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1. Πρόλογος
Η πτυχιακή διατριβή αυτή διενεργήθηκε στην Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του

Τμήματος  Τεχνολόγων  Γεωπόνων  της  Σχολής  Τεχνολογίας  Γεωπονίας,  Τεχνολογίας
Τροφίμων  και  Διατροφής  του  Αλεξάνδρειου  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης.

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις διαθέσιμες χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές στην
Ελλάδα, καθώς και τη χημική σύσταση αυτών. Ο σκοπός αυτής εργασίας αποσκοπεί αφενός
να καταδείξει ποιες είναι οι διαθέσιμες χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές που παράγονται στη
χώρα μας και αν αυτές είναι δυνατόν να καλύψουν τις ανάγκες των ζώων στη χώρα μας και
αφετέρου  αν  υπάρχει  ανάγκη  νέων  καινοτόμων  ιδεών  και  εφαρμογών  στον  τομέα  των
ζωοτροφών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.

Στην  παρούσα  εργασία  εκμεταλλεύτηκα  στοιχεία  από  το  Υπουργείο  Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, βιβλιογραφίες από ξένα και ελληνικά βιβλία, αναφορές και άρθρα
δημοσιευμένα σε ελληνικά περιοδικά με αντικείμενο τη γεωργία και τη κτηνοτροφία, καθώς
και  επισκέψεις  σε  εργοστάσιο  ζωοτροφών  του  κ.  Γιώργου  Ουζουνίδη  που  εδρεύει  στη
περιοχή της Σίνδου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την υλοποίηση αυτής της πτυχιακής διατριβής τόσο τον
καθηγητή μου,  κ.  Βασίλειο  Μπαμπίδη για την αμέριστη υποστήριξή του,  τον  κ.  Γιώργο
Ουζουνίδη  για  τη  διάθεση  του  εργοστασίου  ζωοτροφών,  όπως  επίσης  και  τον  τεχνικό
σύμβουλο στην εταιρεία του, τον κ. Λάμπρο Ριζογιάννη, Γεωπόνο Ζωικής Παραγωγής με
ειδικότητα στη διατροφή των μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών, καθώς και τους γονείς
μου για την υποστήριξή τους.

Χριστίνα Μερτζάνη
Οκτώβριος 2017
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2.1. Περίληψη
Μερτζάνη,  Χ.,  2017.  Χρησιμοποιούμενες  ζωοτροφές  στην  Ελλάδα:  Χημική  σύσταση
ζωοτροφών.  Πτυχιακή  Διατριβή,  Κατεύθυνση  Ζωικής  Παραγωγής,  Τμήμα  Τεχνολόγων
Γεωπόνων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη,
σελ. 1–54.

Είναι γενικά αποδεκτό πως η διατροφή αποτελεί το καθοριστικότερο παράγοντα στον
κλάδο της ζωικής παραγωγής, μιας και αφενός επηρεάζει την υγεία και κατ’ επέκταση την
παραγωγικότητα των αγροτικών ζώων, αλλά και αφετέρου καθορίζει το κόστος παραγωγής
των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων. Η διατροφή των ζώων απαιτεί υψηλή γνώση
των κλάδων της χημείας και της βιοχημείας. Το 95% της ζωής αποτελείται από τέσσερα
στοιχεία, που είναι ο άνθρακας, το οξυγόνο, το υδρογόνο και το άζωτο. Για παράδειγμα το
μόριο του νερού αποτελείται από ένα άτομο οξυγόνου και 2 άτομα υδρογόνου. Ο βασικός
ορισμός της ζωοτροφής περιλαμβάνει κάθε ύλη φυτικής, ζωικής ή ανόργανης προέλευσης, η
οποία παράγεται είτε φυσικά είτε τεχνικά και προάγει το φαινόμενο της θρέψης χωρίς να
θίγει την υγεία του ζώου που τη καταναλώνει (Καλαϊσάκης, 1975). Επομένως οι ζωοτροφές
προκειμένου να εκπληρώσουν το φυσιολογικό ρόλο τους, πρέπει να περικλείουν θρεπτικά
συστατικά  και  να  μην  περιέχουν  βλαπτικούς  για  την  υγεία  του  ζωικού  οργανισμού
παράγοντες ή αν περιέχουν να βρίσκονται σε ποσότητα που να μην απαγορεύεται η χρήση
τους,  ενώ  μπορούν  να  περιέχουν  και  αδρανή  συστατικά.  Τα  βασικά  συστατικά  των
ζωοτροφών όπως και ενός ζωικού οργανισμού είναι το νερό (η υγρασία) και η ξηρά ουσία
που  αποτελείται  από  οργανικά  και  ανόργανα  συστατικά.  Στη  χώρα  μας,  παρόλο  που
καλλιεργούνται ζωοτροφές για να καλύψουν διατροφικά τις ανάγκες των αγροτικών ζώων,
δυστυχώς  οι  ποσότητες  δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψή τους.  Τα αίτια είναι  πάρα
πολλά  με  βασικότερο  τη  μη  χάραξη  στρατηγικού  σχεδιασμού  για  την  εναρμόνιση  της
φυτικής με τη ζωική παραγωγή.
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2.2. Abstract
Mertzani, C., 2017. Animal feedstuffs used in Greece: Chemical composition of feedstuffs.
Diploma Thesis, Division of Animal Production,  Department of Agricultural  Technology,
School  of  Agricultural  Technology,  Food  Technology  and  Nutrition,  Alexander
Technological Educational Institute of Thessaloniki. Thessaloniki, Greece, pp. 1–54.

It  is  generally  accepted  that  nutrition  is  the  most  important  factor  in  the  livestock
sector,  as  it  affects  the  health  and  hence  the  productivity  of  farm  animals,  and  also
determines the production costs of the produced livestock products. Animal nutrition requires
a high level  of knowledge in  the fields  of chemistry and biochemistry.  The  95% of  life
consists of four elements, that are carbon, oxygen, hydrogen and nitrogen. For example, one
molecule of water consists of an oxygen atom and 2 hydrogen atoms. The basic definition of
feedstuffs includes all matter of plant, animal or mineral origin, which is produced either
naturally or technically and promotes the nutritional effect without affecting the health of the
animal that consumes it (Kalaisakis, 1975). Therefore, in order to fulfill their physiological
role, animal feedstuffs must include nutrients that do not contain agents that are harmful to
the health of the animal, or, otherwise, they contain such agents, but in small quantities that
are not eventually prohibited. In addition, feedstuffs may contain inert ingredients. The basic
ingredients  of  feedstuffs,  as  those  of  an  animal  organism,  are  water  (moisture)  and dry
matter,  which  is  consisted  of  organic  and  inorganic  ingredients.  Although  our  country
produces feedstuffs in order to cover the dietary needs of farm animals, unfortunately their
produced amounts are not enough to cover completely the needs. There are too many reasons
for this, but the basic one is the failure to draw up a strategic plan and the harmonization of
plant and animal production.
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3. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
3.1. Βασικές έννοιες

Τα ζώα για να μπορούν αφενός να καλύπτουν τις ανάγκες συντήρησης, αλλά και τις
ανάγκες  παραγωγής  τους  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  και  να  βρίσκονται,  πρέπει  να
καταναλώνουν θρεπτικά συστατικά, τα οποία βρίσκονται περικλειόμενα στις διαθέσιμες για
αυτά  ζωοτροφές.  Έτσι  η  ζωοτροφή  είναι  κάθε  ύλη  που  περιέχει  θρεπτικά  συστατικά
απαραίτητα για το ζώο χωρίς να περικλείει βλαπτικά συστατικά ή όταν τα περιέχει να είναι
σε τέτοιο βαθμό που να μην θέτει σε κίνδυνο τον ζωικό οργανισμό. Τα θρεπτικά συστατικά
είναι ουσίες που λαμβάνουν μέρος στα μεταβολικά φαινόμενα του ζωικού οργανισμού και
του  επιτρέπουν  την  εκδήλωση  μιας  ή  και  περισσότερων  από  τις  φυσιολογικές  του
λειτουργίες (Φεγγερος και συνεργ.2005).

Τα  θρεπτικά  συστατικά  διακρίνονται  σε  οργανικά  και  ανόργανα.  Στα  οργανικά
συστατικά  περιλαμβάνονται  οι  πρωτεΐνες,  τα  απλά  αμινοξέα,  τα  λίπη,  οι  υδατάνθρακες
(σάκχαρα, πεντοζάνες, άμυλο, ημικυτταρίνες, κυτταρίνες κ.ά), τα οργανικά οξέα (βουτυρικό,
προπιονικό,  γαλακτικό,  οξικό  κ.ά)  και  οι  διάφορες  βιταμίνες.  Στα  ανόργανα
περιλαμβάνονται  τα  μακροστοιχεία:  ασβέστιο  (Ca),  φωσφόρος  (P),  κάλιο  (Κ),  μαγνήσιο
(Mg), χλώριο (Cl), νάτριο (Na) και το θείο (S) και τα ιχνοστοιχεία: σίδηρος (Fe), χαλκός
(Cu), μαγγάνιο (Mn), Ψευδάργυρος (Zn), ιώδιο (I), κοβάλτιο (Co) και σελήνιο (Se). Επίσης
στα  ανόργανα  θρεπτικά  συστατικά  περιλαμβάνεται  και  το  νερό  (Φεγγερός  και  συνεργ.,
2005).

Από τα θρεπτικά  συστατικά  τα λίπη,  οι  υδατάνθρακες,  τα  οργανικά οξέα  και,  υπό
προϋποθέσεις, οι πρωτεΐνες οξειδώνονται μέσα στον οργανισμό του ζώου παράγοντας έτσι
ενέργεια. Για το λόγο αυτό καλούνται και ενεργειακά θρεπτικά συστατικά.

Επίσης, στα θρεπτικά συστατικά περιλαμβάνονται και οι αντιδιαιτητικοί παράγοντες
όπως  και  τα  αδρανή  συστατικά.  Οι  αντιδιαιτητικοί  παράγοντες  είναι  μια  κατηγορία
ενώσεων που είτε μπορεί να είναι τοξικές επηρεάζοντας δυσμενώς την υγεία του ζώου, είτε
να  παρεμποδίζουν  την  ομαλή  εξέλιξη  των  φαινομένων  της  θρέψης  (πχ  αλκαλοειδή,
γλυκοζίτες, ταννίνες κλπ). Τα αδρανή συστατικά είναι ουσίες που μπορεί να περιέχονται στη
ζωοτροφή,  αλλά  δε  λαμβάνουν  μέρος  στη  διαδικασία  της  πέψης  και  εν  κατακλείδι  στη
διαδικασία  του  μεταβολισμού  της  συγκεκριμένης  ζωοτροφής.  Έτσι,  κάτω  από  αυτές  τις
συνθήκες δεν έχουν ούτε θετική, ούτε και αρνητική επίδραση στο ζώο.

Ο βαθμός αξιοποίησης της διαθέσιμης συνολικής ενέργειας που περικλείεται σε μια
ζωοτροφή  (η  μέτρηση  της  γίνεται  σε  Megajoul  (MJ)  ανά  κιλό)  είναι  διαφορετικός  και
αναλόγως της κατηγορίας των ζώων. Αυτό σημαίνει πως η θρεπτική αξία μιας ζωοτροφής
είναι διαφορετική και ανάλογη της κατηγορίας των ζώων που θα τη καταναλώσει.

Ο  όρος  που  χρησιμοποιείται  προκειμένου  να  υπάρχει  ένα  μέτρο  αξιολόγησης  και
εκτίμησης της θρεπτικής αξίας μιας ζωοτροφής είναι η διαιτητική αξία. Η διαιτητική αξία
της  εκάστοτε  ζωοτροφής  εκφράζει  τον  βαθμό  στον  οποίο  η  συγκεκριμένη  ζωοτροφή
αξιοποιείται κατά τη διαδικασία της θρέψης από το πεπτικό σύστημα του οργανισμού, δίχως
να επηρεάζει δυσμενώς την υγεία του. Οι παράγοντες που καθορίζουν τη διαιτητική αξία
είναι οι ακόλουθοι:
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 Η θρεπτική αξία:  Εκφράζει  το ενεργειακό περιεχόμενο της ζωοτροφής.  Όσο
μεγαλύτερη είναι η θρεπτική αξία,  τόσο μεγαλύτερη είναι και η συμβολή της
συγκεκριμένης ζωοτροφής στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ζωικού
οργανισμού που την καταναλώνει. Αυτό που πρέπει να γίνει αποδεκτό είναι πως
εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες του ζωικού οργανισμού σε ενέργεια,  τότε δεν
είναι δυνατό να αξιοποιηθούν και τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά.

 Η πεπτικότητα της οργανικής ουσίας: Αποτελεί ένα βασικό γνώμονα για τη
καταλληλότητα της εκάστοτε ζωοτροφής για κάθε είδος ή κατηγορία ζώου. Η
πεπτικότητα  της  οργανικής  ουσίας  είναι  συναρτώμενη  της  φυσιολογίας  της
πεπτικότητας του κάθε ζώου, αλλά και της δομής και της υφής της ζωοτροφής.

 Η περιεκτικότητα  σε  αζωτούχες  ουσίες:  Αποτελεί  κριτήριο  της  διαιτητικής
αξίας της εκάστοτε ζωοτροφής μιας και ο οργανισμός των ζώων δεν μπορεί να
συνθέσει  πρωτεΐνες  και  άλλες απαραίτητες αζωτούχες ουσίες  αν δεν έχει  στη
διάθεση του σημαντική ποσότητα αζώτου (Ν).

 Περιεκτικότητα σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά: Θρεπτικά συστατικά όπως
οι ινώδεις ουσίες, το ασβέστιο (Ca) και ο φώσφορος (P) έχουν ευμενή ή δυσμενή
επίδραση στη διαιτητική  αξία  μιας  ζωοτροφής αναλόγως της  περιεκτικότητας
τους.  Για  παράδειγμα  το  χόρτο  των  ψυχανθών  όταν  χορηγείται  σε  μεγάλες
ποσότητες  στα  ζώα  έχει  δυσμενή  επίδραση  στη  σχέση  ασβεστίου  (Ca)  προς
φώσφορο (P) και κατά επέκταση και στη διαιτητική του αξία.

 Παρουσία ειδικών παραγόντων: Διάφοροι τοξικοί παράγοντες υποβιβάζουν τη
διαιτητική  αξία  μιας  ζωοτροφής,  ενώ  η  παρουσία  μη  ταυτοποιηθέντων
παραγόντων την αυξάνει. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και διάφορες χρωστικές
ουσίες οι οποίες στην περίπτωση των ορνίθων αυγοπαραγωγής βελτιώνουν τη
ποιότητα των αυγών και το χρωματισμό της λεκίθου.

