
 
 

 

 

 

Πολυφαινόλες - Πτηνοτροφία 
 

 

Με την  προσθήκη φυσικών πολυφαινολικών ενώσεων της ελιάς στο σιτηρέσιο των πτηνών, 

αναμένονται αποτελέσματα ανάλογα, με αυτά που αφορούν σε όλους τους αερόβιους 

οργανισμούς και αφορούν  στις ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες των πολυφαινολών και κυρίως 

της υδροξυτυροσόλης και στις ηπατο-προστατευτικές ιδιότητες των τερπενικών οξέων, στην 

ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και της σταθερότητας των κυτταρικών μεμβρανών, 

στην μείωση των φλεγμονωδών καταστάσεων και στην μείωση των φλεγμονωδών καταστάσεων 

του  πεπτικού τους σωλήνα. 

Η βιοδραστικότητα των φαινολικών ενώσεων της ελιάς επιδρά άμεσα στην τόνωση της 

ευρωστίας του σμήνους, στην βελτίωση της ποιότητας των κατά περίπτωση προϊόντων των 

πτηνών, στην βελτίωση της υγείας του πεπτικού συστήματος των πτηνών  

Συγκεκριμένα  και ανεξάρτητα με την παραγωγική κατεύθυνση των πτηνών, σε ότι αφορά στις 

ζωοτεχνικές παραμέτρους αναμένεται : 

- βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης λόγω της βελτιστοποίησης του μεταβολισμού του 

πρωτεϊνικού και ενεργειακού περιεχομένου της τροφής 

- αύξηση της ανθεκτικότητας των πτηνών στο θερμοκρασιακό στρες 

- αύξηση του ημερήσιου ρυθμού ανάπτυξης και μείωση των αιφνίδιων θανάτων 

- βελτίωση της πεπτικότητας και του μεταβολισμού των αζωτούχων ουσιών, με μείωση 

της παραγωγής ΝΗ3 και ουρίας 

- μείωση της ανάγκης χρήσης θεραπευτικών φαρμακευτικών ουσιών 

- βελτίωση του δείκτη κόστους διατροφής και οφέλους 

  



 

 

 

Όρνιθες ωοτοκίας 
 

Δεδομένων των αποτελεσμάτων των πολυφαινολών, σε ότι αφορά στην προστασία των 

ενδοθηλίων και των κυτταρικών μεμβρανών και της παρέμβασης τους στη σύνθεση των 

λιπαρών οξέων, η προσθήκη πολυφαινολών στο σιτηρέσιο των ορνίθων, κατά περίπτωση είχε 

σαν αποτέλεσμα την: 

- ομαλοποίηση του σχήματος και του μεγέθους των αυγών  

- επιτάχυνση της ωοπαραγωγής  

- στατιστικά σημαντική βελτίωση του δείκτη χρώματος του κρόκου 

- στατιστικά σημαντική μείωση της χοληστερόλης, με γραμμική μείωση του 

αθηρωματικού δείκτη του αυγού, ανάλογη με την συγκέντρωση των πολυφαινολικών 

ουσιών της ελιάς στο σιτηρέσιο των πτηνών 

- στατιστικά σημαντική αύξηση της παρουσίας  πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFAs) 

και της περιεκτικότητας σε ελαϊκό και λινολενικό οξύ στον κρόκο των αυγών  

 

 

Ορνίθια κρεοπαραγωγής 
 

Σε ότι αφορά στα ορνίθια σε συνέχεια με τα παραπάνω, αναμένεται σε ότι αφορά στην ποιότητα 

του παραγόμενου κρέατος: 

- Βελτίωση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων του κρέατος, λόγω αυξημένης σύνθεσης 

πολυακόρεστων οξέων (PUFA’s) 

- Αυξημένη ανίχνευση μεταβολιτών τυροσόλης και υδροξυτυροσόλης στο κρέας 

- Αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα του κρέατος και αυξημένος χρόνος συντήρησης 

του σφάγιου 

- Δραστική μείωση εμφάνισης του PSE-κρέατος λόγω της αντιοξειδωτικής κατάστασης 

του σφάγιου και της αυξημένης ανθεκτικότητας των κυτταρικών μεμβρανών 
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