ddii  ppiinnoo,,  gghhiiaaiinnoo  ddeeccoorraattiivvoo  eecccc..))  ccoommppoorrtteerràà  

uunn  rriissppaarrmmiioo  eedd  uunnaa  mmaaggggiioorree  eeffffiiccaacciiaa  ddii  ttaallee  pprraattiiccaa  iinn  qquuaannttoo  ccoonnccoorrrreerràà  aa  pprreesseerrvvaarree  

ll’’aaccqquuaa  pprreesseennttee  eedd  aappppoorrttaattaa  aall  ssuuoolloo..    
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vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ccoommppeennddiioo  iimmmmoobbiilliiaarree  ““EExx  FFuussiioonnee  TTrriittoolloo””                                                                                                                                                                                                  99                                                          

  
  

  

SSTTUUDDIIOO  LLOO  BBOOSSCCOO  
AAGGRROONNOOMMIIAA--FFOORREESSTTAAZZIIOONNEE--AAMMBBIIEENNTTEE--EEDDIILLIIZZIIAA--UURRBBAANNIISSTTIICCAA    

ll))  MMaannuutteennzziioonnee  ee  ggeessttiioonnee  ddeellllee  aallbbeerraattuurree  

LLee  aarreeee  vveerrddii  rriicchhiieeddoonnoo  uunnaa  mmaannuutteennzziioonnee  ccoossttaannttee..  LLaa  ddeecciissiioonnee  ddii  mmeetttteerree  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  

uunn  aallbbeerroo  iinncclliinnaattoo,,  ooppppuurree  ddii  ssoossttiittuuiirrlloo  ppeerrcchhéé  ddiivveennttaattoo  ppeerriiccoolloossoo  ddeevvee  eesssseerree  pprreessaa  

nneell  mmooddoo  ppiiùù  tteemmppeessttiivvoo  ppoossssiibbiillee  ppeerr  eevviittaarree  ddaannnnii  aallllee  ccoossee  oo  aallllee  ppeerrssoonnee  ee  

ccoonnsseegguueennttii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeell  pprroopprriieettaarriioo  ddeellllaa  ppiiaannttaa..  

II  ccoonnttrroollllii  ppeerriiooddiiccii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ffaattttii  aa  ccaaddeennzzaa  aannnnuuaallee,,  eevveennttuuaallmmeennttee  rriippeettuuttii  ddooppoo  

eevveennttii  mmeetteeoorroollooggiiccii  ssttrraaoorrddiinnaarrii  ccaarraatttteerriizzzzaattii  ddaa  ffoorrttii  vveennttii  ee  ppiiooggggee  ttoorrrreennzziiaallii..  

  

LLaa  SSppeezziiaa,,  2211  LLuugglliioo  22002200  

                                                                                  DDootttt..  AAggrroonnoommoo  LLuuccaa  LLoo  BBoossccoo  

                      

                  