 Η νωπότητα, η καθαρότητα και η ελκυστικότητα: Η νωπότητα βρίσκεται σε
στενή σχέση με την ελκυστικότητα. Όταν μειώνεται σημαντικά η νωπότητα μιας
ζωοτροφής και κάτω από ακατάλληλες συνθήκες συντήρησης και διατήρησης,
τότε  παρατηρούνται  αλλοιώσεις  λόγω  της  ανάπτυξης  ανεπιθύμητων
μικροοργανισμών  με  τελικό  αποτέλεσμα  και  τη  μείωση  της  ελκυστικότητας.
Επιπλέον,  η  παρουσία  ξένων  οργανικών  ή ανόργανων ουσιών,  όπως είναι  το
χώμα, η σκόνη κτλ, μειώνει τη διαιτητική αξία.

 Το ευστόμαχο της ζωοτροφής: Η ιδιότητα αυτή εκφράζει την ευνοϊκή επίδραση
της  εκάστοτε  ζωοτροφής  στη  δραστηριότητα  των  αδένων  του  πεπτικού
συστήματος του εκάστοτε ζωικού οργανισμού που την καταναλώνει, καθώς και
της μικροχλωρίδας. Καθορίζεται κατά κύριο λόγο από τη χημική σύσταση και
την υφή της ζωοτροφής.
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3.2. Είδη και κατάταξη των ζωοτροφών
Κάθε μία ζωοτροφή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ονομάζεται απλή ζωοτροφή

(Φεγγερός και συνεργ., 2005). Οι διάφορες απλές ζωοτροφές διακρίνονται ανάλογα με τη
προέλευσης τους  σε φυτικές  (προερχόμενες  από τα φυτά),  ζωικές  (προερχόμενες  από το
σώμα  χερσαίων  ή  θαλάσσιων  ζώων)  και  τέλος  ανόργανες  (προερχόμενες  από  ανόργανα
άλατα χημικής σύνθεσης ή ορυκτής προέλευσης). Η κυριότερη όμως διάκριση-κατάταξη των
ζωοτροφών στηρίζεται στα φυσικό-χημικά χαρακτηριστικά τους, όπως είναι ο όγκος ανά
μονάδα βάρους  και  η  περιεκτικότητα  τους  σε  ινώδεις  ουσίες  (κυτταρίνες,  ημικυτταρίνες
κ.ά.). Ζωοτροφές που ανά μονάδα βάρους έχουν μεγάλο όγκο, καθώς και υψηλό ποσοστό
ινωδών ουσιών ονομάζονται χονδροειδείς ζωοτροφές (ΧΖ), ενώ εκείνες οι ζωοτροφές που
έχουν  μικρό  όγκο  ανά  μονάδα  βάρους  και  πολύ  χαμηλό  ποσοστό  σε  ινώδεις  ουσίες
καλούνται συμπυκνωμένες ζωοτροφές (ΣΖ). Οι χονδροειδείς ζωοτροφές είναι αποκλειστικά
φυτικής προέλευσης, ενώ οι συμπυκνωμένες μπορεί να είναι φυτικής, ζωικής και ανόργανης
προέλευσης.  Στα  ακόλουθα  διαγράμματα  δίδεται  η  ταξινόμηση  των  χονδροειδών
(Διάγραμμα 3.1.) και συμπυκνωμένων ζωοτροφών (Διάγραμμα 3.2.).

3.2.1. Χονδροειδείς ζωοτροφές
Οι χονδροειδείς ζωοτροφές έχουν σπουδαίο ρόλο για τη διατροφή των μηρυκαστικών

και γενικά των φυτοφάγων ζώων. Σε αυτήν τη κατηγορία περιλαμβάνονται  διάφορα είδη
χλωρής φυτικής ύλης τα διάφορα προϊόντα συντήρησης ορισμένων ειδών της και τα διάφορα
υποπροϊόντα θεριζοαλωνισμού, όπως είναι για παράδειγμα τα άχυρα (Φεγγερός και συνεργ.,
2005).

Η χλωρή φυτική ύλη περιλαμβάνει ότι προέρχεται από το υπέργειο τμήμα (στελέχη και
φύλλα) των καλλιεργούμενων ή αυτοφυών φυτών όπως είναι η χλόη κριθαριού (εικόνα 3.1),
αραβοσίτου,  βρώμης  (εικόνα  3.2),  σιταριού,  σόργου  (εικόνα  3.3),  μηδικής  (εικόνα  3.4),
τριφυλλιού, βίκου, φυσικών λειμώνων (εικόνα 3.5) και τεχνητών λειμώνων, όπως είναι το
Lolium perenne (εικόνα 3.6).

Η χλόη ταξινομείται σε δύο μεγάλες κατηγορίες αυτής των αγρωστωδών (όπως είναι η
χλόη  κριθαριού,  σιταριού,  αραβοσίτου,  βρώμης,  σόργου  κ.ά)  και  των  ψυχανθών  (χλόη
μηδικής,  χλόη  βίκου,  τριφυλλιού  κ.ά).  Η  χλόη  φυσικών  και  τεχνητών  λειμώνων
περιλαμβάνει είτε κατηγορία αγρωστωδών, είτε ψυχανθών είτε τέλος και μείξη αυτών.

Η φυλλώδης χλωρή φυτική ύλη χαρακτηρίζεται  από υψηλό ποσοστό υγρασίας που
κυμαίνεται  από  65 έως  90% και  είναι  άμεσα εξαρτώμενη  από το  βλαστικό  στάδιο  των
φυτών. Έτσι στο νεαρό στάδιο η υγρασία είναι υψηλότερη ενώ όσο αυξάνει το βλαστικό
στάδιο αρχίζει και μειώνεται. Η χλόη της κατηγορίας των αγρωστωδών χαρακτηρίζεται από
χαμηλό ποσοστό σε ολικές αζωτούχες ουσίες σε σχέση με αυτό των ψυχανθών που είναι
πολύ  μεγαλύτερο  με  μια  ενδιάμεση τιμή  σε  σύγκριση με  αυτό  των  φυσικών  ή  και  των
τεχνητών λειμώνων.
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Διάγραμμα 3.1. Ταξινόμηση χονδροειδών ζωοτροφών.
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Διάγραμμα 3.2. Ταξινόμηση συμπυκνωμένων ζωοτροφών.

Εικόνα 3.1. Χλόη κριθαριού.
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Εικόνα 3.2. Χλόη βρώμης.

Εικόνα 3.3. Χλόη σόργου.

Εικόνα 3.4. Χλόη μηδικής.
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Εικόνα 3.5. Φυσικός λειμώνας.

Εικόνα 3.6. Τεχνητός λειμώνας Lolium perenne.

Η φυλλώδης χλωρή φυτική ύλη μπορεί να συγκομισθεί και να χορηγηθεί στα ζώα ή
και  να  δοθεί  απευθείας  μέσω  της  βόσκησης  στο  χωράφι  ή  στο  λειμώνα  ή  τέλος  να
συντηρηθεί  είτε  μέσω της  διαδικασίας  της  ενσίρωσης ή της  ξήρανσης.  Τα προϊόντα  της
ξήρανσης ονομάζονται σανοί, όταν προέρχονται από χλόη καλλιεργούμενων φυτών όπως για
παράδειγμα είναι ο σανός μηδικής (εικόνα 3.7), ο σανός σίτου (εικόνα 3.8), ο σανός βρώμης
κ.ά. Τα κυριότερα προϊόντα συντηρημένων καλλιεργούμενων φυτών μέσω της διαδικασίας
της ενσίρωσης ονομάζονται ενσιρώματα και τέτοια είναι το ενσίρωμα αραβοσίτου (εικόνα
3.9), το ενσίρωμα μηδικής (εικόνα 3.10), το ενσίρωμα κριθαριού κ.ά.
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Εικόνα 3.7. Σανός μηδικής.

Εικόνα 3.8. Σανός σίτου.

Εικόνα 3.9. Ενσίρωμα αραβοσίτου.
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Εικόνα 3.10. Ενσίρωμα μηδικής.

Στη χλωρή φυτική ύλη περιλαμβάνονται ακόμα τα φύλλα και οι κλαδίσκοι θάμνων και
δένδρων, οι διάφοροι καρποί και φρούτα κηπευτικών ή δενδρωδών καλλιεργειών (όπως είναι
μήλα, αχλάδια, κολοκύθες κ.ά), το υπέργειο τμήμα των ζαχαρότευτλων, των κτηνοτροφικών
τεύτλων,  το  υπόγειο  τμήμα  διάφορων  φυτών  (όπως  είναι  τα  καρότα)  και  τα  γεώμηλα
(πατάτες).

Τέλος,  ένα  από  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  των  χονδροειδών  ζωοτροφών  είναι  ότι
περιέχουν πολύ υψηλά ποσοστά ινωδών ουσιών (κυτταρίνες,  ημικυτταρίνες,  λιγνίνη)  που
γενικά  κατά  μέσο  όρο  αγγίζει  ή  και  ξεπερνά  το  18%  επί  ξηράς  ουσίας.  Η  κυριότερη
κατηγορία ζώων που μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο αυτής της κατηγορίας ζωοτροφών
είναι τα μηρυκαστικά, μιας και αυτά έχουν ένα πολύπλοκο πεπτικό σύστημα που αποτελείται
από  τέσσερα  τμήματα  στομάχου,  με  κυριότερο  το  χώρο  της  μεγάλης  κοιλίας,  που  οι
περιεχόμενοι  σε  αυτό  το  τμήμα  μικροοργανισμοί  (βακτήρια,  μύκητες  και  πρωτόζωα)
μπορούν να  αξιοποιήσουν και  να  αφομοιώσουν σε ικανοποιητικό  βαθμό το  σύνολο των
ινωδών ουσιών προάγοντας το μηρυκασμό που είναι και η φύση τους ως κατηγορία ζώων.

3.2.2. Συμπυκνωμένες ζωοτροφές
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (κεφάλαιο 3.2), οι συμπυκνωμένες ζωοτροφές είναι

εκείνη η κατηγορία ζωοτροφών που ανά μονάδα βάρους έχει το μικρότερο όγκο και έχουν
φυτική, ζωική και ανόργανη προέλευση (Φεγγερός και συνεργ., 2005).

3.2.2.1. Φυτικής προέλευσης
Η σπουδαιότερη κατηγορία ζωοτροφών στη διατροφή των ζώων τόσο από πλευράς

ποσότητας όσο και από πλευράς υψηλής θρεπτικής αξίας (Φεγγερός και συνεργ., 2005). Σε
αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται:

Οι δημητριακοί καρποί, όπως το καλαμπόκι (εικόνα 3.11), το κριθάρι (εικόνα 3.11),
το  σιτάρι  (εικόνα  3.11),  η  βρώμη  κ.ά.  Κύριο  χαρακτηριστικό  αυτής  της  κατηγορίας
ζωοτροφών  είναι  το  υψηλό  ενεργειακό  περιεχόμενο  λόγω  του  υψηλού  ποσοστού
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υδατανθράκων με τη μορφή αμύλου (45 έως 75% επί ξηράς ουσίας) και το χαμηλό ποσοστό
αζωτούχων ουσιών (8,5 έως 15%).

Τα  σπέρματα  ψυχανθών,  όπως  σπέρματα  σόγιας  (εικόνα  3.12),  μπιζελιού  (εικόνα
3.12), βίκου, ηλίανθου, λούπινου (εικόνα 3.12), βαμβακιού κ.ά. Το κύριο χαρακτηριστικό
αυτής της κατηγορίας ζωοτροφών είναι το υψηλό ποσοστό αζωτούχων ουσιών με υψηλή
περιεκτικότητα σε  υδατάνθρακες  (σπέρματα κουκιών,  βίκου,  λούπινου κ.ά.)  ή  με υψηλή
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες (σπέρματα σόγιας, ηλίανθου, βαμβακιού κ.ά.). Υπάρχουν
και  σπέρματα  με  υψηλό  ποσοστό  ινωδών  ουσιών.  Στα  σπέρματα  ψυχανθών  πρέπει  να
τονιστεί πως υπάρχουν αρκετές αντιδιαιτητικές ουσίες που επιβάλλουν το περιορισμό τους
στη διατροφή των ζωικών οργανισμών που θα τη καταναλώσουν.

Από την επεξεργασία των σπόρων των ψυχανθών που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε
λιπαρές  ουσίες  από  συγκεκριμένες  βιομηχανίες  σπορελαιουργίας,  παράγονται  μια  σειρά
κατηγορίας υποπροϊόντων σπορελαιουργίας που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το υψηλό
ποσοστό  σε  αζωτούχες  ουσίες  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  μέχρι  ενός  ορισμένου
ποσοστού στα χορηγούμενα σιτηρέσια των αγροτικών ζώων. Η διαδικασία της εξαγωγής του
ελαίου από τις συγκεκριμένες βιομηχανίες γίνεται είτε με χρήση πιεστηρίου (υδραυλικού ή
κοχλιωτού), είτε με εκχύλιση, είτε τέλος και με συνδυασμό αυτών των δύο μεθόδων.

Αυτή η κατηγορία των υποπροϊόντων που προκύπτει από τη μέθοδο εξαγωγής μέσω
πιεστηρίου έχουν τη μορφή πλακούντα, όπως για παράδειγμα είναι ο βαμβακοπλακούντας
(εικόνα 3.13), ηλιοπλακούντας (εικόνα 3.13), κ.ά., ενώ η κατηγορία που προκύπτει μέσω της
διαδικασίας της εκχύλισης έχουν μορφή άλευρου, όπως για παράδειγμα είναι το σογιάλευρο
(εικόνα 3.13) κ.ά.

Τα υποπροϊόντα γεωργικών βιομηχανιών, υποπροϊόντα αλευροποιίας, όπως είναι τα
πίτυρα  σίτου  κ.ά,  υποπροϊόντα  αμυλοποιίας,  όπως  για  παράδειγμα  είναι  η  γλουτένη
καλαμποκιού, το άμυλο αραβοσίτου, υποπροϊόντα ζυθοποιίας, όπως είναι τα νωπά στέμφυλα
ζυθοποιίας (εικόνα 3.14) ή ζύμη ζυθοποιίας, υποπροϊόντα ζαχαροποιίας, όπως είναι η ξηρή
πούλπα ζαχαρότευτλων,  η  μελάσα ζαχαρότευτλων  κ.ά,  υποπροϊόντα  οινοπνευματοποιίας,
όπως είναι τα στερεά συστατικά οινοπνεύματος αραβοσίτου κ.ά.

Εικόνα 3.11. Από αριστερά προς δεξιά: καλαμπόκι, κριθάρι, σιτάρι.
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Εικόνα 3.12. Από αριστερά προς δεξιά: καρπός σόγιας, μπιζελιού και λούπινο.

Εικόνα 3.13. Από αριστερά προς δεξιά: σογιάλευρο 46%, βαμβακοπλακούντας, ηλιοπλακούντας.

Εικόνα 3.14. Από αριστερά προς δεξιά: ξηρή πούλπα ζαχαρότευτλων, νωπά στέμφυλα ζυθοποιίας.

