
 

 

 
 
 

Κτηνοτροφία – Πολυφαινόλες 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν συμβεί  ραγδαίες αλλαγές στα παραγωγικά πρότυπα της 

κτηνοτροφίας και το φαινοτυπικό προφίλ των παραγωγικών ζώων. 

Οι παραγωγικές ικανότητες των ζώων πολλαπλασιάστηκαν, είτε αυτές αφορούν σε ρυθμούς 

ανάπτυξης και όγκου μυϊκών μαζών, είτε στην γαλακτοπαραγωγική, την ωοπαραγωγική και 

αναπαραγωγική τους ικανότητα. 

Ταυτόχρονα τεράστιες κτηνοτροφικές εκτάσεις αξιοποιούνται πλέον, ως γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις ή έχουν ερημωθεί υποχρεώνοντας  την κτηνοτροφία να περιορίζεται, σε όλο και 

μικρότερους χώρους, να εγκλωβίζεται, σε περιορισμένες σταβλικές εγκαταστάσεις και να 

εφαρμόζει μοντέλα «υπερ-εντατικής κτηνοτροφίας». 

Ταυτόχρονα η νέα αυτή πραγματικότητα  επιβάλλει  την χορήγηση, όλο και περισσότερο  

«συμπυκνωμένων» σιτηρεσίων, για την κάλυψη των αυξημένων παραγωγικών αναγκών των 

ζώων, που υποχρεώνονται στην κατανάλωση  δυσανάλογα υψηλών  ποσοτήτων θρεπτικών 

διατροφικών στοιχείων, σε σχέση με το μεταβολικό τους βάρος. 

Η εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας, σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, εξωθεί 

την όξειδο-αναγωγική ισορροπία του οργανισμού των ζώων στα όρια του οξειδωτικού 

μεταβολικού στρες, με αποτέλεσμα ο οργανισμός τους να ισορροπεί σε υπέδαφος χρόνιων 

οξειδωτικών βλαβών. 

Οι χρόνιες οξειδωτικές βλάβες  προκαλούν ετησίως τεράστια οικονομική ζημιά στην παραγωγική 

κτηνοτροφία, λόγω  της υψηλής συμμετοχής τους στην παθογένεια του συνόλου σχεδόν των 

νοσογόνων και παραγωγικών μηχανισμών, που αφορούν σε : 

- μεταβολικές νεφρικές και ηπατικές νόσους,  

- ευπάθεια των παραγωγικών τους οργάνων σε παθογόνους παράγοντες  

- απορρύθμιση  του αναπαραγωγικού κύκλου, 

- καταστολή του ανοσοποιητικού, 

- μείωση των δεικτών πολυδυμίας και των ρυθμών ανάπτυξης  

- υποβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων. 

- μείωση της μετατρεψιμότητα τροφής και αύξηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. 

 

Από χρόνια έχει ξεκινήσει συζήτηση, για την αυξημένη οξειδωτική πίεση, που δέχονται οι 

αερόβιοι οργανισμοί, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της υπεριώδους ακτινοβολίας και των 

περιβαλλοντικών και βιολογικών επιβαρύνσεων και κινδύνων. Για την αντιμετώπιση της χρόνιας 

οξειδωτικής πίεσης και του οξειδωτικού στρες επιβάλλεται η ενίσχυση των αερόβιων 

οργανισμών με αντιοξειδωτικές ουσίες μέσω της προσθήκης στην τροφή τους φυσικών 

φαινολικών ενώσεων, όπως οι πολυφαινόλες της ελιάς. Εφόσον βέβαια ο αερόβιος οργανισμός 

αναφοράς είναι ο άνθρωπος, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τροφές, που διαθέτουν 

αυξημένα αντιοξειδωτικά χαρακτηριστικά ή είναι πλούσιες σε βιο-διαθέσιμες πολυφαινόλες, 

όπως οι τροφές που ονομάζουμε superfoods. 



 

 
 

 

 

Η συζήτηση αυτή οπωσδήποτε αφορά και στην κτηνοτροφία, αφού οι ίδιοι με τους παραπάνω 

λόγους καθιστούν προφανή την ανάγκη της χρήσης ισχυρών αντιοξειδωτικών παραγόντων στο 

καθημερινό σιτηρέσιο των ζώων, αντιοξειδωτικών παραγόντων, από τους οποίους η χώρα μας 

διαθέτει αστέρευτα αποθέματα, όπως για παράδειγμα οι πολυφαινόλες της ελιάς. 

Οι πολυφαινόλες της ελιάς συναντώνται  σε ικανές συγκεντρώσεις στα παραπροϊόντα των 

ελαιουργείων και η αξιοποίηση τους στη διατροφή των ζώων, εκτός του ότι θα αυξήσει την 

παραγωγικότητα της κτηνοτροφίας  και την μετατρεψιμότητα των ζωοτροφών, θα συνεισφέρει 

και στην μείωση των εκπομπών «αερίων του θερμοκηπίου» της κτηνοτροφίας και του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος του αγροτοβιομηχανικού τομέα, που στην προκειμένη 

περίπτωση αφορά στα ελαιουργεία. 

Τέλος λαμβάνοντας υπόψη:   

- ότι σε μεταβολικό επίπεδο η δράση των φαινολικών ενώσεων είναι η ίδια για όλους 

τους αερόβιους οργανισμούς και αφορά στους ίδιους ενδοκυττάριους μηχανισμούς, 

που από την μια αποτρέπουν την εγκατάσταση του οξειδωτικού stress και από την 

άλλη συμβάλλουν στην αποκατάσταση των οξειδωτικών βλαβών.    

- την τρέχουσα γνώση για την πεπτικότητα των επιμέρους φαινολικών ενώσεων που 

περιέχονται στο μείγμα των πολυφαινολών της ελιάς και την μέση συγκέντρωση της 

υδροξυτυροσόλης και των παραγώγων της, σε αυτό το μείγμα 

- τις προβλέψεις του αναγνωρισμένου από την ΕΕ ισχυρισμού υγείας, για το πλούσιο σε 

πολυφαινόλες ελαιόλαδο, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 432/2012 (L 136 / 

25.05.2012), όπου ορίζεται ότι η ημερήσια λήψη 5mg υδροξυτυροσόλης και 

παραγώγων της έχει θετική επίδραση στην υγεία του ανθρώπου.   

- το ενεργειακό ισοδύναμο, της ενεργειακής πυκνότητας των ζωοτροφών, σε σχέση με 

τις ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπου, 

μπορεί να ορισθεί με ασφάλεια η κατά περίπτωση προσθήκη ποσότητας φαινολικών ενώσεων 

της ελιάς στις ζωοτροφές, ώστε να εξασφαλιστεί ικανή και ασφαλής συγκέντρωση τους, για την 

επίτευξη της επιδιωκόμενης αντιοξειδωτικής ενίσχυσης του οργανισμού των ζώων.  
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