3.2.2.2. Ζωικής προέλευσης
Η  κατηγορία  αυτή  των  ζωοτροφών  προέρχεται  από  διαδικασία  αποστείρωσης,

απολίπανσης,  αφυδάτωσης  και  τέλος  άλεσης  των  ζωικών  ιστών  (Φεγγερός  και  συνεργ.,
2005). Η ονομασία τους προέρχεται από το ζώο και το είδος του ιστού που χρησιμοποιείται
για  τη  παραγωγή  της  συγκεκριμένης  ζωοτροφής.  Για  παράδειγμα  τα  κρεατάλευρα,  τα
οστεάλευρα, τα αιματάλευρα προέρχονται από χερσαία ζώα, ενώ τα ιχθυάλευρα προέρχονται
από θαλάσσια ζώα.

Οι  περισσότερες  ζωοτροφές  ζωικής  προέλευσης  έχουν  υψηλό  ποσοστό  αζωτούχων
ουσιών με πολύ καλό πρωτεϊνικό προφίλ (αμινοξέα) για τα ζώα στα οποία επιτρέπεται να
καταναλωθεί. Επίσης, υπάρχει και μια κατηγορία ζωικής προέλευσης ζωοτροφών, όπως είναι
τα οστεάλευρα που περικλείουν και υψηλά ποσοστά ανόργανων στοιχείων.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής των ιχθυαλεύρων παράγονται τα ιχθυέλαια που είναι
φορείς  των απαραίτητων ακόρεστων λιπαρών οξέων (λινελαικό,  λινολενικό,  αραχιδονικό
κ.ά.) και κατά τη διαδικασία παραγωγής κρεατάλευρων παράγονται ζωικά λίπη από το ζωικό
λιπώδη ιστό που κατατάσσονται και ενεργειακά συστατικά.

Πρέπει να τονιστεί πως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται η χρήση
ζωοτροφών  ζωικής  προέλευσης.  Η  απαγόρευση  αυτή  αναφέρεται  μόνο  στις  ζωοτροφές
ζωικής προέλευσης που προέρχονται από τη κατηγορία χερσαίων ζώων μιας και θεωρήθηκε
αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία υπεύθυνη για τη νόσο των τρελών αγελάδων (Σπογγώδη
εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών).
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Στη ζωικής προέλευσης ζωοτροφές ανήκει το γάλα και τα υποπροϊόντα του, όπως είναι
το άπαχο γάλα και το τυρόγαλο και τα προϊόντα αφυδάτωσης (σκόνη πλήρους και άπαχου
γάλακτος). Το γάλα είναι απαραίτητο για τα νεογέννητα των θηλαστικών ζώων είτε μέσω
του φυσικού είτε του τεχνητού θηλασμού. Τα αφυδατωμένα προϊόντα γάλακτος δίνονται με
αναδιάλυση τους και συμπλήρωση τους με άλλα συστατικά για τη χορήγηση τους με τεχνητό
θηλασμό  ή  να  ενσωματωθούν  (μέχρι  ποσοστό  15%)  στα  σιτηρέσια  κυρίως  των  νεαρών
ζώων.

3.2.2.3. Ανόργανης προέλευσης
Σε αυτή τη κατηγορία των ζωοτροφών περιλαμβάνονται όλα τα ανόργανα άλατα που

περιέχουν ανόργανα θρεπτικά συστατικά (Φεγγερός και συνεργ., 2005). Τα άλατα μπορεί να
έχουν  φυσική  προέλευση  όπως  είναι  η  μαρμαρόσκονη  (εικόνα  3.15)  το  αλάτι  ή  να
παράγονται  χημικά  από  εξειδικευμένες  εταιρείες  χημικών,  όπως  είναι  το  οξείδιο  του
μαγνησίου (εικόνα 3.15), το φωσφορικό μονοασβέστιο, θειικός χαλκός κ.ά.

Εικόνα 3.15. Από αριστερά προς δεξιά: Οξείδιο του μαγνησίου και μαρμαρόσκονη.

3.3. Σύνθετες ζωοτροφές
Όλες  οι  μέχρι  τώρα  προαναφερθείσες  τροφές  ανήκουν  στη  κατηγορία  των  απλών

ζωοτροφών  (Φεγγερός  και  συνεργ.,  2005).  Με την  ανάμειξη  όμως  δύο  ή  περισσότερων
απλών  ζωοτροφών  τότε  δημιουργούνται  τα  μείγματα  ζωοτροφών  ή  αλλιώς  οι  σύνθετες
ζωοτροφές.

Η διάκριση των σύνθετων ζωοτροφών είναι η ακόλουθη:

 Τα πλήρη μείγματα που καλούνται εκείνα τα μείγματα που καλύπτουν πλήρως
τις ανάγκες των ζώων που θα τις καταναλώσουν σε όλα τα θρεπτικά συστατικά.

 Τα συμπυκνώματα ή αλλιώς γενικοί ισορροπιστές που είναι μείξη ζωοτροφών
πλούσια σε κάποιες  κατηγορίες  θρεπτικών  συστατικών,  όπως  για  παράδειγμα
είναι  οι  πρωτεϊνούχες  ζωοτροφές,  ανόργανα  στοιχεία  και  βιταμίνες)  και
χρησιμοποιούνται  σε  συνδυασμό  με  άλλη  κατηγορία  ζωοτροφών  για  τη
παραγωγή πλήρων μειγμάτων.

 Οι ειδικοί ισορροπιστές που είναι είτε σκευάσματα βιταμινών είτε ιχνοστοιχείων
ή  και  μίξη  αυτών  και  χρησιμοποιούνται  σε  συνδυασμό  με  άλλες  απλές
ζωοτροφές για τη παραγωγή πλήρων μειγμάτων.
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3.4. Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών
Σε  αυτή  τη  κατηγορία  ζωοτροφών  ανήκουν  ουσίες  που  δεν  περικλείουν  θρεπτικά

συστατικά  αλλά  με  την  ενσωμάτωση  τους  μαζί  με  τις  υπόλοιπες  ζωοτροφές  έχουν  την
ιδιότητα (Ζέρβας και συνεργ., 2004):

 Να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά των ζωοτροφών, όπως για παράδειγμα είναι οι
συντηρητικές ουσίες που με τη συμμετοχή τους στο τελικό μείγμα αυξάνουν τη
συντήρηση του συγκεκριμένου μείγματος ζωοτροφών, οι  γαλακτοματοποιητές
που προκαλούν τη παραγωγή γαλακτωμάτων, τα αντιοξειδωτικά όπου η κύρια
χρήση  τους  είναι  η  προστασία  των  ευοξειδωτών  συστατικών  του  μείγματος
(όπως για παράδειγμα είναι τα έλαια), τα βελτιωτικά ροής για τη διευκόλυνση
ροής  των  χρησιμοποιηθέντων  ζωοτροφών  στις  γραμμές  παραγωγής  των
παρασκευαστήριων  ζωοτροφών  και  οι  συνδετικές  ύλες για  τη  δημιουργία
σύνθετων ζωοτροφών υπό τη μορφή σύμπηκτων.

 Να  συμβάλουν:  α)  στην  αύξηση  της  αφομοίωσης  όλων  των  θρεπτικών
συστατικών που περιέχονται  σε κάθε  μία  ζωοτροφή που χρησιμοποιείται  στο
τελικό μείγμα και σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν  τα ένζυμα,  οι οξινιστές,  τα
προβιοτικά κ.ά. Κατά αυτό τον τρόπο αυξάνουν τόσο τη παραγωγικότητα του
ζωικού οργανισμού, όπως είναι για παράδειγμα ο δείκτης παραγωγή γάλακτος, ο
δείκτης μετατρεψιμότητας της τροφής κ.ά, β) σε βελτίωση της ποιότητας των
παραγόμενων  ζωικών  προϊόντων,  όπως  είναι  οι  χρωστικές για  το  επιθυμητό
χρώμα της λεκίθου του αυγού και τέλος γ) στη προστασία της υγείας του ζώου,
όπως είναι η χρήση των αντικοκκιδιαστικών στη διατροφή των πουλερικών για
τη προστασία τους από τα μονοπύρηνα παράσιτα που ανήκουν στη κατηγορία
των πρωτόζωων.

Τέλος,  στην Ευρωπαϊκή Κοινοτική νομοθεσία στη κατηγορία των πρόσθετων υλών
περιλαμβάνονται και ουσίες όπως είναι τα αμινοξέα, οι καθαρές βιταμίνες, καθώς και τα
άλατα  των  ιχνοστοιχείων  με  τη  κοινή  ονομασία  ως  συμπληρώματα  θρεπτικών
συστατικών.

3.5. Κριτήρια καταλληλότητας και ποιοτικής εκτίμησης των ζωοτροφών
Η τελική ποσότητα μιας συγκεκριμένης ζωοτροφής στο τελικό χορηγούμενο σιτηρέσιο

για τα ζώα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που είναι άμεσα εξαρτώμενη από το είδος,
την ηλικία και τη ποιοτική κατάσταση της (Φεγγερός και συνεργ., 2005).

Ένα χαρακτηριστικό  παράδειγμα είναι  τα υποπροϊόντα  του θεριζοαλωνισμού,  όπως
είναι τα άχυρα σιταριού που λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε δομικούς υδατάνθρακες
και  κυρίως  σε  κυτταρίνες,  ημικυτταρίνες  και  λιγνίνη,  αυτή  η  κατηγορία  ζωοτροφής  δε
μπορεί  να  καταναλωθεί  και  να  αξιοποιηθεί  από  όλες  τις  κατηγορίες  ζώων.  Τα  ενήλικα
κυρίως  μηρυκαστικά  λόγω  της  ιδιαιτερότητας  του  πεπτικού  συστήματος  μπορούν  να
αξιοποιήσουν τη εν λόγω ζωοτροφή, ενώ άλλες κατηγορίες ζώων, όπως τα μονογαστρικά δε
μπορούν να την αξιοποιήσουν και να την αφομοιώσουν.
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Έτσι γίνεται πλήρης κατανοητό πως η χημική σύσταση μιας ζωοτροφής είναι το κύριο
βασικό κριτήριο επιλογής για τη συμμετοχή της στο τελικό σιτηρέσιο.

Εκτός των παραπάνω, ένα βασικό κριτήριο της καταλληλότητας μιας ζωοτροφής είναι
οι  αντιδιαιτητικές  ουσίες  που  περιέχουν,  όπως  για  παράδειγμα  είναι  η  γκοσυπόλη  που
βρίσκεται  στα  σπέρματα  του  βαμβακιού,  τα  φυτοοιστρογόνα  που  απαντάται  στη  χλόη
μηδικής και  σε ενδεχόμενες αλλοιώσεις  των φυσικό-χημικών χαρακτηριστικών είτε λόγω
προσμίξεων  με  ξένες  ύλες,  είτε  λόγω  αλλοιώσεων  από  μικροοργανισμούς,  όπως  είναι
μύκητες, ακάρεα κ.ά.

3.5.1. Εκτίμηση ποιότητας χονδροειδών ζωοτροφών
Η  εκτίμηση  ποιότητας  των  συντηρημένων  χονδροειδών  ζωοτροφών  (σανοί-

ενσιρώματα) βασίζεται  σε οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  (Φεγγερός  και  συνεργ.,  2005),
όπως:

 Για  σανούς  και  χόρτα  τα  κριτήρια  είναι  το  χρώμα,  η  οσμή,  η  υφή  και  η
καθαρότητα. Κάθε κριτήριο βαθμολογείται ξεχωριστά και η τελική ποιότητα του
προϊόντος κρίνεται από το άθροισμα των βαθμών όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1.

 Για τα ενσιρώματα τα κύρια  κριτήρια είναι  η οσμή,  η  υφή και  το χρώμα.  Η
τελική αξιολόγηση γίνεται όπως φαίνεται στον πίνακα 3.2.

Επιπλέον,  το ενσίρωμα μπορεί να αξιολογηθεί  και με βάση τη τιμή του  pH και με
χημικό προσδιορισμό οξέων όπως είναι το οξικό, το γαλακτικό και το οξικό οξύ. Η εξέταση
του pH είναι απλή και η αξιολόγηση γίνεται όπως φαίνεται στον πίνακα 3.3.

Πίνακας 3.1.

Βαθμός αξιολόγησης σανών και χόρτων
Κριτήριο Βαθμοί

Χρώμα

Φυσικό 10

Ελαφριά αλλοιωμένο 5

Σταχτί 0

Καστανό -5

Καστανό-μαύρο -10

Μουχλιασμένο -20

Οσμή Αποτέλεσμα εξέτασης

Ευχάριστη-Φυσική 5 Ποιότητα          Βαθμοί

Χωρίς οσμή 0 Άριστη               25-30

Ελαφριά ξένη -5 Πολύ Καλή         20-25

Έντονη ξένη -10 Καλή                  10-20

Αποσύνθεση -20 Κακή                    0-10

Υφή Ακατάλληλη           <0

Μαλακή - πλούσιο φύλλωμα 10

Λίγη σκληρή-λιγότερο φύλλωμα 5

Μέτρια σκληρή- λίγα φύλλα 0
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Πολύ σκληρή-πολλά στελέχη -5

Λίγο υγρή -5

Πολύ υγρή 10

Καθαρότητα

Χωρίς προσμίξεις 5

Λίγες προσμίξεις 0

Παρουσία σκόνης λίγα έντομα, ακάρεα -10

Πολλές ξένες ύλες, έντομα, μούχλα -20

Πίνακας 3.2.

Βαθμός αξιολόγησης ενσιρωμάτων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΙ

ΟΣΜΗ

Ευχάριστη 14

Πολύ όξινη 8

Μέτρια οσμή Βουτυρικού οξέος 4

Έντονη οσμή βουτυρικού οξέος 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣΜούχλα 0 Ποιότητα          Βαθμοί

Υφή Άριστη             18-20

Φύλλα-στελέχη ανέπαφα 4 Καλή                14-17

Φύλλα ελαφριά αλλοιωμένα 2 Ικανοποιητική   10-13

Φύλλα-στελέχη πολύ αλλοιωμένα 1 Μέτρια                  7-9

Φύλλα στελέχη πολτοποιημένα από μούχλα 0 Κακή                    5-6

Χρώμα Ακατάλληλη        0-4

Ίδιο χρώμα με πριν την ενσίρωση 2

Λίγο αλλοιωμένο 1

Πολύ αλλοιωμένο 0

Πίνακας 3.3.

Εκτίμηση ενσιρωμάτων με βάση την τιμή του pH

pH ενσιρώματος με ξηρά ουσία

Ποιότητα <20% 20-30% >30%

Πολύ καλή <3,7 <4,0 <4,5

Καλή 3,7-4,1 4,1-4,5 4,6-5,0

Ικανοποιητική 4,2-4,6 4,6-5,0 5,1-5,5

Μέτρια 4,7-5,1 5,1-5,5 5,6-6,0

Κακή 5,2-5,6 5,6-6,0 6,1-6,5

Ακατάλληλη >5,6 >6,0 >6,5

3.5.2. Εκτίμηση των συμπυκνωμένων ζωοτροφών
3.5.2.1. Έλεγχος νωπότητας

Η νωπότητα  των  ζωοτροφών αποτελεί  ένα  από τα  βασικότερα  μέτρα  ελέγχου  της
ποιότητας των ζωοτροφών (Παπαδομιχελάκης, 2013). Δύο απλοί σχετικώς τρόποι ελέγχου
της κατηγορίας των συμπυκνωμένων τροφών είναι η οσμή και η ενδεχόμενη προσβολή από
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ακάρεα και έντομα. Στη περίπτωση ελέγχου με την οσμή, κάθε οσμή διαφορετική από την
οσμή που εμφάνιζε όταν ήταν φρέσκια η συγκεκριμένη ζωοτροφή δείχνει ότι έχει υποστεί
αλλοίωση. Στη πράξη, για την ένταση της οσμής προκειμένου να διαπιστωθεί η αλλοίωση
της,  μικρό δείγμα της  υπό εξέτασης  ζωοτροφής τοποθετείται  σε φιάλη και  κλείνεται  σε
πώμα. Εν συνεχεία, η εν λόγω φιάλη τοποθετείται σε ειδικό κλίβανο σε θερμοκρασία 35-
40°C. Μετά από χρονικό διάστημα τριάντα (30) λεπτών, η εν λόγω φιάλη με το υπό εξέταση
δείγμα εξάγεται από το κλίβανο, αφαιρείται το πώμα και ελέγχεται η οσμή. Ενδεικτικά οσμές
αλλοίωσης της νωπότητας είναι αυτής της τάγγισης και της μούχλας.

Για τον έλεγχο της ενδεχόμενης προσβολής από ακάρεα και έντομα, το υπό εξέταση
δείγμα  ζωοτροφής  εξετάζεται  για  τη  παρουσία  εντόμων  (εικόνα  3.16)  ή  ακάρεα  είτε
(ζωντανών ή νεκρών). Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις καρπών και σπερμάτων εξετάζεται και
το ενδεχόμενο αν υπάρχουν οπές μικρές ή μεγάλες από ακάρεα ή έντομα. Στη περίπτωση
που υπάρχει μικρή προσβολή τότε η εν λόγω ζωοτροφή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το
συντομότερο δυνατό ή σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία της
απεντόμωσης  Όταν  η  υπό  εξέταση  ζωοτροφή  έχει  υποστεί  μεγάλες  αλλοιώσεις,  τότε
θεωρείται ακατάλληλη για χρήση.

Εικόνα 3.16. Παρουσία εντόμων σε καρπό σίτου.

3.5.2.2. Προσδιορισμός εκατολιτρικού βάρους
Με τον όρο εκατολιτρικό βάρος ορίζεται το βάρος μια ποσότητας ίση με 100 λίτρα

(Φεγγερός και συνεργ., 2005). Για την εκτέλεση ελέγχου αυτής της διαδικασίας απαιτείται
μια ειδική εκατολιτρική συσκευή. Στη περίπτωση όμως που δεν υπάρχει η εν λόγω ειδική
αυτή  συσκευή  μπορεί  ο  προσδιορισμός  αυτός  να  γίνει  με  τη  χρήση  ενός  ογκομετρικού
κυλίνδρου χωρητικότητας 250 ml και η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Ζυγίζεται
αρχικώς ο άδειος κύλινδρος και καταγράφεται το βάρος του (Α), εν συνεχεία γεμίζεται ο
κύλινδρος  μέχρι  τη χωρητικότητα  των 250  ml με  το  δείγμα του υπό εξέταση  δείγματος
(καρπός) και μετριέται και πάλι το βάρος του (Β). Το εκατολιτρικό τότε βάρος του καρπού
προκύπτει από την ακόλουθη μαθηματική εξίσωση:

Ε.Β=  ( Β-Α)*400
Με βάση την τιμή  του εκατολιτρικού βάρους,  οι  καρποί  χαρακτηρίζονται  καλής ή

κατώτερης ποιότητας (πίνακας 3.4).
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Πίνακας 3.4.

Ποιότητα καρπών με βάση το εκατολιτρικό βάρος
Ποιότητα καρπού

Καρπός Καλή Κατώτερη

Καλαμπόκι 75-80 <75

Κριθάρι 63-70 <62

Σιτάρι 75-82 <75

Βρώμη 47-54 <46
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4. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
4.1. Ορισμός της χημικής σύστασης

Με τον όρο χημική σύσταση μιας ζωοτροφής καλείται το σύνολο όλων των θρεπτικών
συστατικών που περικλείει (Καραμήτρος, Δ., 2015). Πρέπει να αναφερθεί πως οι ζωοτροφές
εμφανίζουν πολύ μεγάλες διαφορές ως προς τη χημική τους σύνθεση και οι παράγοντες που
τη καθορίζουν είναι οι ακόλουθοι:

 Το έδαφος και οι κλιματολογικές συνθήκες.
 Το στάδιο της ανάπτυξης.
 Ο γονότυπος και τέλος
 Η μέθοδος επεξεργασίας ( άλεση, άτμιση, τεμαχισμός κ.ά).
Η χημική ανάλυση μιας ζωοτροφής παρέχει χρήσιμες πληροφορίες με τα πραγματικά

χημικά  συστατικά  που  επιδρούν  στη  πέψη  (Van Soest,  1994).  Η  χημική  ανάλυση  ανά
θρεπτικό  συστατικό  παρόλο  που  είναι  μια  δαπανηρή  και  χρονοβόρα  μέθοδος  παρέχει
σημαντικές  βιοχημικές  πληροφορίες  για  τη  καλύτερη  δυνατή  κατανόηση  εκείνων  των
παραγόντων  που  επηρεάζουν  την  αποδοτικότητα  του  ζωικού  οργανισμού  που  θα  τη
καταναλώσει.

Η χημική ανάλυση δεν δίνει μια πλήρη εικόνα της διαιτητικής αξίας μιας ζωοτροφής,
αλλά προσδιορίζει την αξία της σε σχέση με την ικανότητα αφομοίωσης της από το ζωικό
οργανισμό σε ένα ή περισσότερα από ένα θρεπτικά συστατικά.

Συμπερασματικά, η χημική ανάλυση μιας ζωοτροφής αποτελεί το πρώτο στάδιο για το
προσδιορισμό  της  διαιτητικής  αξίας  της,  η  οποία  επιτρέπει  τον  προσδιορισμό  της
περιεκτικότητας σε διάφορες κατηγορίες θρεπτικών συστατικών ή και την ύπαρξη τοξικών
και  άλλων  αντιδιατροφικών  παραγόντων  που  την  επηρεάζουν  δυσμενώς  ως  προς  την
διαιτητική αξία της.

Η γνώση της χημικής σύνθεσης των ζωοτροφών, οι οποίες παρέχουν στα ζώα που τις
καταναλώνουν  τις  απαραίτητες  θρεπτικές  ουσίες  καθώς  και  την  ενέργεια  για  την
ικανοποίηση  των  αναγκών  τους  σε  οποιαδήποτε  στάδιο  και  αν  βρίσκονται  πέραν  των
βασικών  αναγκών  συντήρησης  και  επιβίωσης  τους,  συγκεντρώνει  ένα  πολύ  σημαντικό
ενδιαφέρον  και  αποτελεί  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  καλύτερη  κατανόηση  των
λειτουργιών της θρέψης.

Επομένως, είναι  αναγκαία η γνώση των μεθόδων με τις οποίες πραγματοποιείται  η
χημική  ανάλυση  των  εκάστοτε  ζωοτροφών.  Σήμερα  υπάρχουν  μέθοδοι  αναλύσεως  των
ζωοτροφών που στηρίζονται στις χρωματογραφικές και φασματομετρικές τεχνικές, οι οποίες
επιτρέπουν  το  λεπτομερή  προσδιορισμό  των  θρεπτικών  συστατικών  που  περιέχονται  σε
αυτές.

Με τον όρο θρεπτικά συστατικά καλούμε μια κατηγορία ουσιών οι οποίες είναι  οι
ακόλουθες:

 Οι υδατάνθρακες,
 Οι ολικές αζωτούχες ουσίες,
 Οι ολικές ινώδεις ουσίες,
 Οι oλικές λιπαρές ουσίες,
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 Οι βιταμίνες, και τέλος
 Η τέφρα (ανόργανη ουσία).
Το μεγαλύτερο μέρος των γνώσεων που αφορούν τη χημική σύσταση των ζωοτροφών,

στηρίζεται  σε  μια  αναλυτική  τεχνική  που  επινοήθηκε  το  1865  από  τους  Γερμανούς
επιστήμονες  Hennemberg &  Stohman στο  πειραματικό  σταθμό  Weende της  Γερμανίας.
Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή ως ‘Αναλυτική μέθοδος Weende’.

Με τη μέθοδο  Weende διαχωρίζονται τα βιολογικά υλικά όπως είναι οι τροφές, τα
κόπρανα, τα ούρα, οι σωματικοί ιστοί και τα σωματικά υγρά σε βασικές ομάδες θρεπτικών
ουσιών, οι οποίες σαν πηγές ενέργειας για το ζωικό οργανισμό καθορίζουν εν τέλει και το
ενεργειακό περιεχόμενο της τροφής (θρεπτική αξία).

Η μέθοδος  Weende ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί τη πιο συνηθισμένη
μέθοδο ανάλυσης και  χημικής σύνθεσης των ζωοτροφών και  αποτελεί  το βασικό σημείο
έναρξης που αφορά οποιαδήποτε  λεπτομερειακή ανάλυση για τον  προσδιορισμό ειδικών
θρεπτικών ουσιών οι οποίες επιτελούν ειδική φυσιολογική λειτουργία στον οργανισμό, όπως
για  παράδειγμα  είναι  οι  βιταμίνες,  οι  απαραίτητες  ανόργανες  ουσίες,  τα  απαραίτητα
αμινοξέα, κτλ.

Το  πρώτο  βήμα  της  ανάλυσης  με  τη  μέθοδο  Weende είναι  ο  προσδιορισμός  της
περιεκτικότητας  των  ζωοτροφών  ή  άλλων  βιολογικών  υλικών  σε  υγρασία,  γεγονός  που
επιτρέπει τον προσδιορισμό της ξηράς ουσίας της συγκεκριμένης ζωοτροφής. Η ξηρά ουσία
αποτελεί  το μέτρο κορεσμού των ζώων μιας  και  είναι  το  μέτρο  της  χωρητικότητας  στο
τμήμα του στομάχου τους.

Στο  δεύτερο  στάδιο  γίνεται  ο  διαχωρισμός  της  ξηράς  ουσίας  σε  ανόργανη  και
οργανική. Ακολουθεί ο διαχωρισμός της οργανικής ουσίας σε αζωτούχες και μη αζωτούχες
θρεπτικές ουσίες. Οι αζωτούχες θρεπτικές ουσίες υποδιαιρούνται σε λευκωματοειδείς και μη
λευκωματοειδείς  ουσίες  ενώ  οι  μη  αζωτούχες  ουσίες  υποδιαιρούνται  σε  λίπη  και
υδατάνθρακες.  Οι  υδατάνθρακες  με  τη  σειρά  τους  ταξινομούνται  σε  ινώδεις  και  σε
ελεύθερες αζώτου εκχυλισματικές ουσίες.

Οπότε, γίνεται καθαρά αντιληπτό πως με τη μέθοδο  Weende, οποιαδήποτε τροφή ή
βιολογικό υλικό ταξινομείται στα εξής έξι (6) επιμέρους τελικά κλάσματα:

 Νερό (Υγρασία),
 Ανόργανη Ουσία (Τέφρα),
 Αζωτούχες ουσίες (Ολική πρωτεΐνη),
 Αιθέριο εκχύλισμα (Ολικό λίπος),
 Ινώδεις ουσίες, και τέλος
 Ελεύθερες Αζώτου Εκχυλισματικές Ουσίες (ΕΝΕΟ).
Το 1963 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα δεύτερο σύστημα γνωστό ως μέθοδος

ανάλυσης  Van Soest-Moore που  αφορούσε  κυρίως  τη  κατηγορία  των  χονδροειδών
ζωοτροφών και στον ακριβή χαρακτηρισμό της φύσης των κυτταρικών τοιχωμάτων τους.
Μεταγενέστερα  το  1991,  η  μέθοδος  αυτή  τροποποιήθηκε,  καθιστώντας  δυνατή  την
εφαρμογή  της  και  σε  πλήρη  μείγματα  απλών  ζωοτροφών  αλλά  και  σε  συμπυκνωμένες
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ζωοτροφές.  Σήμερα λοιπόν χρησιμοποιούνται  ή  καλύτερα  συνδυάζονται,  δύο αναλυτικές
τακτικές που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κατηγορίες χημικών ενώσεων (Πίνακας 4.1.).

Πίνακας 4.1.

Προσδιορισμένες κατηγορίες χημικών ενώσεων με βάση τις αναλυτικές τακτικές κατά Weende και Van Soest
και επιμέρους συστατικά αυτών.
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4.2. Ο ρόλος των θρεπτικών συστατικών των ζωοτροφών και προσδιορισμός αυτών
4.2.1. Ξηρά ουσία

Με  τον  όρο  ξηρά  ουσία  μιας  ζωοτροφής  καλείται  το  στερεό  υπόλειμμα  του
περιεχόμενου της  που διαχωρίζεται  από την υγρασία,  που αποτελεί  το τμήμα του νερού
(NRC,  2001).  Ο  ρόλος  και  η  σημασία  της  ξηράς  ουσίας  της  ζωοτροφής  είναι  πολύ
σημαντική  μιας  και  αποτελεί  το  τμήμα  όλων  των  περιεχόμενων  σε  αυτή  θρεπτικών
συστατικών που έχει ανάγκη ένας ζωικός οργανισμός και μπορεί να γίνει ο λεπτομερής και
ακριβής προσδιορισμός αυτών.

Η  ξηρά  ουσία  περικλείει  την  ανόργανη  και  την  οργανική  ύλης  μιας  ζωοτροφής.
Επιπλέον όλα τα σιτηρέσια που χρησιμοποιούνται σε όλες τις κατηγορίες ζώων γίνονται με
βάση  τη  ξηρά  ουσία  και  ο  λόγος  είναι  για  να  αποφεύγεται  η  υποκατανάλωση  ή
υπερκατανάλωση  των  ζώων  και  να  καθίσταται  δυνατή  η  ισόρροπη  κατάρτιση  των
σιτηρεσίων για τα ζώα. Επίσης, η σύγκριση των ζωοτροφών ως προς τα θρεπτικά συστατικά
γίνεται μέσω βάσης ξηράς ουσίας.

4.2.2. Ανόργανη ύλη ή ολική τέφρα
Με τον όρο ανόργανη ύλη ή ολική τέφρα καλείται το σύνολο της αδιάλυτης τέφρας μη

χρήσιμη για το ζωικό οργανισμό και τη διαλυτή που αποτελείται από κατηγορία μετάλλων
που  περικλείονται  στη  τροφή  (Γεωργάτσου,  2001).  Ταξινομούνται  σε  δύο  μεγάλες
κατηγορίες στα α) τα μακροστοιχεία ή πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται σε μεγαλύτερες
ποσότητες και σε αυτά  περιλαμβάνονται το ασβέστιο, ο φώσφορος, το μαγνήσιο, το κάλιο,
το  νάτριο,  το  χλώριο  και  τέλος  το  θείο  και  β)  τα  μικροστοιχεία  ή  ιχνοστοιχεία  που
απαιτούνται  σε  ελάχιστες  ποσότητες  με  μονάδα  μέτρησης  τα  μικρογραμμάρια  και  τα
κυριότερα μέταλλα αυτής της κατηγορίας είναι  ο ψευδάργυρος,  ο σίδηρος,  ο χαλκός,  το
μαγγάνιο, το ιώδιο, το σελήνιο, το κοβάλτιο, το βόριο κ.ά. Πρέπει να επισημανθεί πως σε
αυτή τη κατηγορία υπάρχουν μέταλλα που κατατάσσονται ως τοξικά και σε μεγαλύτερες από
τα επιτρεπόμενα όρια μπορούν να προκαλέσουν και το θάνατο του ζωικού οργανισμού.

Η σημασία των ανόργανων στοιχείων στο ζωικό οργανισμό είναι ιδιαίτερη σημαντική
μιας και διαδραματίζουν:

 Δομικό ρόλο, συμμετέχοντας στη δομή των ιστών του σώματος αλλά και στη
κατασκευή  των  οστεινών  μερών  όπως  για  παράδειγμα  είναι  τα  οστά  και  τα
δόντια.

 Λειτουργικό  ρόλο,  μιας  και  λειτουργούν  ως  καταλύτες  (συνένζυμα)  και
λαμβάνουν μέρος σε πολυάριθμες λειτουργίες ενός ζωικού οργανισμού όπως για
παράδειγμα είναι η αναπαραγωγή του  DNA, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού
συστήματος, η έκκριση ορμονών, η αποθήκευση και η απελευθέρωση ενέργειας
κ.ά.

 Και, τέλος, φυσικοχημικό ρόλο, αφού ρυθμίζουν την ωσμωτική πίεση, το pH, τη
περατότητα των ζωικών μεμβρανών, την ερεθιστικότητα των νεύρων κ.ά.
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4.2.3. Οι ολικές αζωτούχες ουσίες
Με τον όρο ολικές αζωτούχες ουσίες (Πίνακας 4.2.) καλούνται εκείνες οι ουσίες που

προσδιορίζονται  ως  άζωτο  (Ν)  και  αντιπροσωπεύουν  τόσο  τις  πραγματικές  πρωτεΐνες
(κυρίως  αμινοξέα  και  πεπτίδια),  όσο και  τις  μη  πρωτεϊνικής  φύσης (ΜΠΦΝ) αζωτούχες
ουσίες (αμμωνία, ουρία, τα νιτρικά άλατα, αμίδια, αμίνες κλπ.) (NRC, 2007).

Οι πρώτες είναι τα άμεσα δομικά στοιχεία για το σχηματισμό των ζωικών πρωτεϊνών,
ενώ οι μη πρωτεϊνικής φύσης αζωτούχες ουσίες μπορούν να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό
μόνο από τη κατηγορία των μηρυκαστικών ζώων για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής της
μικροβιακής πρωτεΐνης από τους μικροοργανισμούς της μεγάλης κοιλίας.

Με  τον  όρο  πραγματικές  πρωτεΐνες  ονομάζονται  οι  οργανικές  ουσίες  που
αποτελούνται από αμινοξέα και είναι ενωμένα με πεπτιδικούς δεσμούς. Τα αμινοξέα έχουν
μια όξινη ομάδα καρβοξυλική ομάδα και μια βασική ομάδα την αμινική ομάδα.

Τα  αμινοξέα,  αναλόγως  τον  αριθμό  των  όξινων  ή  βασικών  ομάδα  που  περιέχουν
κατατάσσονται σε τρείς  ομάδες,  α) τα ουδέτερα αμινοξέα όπου οι βασικές  και  οι όξινες
ομάδες είναι ίσες, β) στα όξινα αμινοξέα όπου υπερτερούν οι καρβοξυλικές ομάδες έναντι
των βασικών, και τέλος γ) στα βασικά αμινοξέα όπου υπερτερούν οι βασικές ομάδες έναντι
των όξινων ομάδων.

Τα  φυτά  έχουν  την  ικανότητα  να  συνθέτουν  αμινοξέα  μέσω  του  αζώτου  της
ατμόσφαιρας ή από το έδαφος (λιπάσματα).

Παρόλο που έχουν απομονωθεί περισσότερα από 100 αμινοξέα από βιολογικά υλικά
μόνο τα 20 εξ αυτών απαντούν ως συστατικά των πρωτεϊνών. Τα αμινοξέα διακρίνονται σε
δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα την ικανότητα του ζωικού οργανισμού να μπορεί να τα
συνθέσει,  τα απαραίτητα που ο ζωικός  οργανισμός δε μπορεί  να τα συνθέσει  και  τα μη
απαραίτητα που ο ζωικός οργανισμός έχει τη δυνατότητα να τα συνθέσει ο ίδιος (Πίνακας
4.3). Από τα 20 αυτά αμινοξέα προκύπτουν 50.000 πρωτεΐνες.

Για τη καλύτερη κατανόηση το τι είναι πρωτεΐνες και πως αποτελούνται από αμινοξέα
και  πως  εν  τέλει  ο  ζωικός  οργανισμός  αξιοποιεί  τα  αμινοξέα  αυτών  θα  αναφερθεί  ένα
παράδειγμα. Υποθετικά θα υποκαταστήσουμε τα γράμματα τα αλφαβήτου με αμινοξέα και
ένα μόριο πρωτεΐνης με μια λέξη, όπως είναι για παράδειγμα η λέξη ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ, θα
διαπιστώσουμε πως χρησιμοποιώντας μια φορά τα γράμματα της αλφαβήτου θα σχηματιστεί
η λέξη ΜΑΥΡΟΠΙΝΚΣ, δηλαδή θα υπολείπονται δύο γράμματα Α, που στην προκειμένη
περίπτωση τονίσθηκε πως είναι τα αμινοξέα.

Υπάρχει  μια  κατηγορία ζώων όπως είναι  τα  μηρυκαστικά,  που ο οργανισμός  τους
μέσω  της  ιδιαιτερότητας  και  πολυπλοκότητας  του  πεπτικού  συστήματος  τους  (τέσσερα
τμήματα στομαχιού) μπορεί να συνθέσει όλα τα αμινοξέα (από τους μικροοργανισμούς που
υπάρχουν  στο  πρώτο  τμήμα  του  στομαχιού  και  καλείται  μεγάλη  κοιλία).  Δηλαδή,  οι
μικροοργανισμοί  της μεγάλης κοιλίας αξιοποιούν το άζωτο σε όποια μορφή και αν αυτό
εισέρχεται στο χώρο του πεπτικού συστήματος δημιουργώντας αμινοξέα και εν κατακλείδι
πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας που θα πεφθούν στο πραγματικό στομάχι που καλείται
ήνυστρο και θα απελευθερώσουν αμινοξέα στο τμήμα του λεπτού εντέρου για τις ανάγκες
συντήρησης και παραγωγικότητας τους.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗ

30



ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ – ΤΜΉΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

Πίνακας 4.2.

Διάφορες μορφές αζώτου των ζωοτροφών.

Πίνακας 4.3.
Διάκριση απαραίτητων και μη απαραίτητων αμινοξέων

Απαραίτητα Αμινοξέα Μη Απαραίτητα Αμινοξέα

Βαλίνη Αλανίνη

Θρεονίνη Κυστείνη

Λυσίνη Κυστίνη

Αργινίνη Τυροσίνη

Τρυπτοφάνη Σερίνη

Λευκίνη Προλίνη

Ισολευκίνη Γλουταμίνη

Μεθειονίνη Γλουταμινικό οξύ

Ιστιδίνη Ασπαρτικό οξύ

Φαινυλαλανίνη Ασπαργινίνη

4.2.4. Ολικές λιπαρές ουσίες
Οι  ολικές  λιπαρές  ουσίες  (ΟΛΟ)  περιέχουν  κυρίως  λιπαρά  οξέα  που  παρέχουν

ενέργεια  και  δομικά  στοιχεία  για  το  σχηματισμό  ζωικού  λίπους  και  αποτελούν  πηγή
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βιταμινών,  ενώ  μερικές  φορές  συμπεριλαμβάνουν  και  λιποδιαλυτές  ουσίες  όπως  είναι
βιταμίνες, χρωστικές και άλλες, είτε σε μεγάλη, είτε σε μικρή περιεκτικότητα αναλόγως της
ζωοτροφής (Γεωργάτσου, 2001).

Στα λιπαρές ουσίες κατατάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες ενώσεων:
 Τα λιπαρά οξέα και τα τριγλυκερίδια τους που ονομάζονται και ουδέτερα λίπη,
 Τα φωσφολιπίδια που είναι παράγωγα φωσφορικής γλυκερίνης,
 Τα γλυκολιπίδια που είναι κυρίως παράγωγα γλυκερίνης,
 Τις αλειφατικές αλκοόλες,
 Και τέλος τα παράγωγα του ισοπρενίου όπως είναι τα τερπένια και οι στερόλες.
Οι ολικές  λιπαρές  ουσίες  για τη καλύτερη δυνατή μελέτης  τους,  ταξινομούνται  σε

απλές όπως είναι τα λίπη και τα έλαια, σε σύνθετες, όπως για παράδειγμα είναι οι λεκιθίνες,
τα γλυκολιπίδια κ.ά. και τέλος στα παράγωγα τους όπως είναι τα λιπαρά οξέα, οι αλκοόλες
και τα στεροειδή.

Οι λιπαρές ουσίες περιέχουν στο μόριο τους μια μεγάλη αναλογία λιπαρών οξέων που
η  διάκριση  αυτών  είναι  σε  κορεσμένα  και  ακόρεστα.  Τα  κορεσμένα  λιπαρά  οξέα  δεν
περιέχουν διπλούς δεσμούς ενώ τα ακόρεστα λιπαρά οξέα περιέχουν τουλάχιστον ένα διπλό
δεσμό στο μόριο τους. Από τα πιο διαδομένα στη φύση κορεσμένα λιπαρά οξέα είναι το
στεατικό και το παλμτιτικό οξύ , ενώ από τα ακόρεστα το ελαικό οξύ, το λινολενικό οξύ
(γνωστό και Ω6) και το λινελαικό οξύ (γνωστό και ως Ω3).

Η σημασία των λιπαρών ουσιών στη διατροφή ενός ζωικού οργανισμού είναι πολύ
υψηλή μιας και 

 Προσδίδουν  λόγω  της  χημικής  δομής  του  άνθρακα  στο  μόριο  τους  2,25
περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τους υδατάνθρακες.

 Αποτελούν με τη μορφή λιποαποθηκών του σώματος ενεργειακή παρακαταθήκη.

 Συμβάλλουν στη καλύτερη απορρόφηση συγκεκριμένης κατηγορίας βιταμινών
όπως είναι οι Α,D,E,K και καροτένια αλλά και μετάλλων όπως είναι το ασβέστιο
και ο φώσφορος.

4.2.5. Υδατάνθρακες
Η κυριότερη κατηγορία θρεπτικών συστατικών των ζωοτροφών είναι οι υδατάνθρακες

οι  παρέχουν  ενέργεια  στο  ζωικό  οργανισμό  και  διαφοροποιούνται  προς  τη  φυσική  τους
μορφή (NRC, 2007). Μια βασική ταξινόμηση της κατηγορίας των υδατανθράκων είναι σε
δομικούς  και  σε  μη  δομικούς.  Οι  μη  δομικοί  ή  αλλιώς  αποθηκευτικοί  υδατάνθρακες
αποτελούν  τη  μορφή  με  την  οποία  τα  φυτά  αποθηκεύουν  την  ενέργεια  τους  στο
κυτταρόπλασμα και περιλαμβάνουν τους σύνθετους πολυσακχαρίτες όπως είναι το άμυλο
στους  δημητριακούς  καρπούς,  οι  φρουκτάνες  (ινουλίνες)  στις  ρίζες  και  στους  βολβούς
καθώς αλλά και τα απλά ζάχαρα. Οι δομικοί υδατάνθρακες είναι πιο πολύπλοκες ως προς τη
σύσταση τους πολυσακχαρίτες.

Από χημικής άποψης, οι υδατάνθρακες ταξινομούνται (Πίνακας 4.4.) σε:
 Μονοσακχαρίτες ή απλά ζάχαρα
 Ολιγοσακχαρίτες όπως είναι οι δισακχαρίτες, οι τρισακχαρίτες κ.ά.
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 Και, τέλος, πολυσακχαρίτες που αποτελούνται από πολλούς μονοσακχαρίτες που
είναι  ενωμένοι  μεταξύ  τους  με  γλυκοζιτικούς  δεσμούς.  Οι  πολυσακχαρίτες
υποδιαιρούνται  σε  ομοπολυσακχαρίτες  όταν  με  υδρόλυση  αυτών  αποδίδεται
μόνο ένας  σακχαρίτης  και  σε ετεροπολυσκαχαρίτες  όταν με υδρόλυση αυτών
αποδίδεται περισσότερα από ένα είδος μονοσακχαριτών.

Πίνακας 4.4.
Χημική ταξινόμηση υδατανθράκων

Μονοσακχαρίτες Δισακχαρίτες Πολυσακχαρίτες

Γλυκόζη Σακχαρόζη ( ζάχαρη) Άμυλα

Φρουκτόζη Λακτόζη Πηκτίνες

Γαλακτόζη Μαλτόζη Κυτταρίνες

Δεξτρίνες

Ένας  γενικός  χαρακτηρισμός  μέσω  της  ανάλυσης  κατά  Weende των  δομικών
υδατανθράκων είναι ο προσδιορισμός τους σε ινώδεις ουσίες. Οι ινώδεις ουσίες στο σύνολο
τους  αποτελούνται  από  λιγνίνη,  κυτταρίνη  και  μέρος  ημικυτταρινών  (σπανιότερα  και
πηκτινών).  Ένας  δεύτερος  πιο  αναλυτικός  χαρακτηρισμός  της  κατηγορίας  των  δομικών
υδατανθράκων  πετυχαίνεται  μέσω  της  ανάλυσης  κατά  Van Soest όπου  σύμφωνα  με  τη
μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τρία (3) κλάσματα αυτών τα οποία είναι τα ακόλουθα:

 Το κλάσμα NDF, που περιλαμβάνει το σύνολο των κυτταρικών τοιχωμάτων που
είναι αδιάλυτα σε ουδέτερο διάλυμα αντίδρασης και περιλαμβάνει ημικυτταρίνη,
κυτταρίνη και λιγνίνη,

 Το κλάσμα ADF, που περιλαμβάνει το σύνολο των κυτταρικών τοιχωμάτων που
είναι  αδιάλυτα  σε  όξινο  διάλυμα  αντίδρασης  και  περιλαμβάνει  τη  κυτταρίνη
καθώς και τη λιγνίνη, και τέλος

 Το κλάσμα ADL, που περιλαμβάνει μόνο το κλάσμα της λιγνίνης.

Από  τις  διαφορές  των  κλασμάτων  (NDF-ADF)  και  (ADF-ADL)  γίνεται  μέρος
εκτίμησης ημικυτταρινών και κυτταρίνης αντιστοίχως.

Η κατηγορία των ημικυτταρινών και των κυτταρινών πέπτονται από μια συγκεκριμένη
κατηγορία  ζώων όπως  είναι  τα  μηρυκαστικά,  ενώ  τα  άλλη  είδη  κατηγορίας  ζώων είναι
σχεδόν άπεπτες. Το κλάσμα της λιγνίνης όμως είναι εξολοκλήρου άπεπτη από το σύνολο
των  ζώων  ανεξαρτήτους  κατηγορίας.  Η  κατηγορία  των  πηκτινών  έχει  υψηλό  βαθμό
πεπτικότητας από τα ζώα εντούτοις όμως για το προσδιορισμό τους απαιτείται ειδική τεχνική
ανάλυση.

Πρέπει να τονισθεί πως το κλάσμα  ADF που έχει ονομαστεί και ως άπεπτο κλάσμα
των ζωοτροφών λόγω της σύστασης του, μπορεί να περιέχει σημαντικές ποσότητες αζώτου
(Ν) υποβαθμίζοντας το άζωτο και γενικά την αζωτούχο θρέψη των ζώων ( ως αποτέλεσμα
μετουσίωσης πρωτεϊνών με αντιδράσεις μορφής Maillard).
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Το  άμυλο  που  είναι  η  κυριότερη  κατηγορία  των  υδατανθράκων  και  αυτή  που
απαντάται  στο  σύνολο  των  διαθέσιμων  και  χρησιμοποιούμενων  ζωοτροφών  είναι  ένας
πολυσακχαρίτης στον οποίο τα φυτά αποθηκεύουν τη γλυκόζη που συνθέτουν.

Αποτελεί μείγμα δύο πολυσακχαριτών, α) της αμυλόζης και β) της αμυλοπηκτίνης. Η
αμυλόζη  είναι  ένας  πολυσακχαρίτης  όμοιος  σχεδόν  με  αυτό  της  κυτταρίνης  με  βασική
διαφορά  να  έγκειται  πως  ο  γλυκοζιτικός  δεσμός  είναι  α1-4,  σε  σχέση  με  αυτής  της
κυτταρίνης  που είναι  β1-4.  Αυτή η  διαφορά είναι  μεγάλης  βιολογικής  αξίας  μια  και  τα
θηλαστικά στο σύνολο τους, έχουν εκείνα τα απαραίτητα ένζυμα που θα υδρολύσουν το α1-
4 δεσμό, όχι όμως και το β1-4 δεσμό.

4.2.6. Ελεύθερες αζώτου εκχυλισματικές ουσίες
Οι  ελεύθερες  αζώτου  εκχυλισματικές  ουσίες  (ΕΝΕΟ)  θεωρούνται  κατηγορία

οργανικών  ενώσεων  που  η  μέθοδος  προσδιορισμού  τους  γίνεται  μέσω  το  ακόλουθο
μαθηματικού  τύπου  (Παπαδομιχελάκης,  2013):  Ε.Ν.Ε.Ο=  100-(%  Υγρασία+  %  Ολικές
λιπαρές ουσίες+ % Ολικές ινώδεις ουσίες+ % Ολική τέφρα+ % Ολικές αζωτούχες ουσίες).

Ουσιαστικά οι ελεύθερες αζώτου εκχυλισματικές ουσίες συνίστανται στη κατηγορία
των  υδατανθράκων  και  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  τους  αποτελούνται  από  ζάχαρα,  άμυλο,
οργανικά οξέα,  πηκτίνη και  άλλες  κατηγορίες  υδατανθράκων και  κάποια μικρά ποσοστά
λιγνίνης και ημικυτταρίνης  που επηρεάζουν το βαθμό πεπτικότητας τους που είναι όμως
πολύ υψηλός.

4.2.7. Βιταμίνες
Οι  βιταμίνες  είναι  μικρά  οργανικά  μόρια  που  βρίσκονται  στις  τροφές  και  τα  έχει

ανάγκη ο ζωικός οργανισμός μιας και είτε δε μπορεί να τα συνθέσει, είτε έχει την ικανότητα
να τα συνθέσει αλλά σε μικρότερες ποσότητες από αυτά που απαιτούνται για τη διατήρηση
της ευζωίας του (Γεωργάτσου, 2001).

Γενικά,,  οι  βιταμίνες  κατατάσσονται  σε  λιποδιαλυτές  και  υδατοδιαλυτές.  Στη
κατηγορία των λιποδιαλυτών βιταμινών ανήκουν οι βιταμίνες Α, D, E και K. Στη κατηγορία
των υδατοδιαλυτών βιταμινών ανήκουν όλες οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, καθώς και η
βιταμίνη C.

4.2.8. Το νερό
Το νερό που αποτελεί και το ποσοστό υγρασίας στις ζωοτροφές αποτελεί κατηγορία

των ανόργανων ουσιών (Καραμήτρος, 2015). Πολλοί ξεχνούν τη σπουδαιότητα του νερού.
Χωρίς νερό δε θα μπορούσε να υπάρξει ζωή. Η βασική θεμελιώδη αντίδραση της ζωής είναι
η φωτοσύνθεση και αυτή ξεκινά με τη μεταφορά ηλεκτρονιών από το νερό σε διάφορους
αποδέκτες.
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5. ΚΟΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
5.1 Κόστος

Είναι  γενικά  αποδεκτό  πως  το  κόστος  της  ζωοτροφής  αποτελεί  και  το  υψηλότερο
οικονομικό  βραχνά  της  εκάστοτε  κτηνοτροφικής  εκμετάλλευσης  μιας  και  αποτελεί  κατά
κανόνα το 60% περίπου του συνολικού κόστους της.

Η αξία των ζωοτροφών που αναλώνονται στην Ελλάδα ανέρχεται στα 1,8 δις. ευρώ και
αντιστοιχεί  στο 70,1% της  αξίας της κτηνοτροφικής  παραγωγής.  Συνεπώς, οι  ζωοτροφές
καθορίζουν  το  κόστος,  την  παραγωγικότητα,  την  ανταγωνιστικότητα  του  κτηνοτροφικού
τομέα.  Το  ποσοστό  αυτό,  το  οποίο  αφορά  τόσο  τις  ζωοτροφές  που  προμηθεύεται  ο
παραγωγός από την αγορά, όσο και αυτές που παράγονται στην εκμετάλλευση του, είναι
σημαντικά υψηλότερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, που κυμαίνεται στο 55,8%.
Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κτηνοτροφίας
είναι πλέον σταβλισμένο.

Μία Ευρωπαϊκή Έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα και αφορά μόνο το κλάδο των
ζωοτροφών που προμηθεύεται ο κτηνοτρόφος από την αγορά και όχι τις ιδιοπαραγόμενες
κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

 Στην Ελλάδα το  50% των ζωοτροφών αφορά συμπυκνωμένες,  σύνθετες  κλπ.
ζωοτροφές, το 30% προέρχεται από δημητριακά, καρπούς, μηδική κλπ., το 5%
περίπου  ειδικές  ζωοτροφές  και  το  15% ζωοτροφές  εκτροφής  πουλερικών.  Η
εικόνα αυτή διαφοροποιείται από την αντίστοιχη μέση ευρωπαϊκή ως προς το ότι
η Ελλάδα και η Ρουμανία είναι οι μοναδικές χώρες-μέλη, όπου το μεγάλο μέρος
των ζωοτροφών από δημητριακά και  πιο συγκεκριμένα καρπούς αγοράζονται
από το εμπόριο και δεν αποτελούν ιδιοπαραγόμενο προϊόν της εκμετάλλευσης με
ότι αυτό και αν συνεπάγεται για τη βιωσιμότητά της.

 Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία
και τέλος η Ρουμανία είναι οι χώρες όπου τα τελευταία χρόνια το κόστος των
ζωοτροφών έχει αυξητικές τάσεις εν αντιθέσει με ότι συμβαίνει με τις υπόλοιπες
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ζήτηση των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία επηρεάζεται από τον πληθυσμό και την
εξέλιξη  του  ζωικού  κεφαλαίου,  το  είδος  των  κτηνοτροφικών  δραστηριοτήτων,  τις
κλιματολογικές  συνθήκες,  την  μορφολογία  του  εδάφους  κ.ά.  Βασικός  προσδιοριστικός
παράγοντας  της  ζήτησης  για  τροφές  κατοικίδιων  ζώων  είναι  ο  αριθμός  των  ζώων  που
κατέχουν  τα  νοικοκυριά  της  χώρας.  Παράλληλα,  η  τιμή  διάθεσης  σε  συνδυασμό  με  το
διαθέσιμο εισόδημα, η διαφήμιση και οι διατροφικές ανάγκες κάθε κατοικίδιου καθορίζουν
τη ζήτηση για τα εξεταζόμενα προϊόντα.

Η σχέση μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής στη χώρα μας, ως προς την αξία των
παραγόμενων προϊόντων, παραμένει στο 30%, στην ίδια ακριβώς επίπεδα με τη δεκαετία του
’80, σε σχέση με τη αντίστοιχη μέση αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που η σχέση είναι στο
45% της  συνολικής  αγροτικής  παραγωγής.  Η αξία  των  παραγόμενων  ζωικών  προϊόντων
στην Ελλάδα αποτελεί  μόλις  και  μετά  βίας  το 1,6% της  συνολικής  αξίας  της  αγροτικής
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παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα χαρακτηρίζεται από ένα μόνιμο έλλειμμα στη
παραγωγή προϊόντων ζωικής παραγωγής το οποίο καλύπτεται από αυξημένες εισαγωγές, οι
οποίες διαχρονικά αποτελούν περίπου το 30% των εισαγωγών των αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων και βαρύνουν το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας σε αυτό το τομέα με περίπου 2
δισεκατομμύρια ευρώ

5.2 Δείκτες  τιμών  εισροών  και  εκροών  στη  γεωργία  και  κτηνοτροφία  για  το  μήνα
Φεβρουάριο 2017.

Η εξέλιξη των δεικτών τιμών εισροών και εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία, με έτος
βάσης  2010=100,  και  μήνα  αναφοράς  το  Φεβρουάριο  του  2017,  σύμφωνα  προσωρινά
στοιχεία, έχει ως εξής (Ελληνική Στατιστική Αρχή, Απρίλιος 2017):

Ο γενικός δείκτης τιμών εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία και πιο συγκεκριμένα για
τη κατηγορία των ζωοτροφών για το μήνα Φεβρουάριο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη Φεβρουαρίου 2016, παρουσίασε μείωση της τάξης 1,2%, έναντι  αύξησης 1% που
σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Φεβρουαρίου 2016 με τον Φεβρουάριο 2015 (Πίνακας
5.1).

Ο γενικός δείκτης κατά το μήνα Φεβρουάριο 2017 εν συγκρίσει με το δείκτη του μήνα
Ιανουαρίου  του  2017,  παρουσίασε  πτώση  της  τάξης  του  0,3%,  σε  σύγκριση  με  τον
αντίστοιχο  δείκτη  Φεβρουάριο  2016  με  Ιανουάριο  2016  που  παρουσίασε  πτώση  0,4%
(Πίνακας 5.2).

Πίνακας 5.1
Κωδικός Ομάδες  &  Υποομάδες

προϊόντων
Συντελεστής
Στάθμισης

Φεβρουάριος
2017/ 2016 /2015

Μεταβολή (%)
2017/2016—2016/2015

206000 Ζωοτροφές 28.083 110,3/111,6/110,5 -1,2%-----+1,0%

Πίνακας 5.2
Κωδικ
ός

Ομάδες  &
Υποομάδες

προϊόντων

Συντελεστ
ής

Στάθμισης

Φεβρουάριος  Ιανουάριος
Μεταβολή

  2017                   2017
(%)

Φεβρουάριος   Ιανουάριος
Μεταβολή

  2016                   2016
(%)

206000 Ζωοτροφές 28.083 110,3                      110,7

-0,3%

  111,6                    112

-0,4%

5.3 Η δομή της αγοράς εντός και εκτός συνόρων.
Οι 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις ζωοτροφών στην ΕΕ ελέγχουν το 26,7% της αγοράς.

Ωστόσο, αυτό το ποσοστό συγκέντρωσης είναι το μικρότερο όλων των αγροτικών εισροών,
λόγω του ότι οι ζωοτροφές καταναλώνονται σε μεγάλο βαθμό στον τόπο παραγωγής.

Στην  Ελλάδα,  με  βάση  τα  στοιχεία  του  υπουργείου  Γεωργίας,  λειτουργούν  1.600
περίπου  εγκεκριμένες  επιχειρήσεις  ζωοτροφών,  πολλαπλάσιες  από  οποιαδήποτε  άλλη
ευρωπαϊκή χώρα, που παράγουν πρώτες ύλες, σύνθετες ζωοτροφές, πρόσθετες ύλες ή είναι
ενδιάμεσοι αυτών των προϊόντων. Οι επιχειρήσεις πρώτων υλών συγκεντρώνονται κυρίως
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στην  Κεντρική  Μακεδονία,  Στερεά  Ελλάδα  και  Ανατολική  Μακεδονία  και  Θράκη.  Οι
επιχειρήσεις σύνθετων ζωοτροφών δραστηριοποιούνται κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία,
Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη.

5.4 Παγκόσμια παραγωγή ζωοτροφών για το έτος 2016.
Ξεπέρασε τους 1 δισ. τόνους η διεθνής παραγωγή ζωοτροφών το 2016 σηµειώνοντας

άνοδο  4% από  το  2015,  σύµφωνα  µε  την  ετήσια  έκθεση  της  Alltech.  Η  αύξηση  αυτή
επετεύχθη  παρόλο που µειώθηκαν  κατά 7% τα  εργοστάσια  ζωοτροφών λόγω της  τάσης
ενοποίησης του κλάδου που παρατηρείται  ειδικά  στην Κίνα. Σε επίπεδο Ε.Ε.,  η Ισπανία
αύξησε  κατά  8% την  παραγωγή  ζωοτροφών  ξεπερνώντας  τις  Βόρειες  χώρες  που  έχουν
παράδοση στη ζωική παραγωγή (άρθρο Γιαννακοπούλου Φανή, Agrenda).

Σύμφωνα  με  τον  εν  λόγω  άρθρο  περισσότερες  από  30.000  µονάδες  παραγωγής
ζωοτροφών από 141 χώρες συµµετείχαν στην 6η ετήσια έρευνα της Alltech, από την οποία
προκύπτει ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της διεθνούς παραγωγής ζωοτροφών έχει αυξηθεί κατά
19%, από το Γενάρη του 2012 οπότε και είχε διεξαχθεί η 1η έρευνα. «Καθώς ο παγκόσµιος
πληθυσµός  αυξάνεται,  είναι  θετικό  ότι  η  βιοµηχανία  ζωοτροφών  είναι  έτοιµη  να
αντιµετωπίσει  την  πρόκληση  της  παραγωγής  τροφίµων»,  σηµειώνει  ο  Έινταν  Κόνολι
διευθύνων σύµβουλος της Alltech και συντάκτης της έρευνας.

Μεταξύ  των  κορυφαίων  χωρών  παραγωγής  ζωοτροφών,  σύµφωνα  µε  την  Alltech,
βρίσκονται  Κίνα και ΗΠΑ. Για το 2016, οι δύο αυτές  χώρες αντιστοιχούν στο 35% της
συνολικής διεθνούς παραγωγής ζωοτροφών. Επιπλέον, οι ανακατατάξεις σε διεθνές επίπεδο
φέρνουν µέσα στις 15 κορυφαίες χώρες παραγωγής ζωοτροφών το Βιετνάµ, το Πακιστάν,
την Ινδία και την Ιαπωνία. Ο Έινταν Κόνολι πιστεύει ότι η Ασία θα συνεχίσει να αυξάνει την
παραγωγή ζωοτροφών στο άµεσο µέλλον.  Αξιοσηµείωτη είναι η άνοδος κατά 21% στην
παραγωγή του Βιετνάµ.

Σε επίπεδο Ευρώπης, η Ισπανία ξεπέρασε τη Γερµανία, τη Ρωσία, τη Γαλλία και την
Ολλανδία και  είναι  πλέον κορυφαία παραγωγός ζωοτροφών στην ΕΕ,  σηµειώνοντας  µια
αύξηση  κατά  8%  στους  31,9  εκατ.  τόνους  το  2016  σε  σχέση  µε  το  2015  (βλέπε
Σχεδιάγραμμα  5.4.1).  Ωστόσο,  συνολικά  στην  Ευρώπη  η  ανάπτυξη  του  κλάδου  των
ζωοτροφών ήταν πιο µέτρια στο 3,3%. «Η αργή ανάπτυξη στις παραδοσιακές Βόρειες χώρες
της Ευρώπης µπορεί να αποδοθεί στην ταραχώδη χρονιά µε το Brexit και την υιοθέτηση
αλλαγών στις αγροτικές επιδοτήσεις», σηµειώνει ο διευθύνων σύµβουλος της Alltech.

∆εν  αποτελεί  έκπληξη  η  ανάδειξη  της  Ισπανίας  ως  κορυφαία  χώρα  παραγωγής
ζωοτροφών  στην  ΕΕ,  καθώς  όπως  σηµειώνει  στην  Agrenda  ο  Αλέξανδρος  Στεφανάκης,
κτηνίατρος,  Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Παρ/τος Κρήτης ‘οι Ισπανοί  τρέχουν µε ιλιγγιώδεις
ρυθµούς  τη  ζωική  τους  παραγωγή.  ∆ουλεύουν  χρόνια  συστηµατικά  και  οργανωµένα.
Αντιθέτως, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν συστήµατα γενετικής βελτίωσης και υποδοµές’.

Όσον αφορά την άνοδο νέων παικτών στη διεθνή αγορά ζωοτροφών από Αφρική, Μ.
Ανατολή  και  Ασία  ο  Α.  Στεφανάκης,  τονίζει:  «Η  µετεξέλιξη  των  χωρών  αυτών  από
υπανάπτυκτες και αναπτυσσόµενες σηµαίνει ότι αυξάνεται η ζήτηση τροφίµων πλούσιων σε
πρωτεΐνες.  Όσο  βελτιώνονται  τα  οικονοµικά  µεγέθη  οι  καταναλωτές  των  χωρών  αυτών
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απαιτούν να µπει στο τραπέζι τους το κρέας και άλλα ζωικά προϊόντα. Αυτό θα δώσει ώθηση
στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας ζωοτροφών»

Για την Ελλάδα το άρθρο κλείνει ότι υπάρχει μια όλο και αυξανόμενη ζήτηση για τα
βιολογικά ψυχανθή και δημητριακά. Να σημειωθεί πως οι βιολογικές ζωοτροφές αποτελούν
ένα εξειδικευμένο κομμάτι της αγοράς των ζωοτροφών και επιπλέον οι πρώτες ύλες είναι
κατά 20% με 40% ακριβότερες σε σχέση με τη συμβατική αγορά.

Σχεδιάγραμμα 5.4.1.

Στο χρονικό διάστημα που βρέθηκα στο εργοστάσιο ζωοτροφών του κύριου Ουζουνίδη
για την εκπόνηση της πτυχιακής μου μελέτης συναντήθηκα με τον τεχνικό σύμβουλο της
εταιρείας  και  εξωτερικό  συνεργάτη  κ.  Λάμπρο  Ριζογιάννη  που  είναι  Γεωπόνος  Ζωικής
Παραγωγής με εξειδίκευση στη διατροφή μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών, ο οποίος έχει
δημιουργήσει  για  την  εν  λόγω  εταιρεία  το  ενσίρωμα  βύνης  S101S που  η  βάση  του
αποτελείται από νωπά στέμφυλα ζυθοποιίας, τα οποία αφού πρωτίστως υποστούν φυσική και
τεχνική  θέρμανση  εν  συνεχεία  γίνεται  ανάμειξη  αυτού  του  πολτού  με  συγκεκριμένες
πρωτεϊνούχες ζωοτροφές με υψηλά ποσοστά μη ζυμωθείσας πρωτεΐνης και είναι συνήθως
αφυδατωμένα υποπροϊόντα αλκοόλης και αμυλοποιίας και εν συνεχεία εφόσον η υγρασία
φθάσει στα επιθυμητά επίπεδα, ακολουθεί η αναερόβια ζύμωση του τελικού προϊόντος με
χρήση εμβολιαστή κατάλληλου για αυτού του είδους ενσίρωσης και η τοποθέτηση τους σε
ειδικά σακιά βάρους 30 κιλών με διαδικασία κενού αέρος.

Το τελικό προϊόν είναι μια άριστη συμπληρωματική ζωοτροφή για τα μηρυκαστικά
είδη ζώων και η διάθεση γίνεται μετά το πέρας των 30 χρονικά ημερών από την ημέρα
παραγωγής και εφόσον διεξαχθούν όλες εκείνες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου του
τελικού προϊόντος με δείγματα για εξέταση των χημικών παραμέτρων τους, όπως είναι το
pH, μέτρηση οξικού, γαλακτικού και βουτυρικού οξέος, καθώς και μέτρηση υγρασίας και
ολικές λιπαρές και ολικές αζωτούχες ουσίες.

Το ενσίρωμα  S101S είναι  μια ζωοτροφή που μπορεί  να μειώσει  το κόστος σε μια
κτηνοτροφική  εκμετάλλευση  και  ειδικότερα  εκείνων  που  απευθύνονται  στο  κλάδο  των
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μηρυκαστικών  μιας  αφού  ο  συνδυασμός  και  η  ποσότητα  ανά  κιλό  των  αμινοξέων  που
διαθέτει  η  συγκεκριμένη  ζωοτροφή  σε  συνδυασμό  με  την  αυξημένα  ποσοστά  μη
διασπώμενης  πρωτεΐνης  δίνουν  τη  δυνατότητα  στο  Έλληνα  κτηνοτρόφο  να  μειώσει  τη
ποσότητα τόσο του μείγματος  της συμπυκνωμένης ζωοτροφής μέχρι  και  40% καθώς και
ποσοστό Σανού Μηδικής  που μπορεί  να αγγίξει  μέχρι  και  25%. Από την άλλη μεριά  ο
ζωικός οργανισμός που καταναλώνει  αυτή τη συμπληρωματική ζωοτροφή λόγω ότι είναι
απαλλαγμένη από βλαβερές και τοξικές ουσίες καθώς δεν μεταβολίζεται στο μεγαλύτερο
μέρος στο κύριο τμήμα του στομαχιού του μηρυκαστικού δίνει άμεσα τα αμινοξέα που έχει
ανάγκη ο ζωικός αυτός οργανισμός προκειμένου να καλύψει τόσο τις ανάγκες συντήρησης
όσο και τις ανάγκες παραγωγής του. Με τη χρήση αυτή της ζωοτροφής δεν επιτυγχάνεται
μόνο μείωση του συνολικού κόστους της εκτροφής μέχρι και 35% περίπου επί συνόλου,
αλλά από την άλλη μεριά αυξάνεται και ο δείκτης ευζωίας του ζωικού οργανισμού μιας και
μειώνεται ποσότητα του μείγματος συμπυκνωμένης που σχεδόν το 65 με 70% αποτελείται
από δημητριακούς καρπούς που η μορφή τους σε ενέργεια περικλείεται με τη μορφή αμύλου.
Όσο αυξάνεται το άμυλο στο τελικό σιτηρέσιο των μηρυκαστικών κυρίως πάνω από τα όρια
του 25% επί συνόλου ξηράς ουσίας, τόσο προκαλείται η πτώση του pH εντός του χώρου της
μεγάλης κοιλίας και όταν η τιμή πέσει κάτω από το συντελεστή 5,8 παράγεται ένα πολύ
κακό οξύ για τον οργανισμό του ζώου που καλείται  d-γαλακτικό οξύ που διοχετεύει τον
οργανισμό με ενδοτοξίνες και ισταμίνες, ουσίες που οδηγούν στην αύξηση των ελευθέρων
ριζών του οργανισμού και εν κατακλείδι και στη πτώση του ανοσοποιητικού συστήματος’.
Συνεχίζοντας  ο  κύριος  Ριζογιάννης  μου  τόνισε  την  αναγκαιότητα  να  δημιουργηθούν
ζωοτροφές από τα υποπροϊόντα εργοστασίων χυμοποιίας, σακχαροποιίας, κ.ά μιας και αυτά
τα  προϊόντα  κάτω  από  κατάλληλες  συνθήκες  επεξεργασίας  και  παραγωγής  μπορούν  να
μπουν  στο  τελικό  σιτηρέσιο  των  παραγωγικών  ζώων  ως  συμπληρωματικές  τροφές,  είτε
απλές,  είτε  σύνθετες,  μειώνοντας  το  κόστος  των  εκάστοτε  ελληνικών  κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων  και  καθιστώντας  αυτές  ανταγωνιστικές.  ‘Η  ελληνική  κτηνοτροφία  έχει
φθάσει  στο  σημείο  μηδέν,  πρέπει  να  δημιουργηθούν  άλλοι  διέξοδοι  προκειμένου  να
δημιουργήσουμε πιο υγιές και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης
ο κλάδος της βοοτροφίας έχει πολύ μειωμένο κόστος εκτροφής σε σχέση με αυτό της χώρας
μας  και  ο  βασικός  λόγος  είναι  οι  ζωοτροφές.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  των  θρεπτικών
συστατικών που έχουν ανάγκη τα ζώα της εκμετάλλευσης τους καλύπτεται από τεχνητούς
λειμώνες  λόγω  και  καιρικών  συνθηκών  που  εμείς  στη  χώρα  μας  δεν  έχουμε  όπως  και
διαθέσιμες εκτάσεις. Το φύτρο σπόρων είτε δημητριακών καρπών είτε σπόρων ψυχανθών
μέσω ειδικών διαμορφωμένων θαλάμων θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση αλλά
πρέπει  να  εξεταστούν  συγκεκριμένοι  παράμετροι  όπως  είναι  το  τελικό  συνολικό  κόστος
καθώς και οι εργατοώρες, σίγουρα όμως υπάρχουν λύσεις και θα πρέπει να εστιάσουμε πάνω
σε αυτές σε ένα κοινό πλάνο αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης.
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6.  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΧΗΜΙΚΗΣ  ΣΥΣΤΑΣΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

Στους  Πίνακες  με  τη  χημική  σύσταση  των  διαθέσιμων  ζωοτροφών  που
χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα υπάρχουν εκτός από τη συγκέντρωση αυτών σε θρεπτικά
συστατικά και οι διάφορες μορφές ενέργειας που είναι καθορισμένες και είναι οι ακόλουθες
(Ζέρβας, 2007, NRC, 2007):

 Συνολική Ενέργεια (σε μονάδα μέτρησης είτε σε θερμίδες ή είτε σε  joule) που
αποτελεί την συνολική αξία σε ενέργεια της εκάστοτε ζωοτροφής είναι ο Ολική
ενέργεια που είναι το ποσό θερμότητας που παράγεται από τη καύση της τροφής
και των θρεπτικών συστατικών αυτής και ο υπολογισμός της μπορεί να γίνει είτε
άμεσα μέσω της  πλήρης  καύσης  της  εν  λόγω ζωοτροφής  σε  ένα  αδιαβατικό
θερμιδόμετρο  και  έμμεσα  από  τον  υπολογισμό  συγκριμένων  θρεπτικών
συστατικών  που  περιέχονται  σε  αυτή  και  μέσω  του  ακόλουθο  μαθηματικού
τύπου  έχουμε:  ΣΕ=  α*Ολικές  Λιπαρές  Ουσίες+α*  Ολικές  Αζωτούχες
ουσίες+α*Ολικές ινώδεις ουσίες +α*Ολικές Ελεύθερες Εκχυλισματικές Ουσίες.
Το α αποτελεί σταθερές και το συνολικό εν τέλει άθροισμα που προκύπτει από
τη  παραπάνω  μαθηματική  εξίσωση  δίνει  τη  συνολική  Ενέργεια.  Οι  μονάδες
μέτρησης όλων των αθροιζομένων παραγόντων είναι σε γραμμάρια

 Πεπτή Ενέργεια (σε μονάδες μέτρησης είτε σε θερμίδες είτε σε joule) αποτελεί
το Σύνολο της Ενέργειας που απομένει αν από τη συνολική ενέργεια αφαιρεθεί η
ενέργεια κοπράνων (ΕΚ)και ο μαθηματικός τύπος είναι: ΠΕ=ΣΕ-ΕΚ. Η Πεπτή
Ενέργεια  είναι  διαφορετική  στα  μονογαστρικά  είδη  ζώων  σε  σχέση  με  τα
μηρυκαστικά είδη ζώων.

 Μεταβολιστέα Ενέργεια (σε μονάδες μέτρησης είτε σε θερμίδες είτε σε  joule)
αποτελεί τη Συνολική Ενέργεια αν αφαιρεθεί η ενέργεια των κοπράνων (ΕΚ), η
ενέργεια των ούρων (ΕΟ) και η ενέργεια των αερίων (ΕΑ) κυρίως του μεθανίου.
Ο μαθηματικός τύπος είναι: ΜΕ= ΣΕ-ΕΚ-ΕΟ-ΕΑ.

 Και τέλος η Καθαρή Ενέργεια (σε μονάδες μέτρησης είτε σε θερμίδες, είτε σε
joule)  που  αποτελεί  και  το  τελικό  ποσό  της  Ενέργειας  που  μπορεί  να
εκμεταλλευτεί ο ζωικός οργανισμός για να καλύψει ενεργειακά τόσο τις ανάγκες
συντήρησης  του,  όσο  και  τις  επιπλέον  κάθε  φορά  ανάγκες  παραγωγικότητας
(ανάπτυξης, κυοφορίας, γαλακτοπαραγωγής κ.ά). Η Καθαρή Ενέργεια είναι το
αποτέλεσμα της Μεταβολιστέας Ενέργειας αφαιρώντας το ποσό θερμότητας (Q),
όπου  το  ποσό  θερμότητας  είναι  η  θερμότητα  που  παράγεται  από  τη
χρησιμοποίηση της ζωοτροφής από το ζωικό οργανισμό.

Στους Πίνακες με τη χημική σύσταση των ζωοτροφών (Ζέρβας, 2007,  NRC, 2007),
υπάρχει και ένας όρος στη κατηγορία των αζωτούχων ουσιών που είναι για τη κατηγορία
των μηρυκαστικών και αυτός ο όρος δίνει το ποσοστό της μη ζυμωθείσας πρωτεΐνης στο
χώρο της μεγάλης κοιλίας (1ο τμήμα στομάχου των μηρυκαστικών) και περνά άπεπτη στο
τμήμα του λεπτού εντέρου και αναλόγως της πεπτικότητας της στο χώρο του λεπτού εντέρου
δίνει άμεσα αμινοξέα.
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Πίνακας 6.1

Χημική σύσταση διαθέσιμων ζωοτροφών στην Ελλάδα (g/kg).
ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΞΟ ΟΟ ΟΑΟ ΜΖΠ ΟΛΟ ADF NDF ΙΟ Τέφρα

Φυλλώδης Χλωρή νομή

Χλόη φυσικής βοσκής 200 182 31 7 10 73 125 50 18

Χλόη αραβοσίτου 215 197 20 4 4 84 150 55 18

Χλόη βρώμης άνθηση 275 250 25 3 7 98 158 80 25

Χλόη κριθαριού 280 252 23 4 6 93 164 45 28

Χλόη Σόργου 220 202 25 8 3 82 138 54 18

Χλόη μηδικής έναρξη 
άνθησης

240 220 45 9 8 78 108 70 20

Χλόη μηδικής μέσο 
άνθησης

270 250 40 8 8 92 115 78 20

Ενσιρώματα

Αραβόσιτου 350 285 28 7 9 95 165 53 15

Βίκου-Βρώμης 280 255 39 8 8 88 40 65 25

Μηδικής αρχή άνθησης 350 315 65 13 10 112 150 80 35

Βύνης S101S 415 395 125 68 29 90 145 48 25

Λόλλιουμ αρχής άνθησης 350 322 61 9 15 76 150 70 28

Κριθάρι+Σιτάρι 400 378 40 6 9 130 222 110 22

Εσπεροειδών 300 287 24 6 1,5 48 63 45 13

Σανοί

Βίκου 860 758 168 36 24 295 412 280 102

Βρώμης 860 795 74 25 23 395 542 295 65

Σόργου 850 760 105 15 20 355 485 260 90

Μηδικής αρχή άνθησης 860 780 145 32 16 320 430 280 80

Μηδική μέσο άνθησης 860 780 130 29 14 340 446 310 80

Άχυρα

Αραβόσιτου 860 795 62 25 15 372 512 288 65

Σιταριού 870 830 25 11 14 507 720 400 40

Κριθαριού 870 827 35 15 10 502 730 385 43

Βρώμης 875 815 28 11 16 420 612 365 60

Προϊόν Τεχνητής 

Ξήρανσης

Pellet μηδικής 900 810 180 103 29 312 410 250 30
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Πίνακας 6.2

Χημική σύσταση διαθέσιμων ζωοτροφών στην Ελλάδα (g/kg).

ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΞΟ ΟΟ ΟΑΟ ΜΖΠ ΟΛΟ ADF NDF ΙΟ Τέφρα

Καρποί-Σπέρματα

Καλαμπόκι 880 857 85 22 36 28 90 22 23

Κριθάρι 860 830 106 23 22 62 200 48 30

Βρώμη 860 830 102 17 34 140 280 86 30

Σιτάρι 870 845 112 24 15 93 36 26 25

Σίκαλη 870 848 110 25 16 36 115 20 22

Κτηνοτροφικό κουκί 870 832 250 48 16 105 182 77 38

Τριτικάλε 870 850 120 26 17 60 135 33 20

Σόγιας 890 835 356 112 182 100 129 53 55

Ξυλοκέρατα 850 817 49 9 6 262 385 110 33

Υποπροϊόντα 

Αλευροποιίας

Κτηνοτροφικό άλευρο 
ρυζιού

890 820 117 35 117 67 125 89 70

Πίτουρα σίτου 870 835 160 43 34 142 434 103 35

Νιφάδες βρώμης 900 780 145 28 66 30 85 18 120

Υποπροϊόντα Αμυλοποιίας

Γλουτένη αραβοσίτου 60% 

ΟΑΟ

900 882 612 400 40 30 67 13 18

Κτηνοτροφική γλουτένη 

αραβοσίτου

900 845 260 65 30 105 340 66 55

Υποπροϊόντα 

Σακχαροποιίας-
Χυμοποιίας

Μελάσσα ζαχαρότευτλων 750 740 56 28 - - - - 10

Στέμφυλα ζαχαρότευτλων 900 837 90 46 4 240 375 155 102

Στέμφυλα εσπεροειδών 900 800 59 18 23 224 243 126 100

Υποπροϊόντα  Βιομηχ. 

Ζύμωσης

Ζύμη ζυθοποιίας 900 825 475 190 60 180 485 80 75

Νωπά στέμφυλα ζυθοποιίας 225 212 49 20 17 57 112 40 13

Διαλυτά συστατικά 

οινοπνεύματος αραβοσίτου

900 810 285 156 90 160 280 90 90

Διαλυτά συστατικά 

οινοπνεύματος σιταριού.

910 850 340 135 45 131 310 102 60
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Πίνακας 6.3

Χημική σύσταση διαθέσιμων ζωοτροφών στην Ελλάδα (g/kg).

ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΞΟ ΟΟ ΟΑΟ ΜΖΠ ΟΛΟ ADF NDF ΙΟ Τέφρα

Υποπροϊόντα 
Σπορελαιουργίας

Βαμβακάλευρο 900 830 369 135 10 185 384 103 70

Βαμβακοπλακούντας 895 840 250 100 15 350 460 255 55

Ηλιάλευρο 890 825 300 50 17 208 352 182 65

Ηλιοπλακούντας 900 837 290 125 46 238 414 207 63

Σογιάλευρο (44% ΟΑΟ) 900 830 440 132 22 98 125 62 70

Σογιάλευρο (47% ΟΑΟ) 900 830 470 164 16 52 97 43 70

Λίπη-Έλαια

Αραβοσιτέλαιο 1000 - - - 985 - - - -

Σογιέλαιο 1000 - - - 982 - - - -

Ζωικής Προέλευσης

Άπαχο γάλα νωπό 90 81 34 10 1 - - - 9

Άπαχο γάλα αφυδατωμένο 930 870 344 84 10 - - - 60

Τυρόγαλα νωπό 70 63 9 2 3 - - - 7

Τυρόγαλα αφυδατωμένο 920 770 102 38 4 - - - 150

Αιματάλευρο 900 875 750 600 9 - - - 15

Ιχθυάλευρο 900 680 650 450 91 - - - 120

Πτεράλευρο 900 865 840 632 27 - - - 35
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Πίνακας 6.4

Θρεπτική αξία διαθέσιμων ζωοτροφών στην Ελλάδα (MJ/kg).
ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΚΕΓ ΜΕμ ΠΕχοιρ ΜΕπτην ΜΕ χοιρ ΠΕκ

Φυλλώδης Χλωρή νομή.

Χλόη φυσικής βοσκής 1,07 1,85 2,20 -- - -

Χλόη αραβοσίτου 1,22 1,90 - - - 2,00

Χλόη βρώμης άνθηση 1,45 1,92 - - - 2,10

Χλόη κριθαριού 1,10 1,84 - - - 2,80

Χλόη Σόργου 1,14 1,88 - - - -

Χλόη μηδικής έναρξη άνθησης 1,17 1,90 2,35 - - -

Χλόη μηδικής μέσο άνθησης 1,10 1,88 - - - -

Ενσιρώματα

Αραβόσιτου 2,38 3,80 - - - -

Βίκου-Βρώμης 1,76 2,95 - - - -

Μηδικής αρχή άνθησης 1,80 3,0 - - - -

Βύνης S101S 3,25 4,64 - - - -

Λόλλιουμ αρχής άνθησης 2,24 3,75 - - - -

Κριθάρι+Σιτάρι 2,05 3,56 - - - -

Εσπεροειδών 2,35 3,75 - - - -

Σανοί

Βίκου 4,20 8,70 - - - -

Βρώμης 4,55 8,65 - - - -

Σόργου 4,10 6,80 - - - -

Μηδικής αρχή άνθησης 4,10 7,90 - - - -

Μηδική μέσο άνθησης 3,70 7,70 - - - -

Άχυρα

Αραβόσιτου - - - - - -

Σιταριού 2,85 5,30 - - - 4,40

Κριθαριού 3,20 5,65 - - - -

Βρώμης 3,80 5,81 - - - -

Προϊόν Τεχνητής Ξήρανσης

Pellet μηδικής 5,20 9,00 8,40 8,00 5,40 8,80
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

Πίνακας 6.5

Θρεπτική αξία διαθέσιμων ζωοτροφών στην Ελλάδα (MJ/kg).
ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΚΕΓ ΜΕμ ΠΕχ ΜΕχ ΜΕπ ΠΕκ

Καρποί-Σπέρματα

Καλαμπόκι 8,00 12,20 13,75 13,50 14,00 13,40

Κριθάρι 7,60 11,00 12,68 12,37 11,70 12,50

Βρώμη 6,50 10,32 11,20 10,72 10,70 8,40

Σιτάρι 7,90 11,70 13,50 13,20 12,90 13,10

Σίκαλη 7,73 12,00 12,91 12,65 13,20 13,30

Κτηνοτροφικό κουκί 7,35 11,80 13,11 12,42 11,60 11,70

Τριτικάλε 7,50 11,55 13,33 13,03 12,60 -

Σόγιας 8,30 14,32 17,72 15,86 15,20 18,40

Ξυλοκέρατα 6,20 8,42 8,30 7,90 - 9,60

Υποπροϊόντα Αλευροποιίας

Κτηνοτροφικό άλευρο ρυζιού 7,80 12,30 15,80 14,22 14,00 -

Πίτουρα σίτου 5,75 9,46 10,24 9,27 6,50 9,40

Νιφάδες βρώμης 8,30 12,50 15,10 14,80 14,20 -

Υποπροϊόντα  Αμυλοποιίας

Γλουτένη αραβοσίτου 60% 

ΟΑΟ

8,50 13,20 17,15 15,40 15,90 -

Κτηνοτροφική γλουτένη 
αραβοσίτου

7,10 11,30 12,90 10,10 8,10 11,60

Υποπροϊόντα Σακχαροποιίας-
Χυμοποιίας

Μελάσσα ζαχαρότευτλων 5,80 9,50 11,33 10,88 8,50 10,80

Στέμφυλα ζαχαρότευτλων 6,60 11,25 12,15 9,26 5,20 11,70

Στέμφυλα εσπεροειδών 6,70 11,00 11,28 8,83 6,00 13,80

Υποπροϊόντα  Βιομηχ. 

Ζύμωσης

Ζύμη ζυθοποιίας 6,80 10,82 10,82 8,70 8,53 -

Νωπά στέμφυλα ζυθοποιίας 1,45 2,55 2,15 2,05 2,44 -

Διαλυτά συστατικά 
οινοπνεύματος αραβοσίτου

7,12 13,30 13,60 13,00 12,40 -

Διαλυτά συστατικά 
οινοπνεύματος σιταριού.

6,95 11,35 12,65 11,62 8,98 -
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

Πίνακας 6.6

Θρεπτική αξία διαθέσιμων ζωοτροφών στην Ελλάδα (MJ/kg).
ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΚΕΓ ΜΕμ ΠΕχοι ΜΕχοι ΜΕπτη ΠΕκ

Υποπροϊόντα Σπορελαιουργίας 

Βαμβακάλευρο 6,20 10,40 12,36 10,80 8,20 -

Βαμβακοπλακούντας 4,30 8,30 - - - -

Ηλιάλευρο 6,60 9,60 11,20 9,50 6,20 -

Ηλιοπλακούντας 4,20 7,50 11,10 10,18 6,70

Σογιάλευρο (44% ΟΑΟ) 7,35 11,30 14,00 13,00 9,00 12,30

Σογιάλευρο (47% ΟΑΟ) 7,43 11,98 15,05 13,75 9,65

Λίπη-Έλαια

Αραβοσιτέλαιο 20,20 26,30 35,50 33,10 36,10 -

Σογιέλαιο 20,90 33,40 36,76 34,90 36,80 -

Ζωικής Προέλευσης

Άπαχο γάλα νωπό 0,75 1,18 1,50 1,41 - -

Άπαχο γάλα αφυδατωμένο 8,30 12,80 16,23 15,22 10,20 16,5

Τυρόγαλα νωπό 0,60 1,15 1,20 1,30 - -

Τυρόγαλα αφυδατωμένο 7,90 13,30 14,20 12,60 11,00 16,00

Αιματάλευρο - - 11,80 9,86 12,40 -

Ιχθυάλευρο - - 17,63 15,55 15,10 -

Πτεράλευρο - - 12,50 11,90 11,70 -
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

Πίνακας 6.7

Χημική σύσταση διαθέσιμων ζωοτροφών σε ανόργανα άλατα στην Ελλάδα (g/kg).
ΖΩΟΤΡΟΦΗ Ca P P* Mg K Na Zn Mn Cu

Φυλλώδης χλωρή 
νομή 

mg/Kg mg/Kg mg/Kg

Χλόη φυσικής βοσκής 1,60 0,70 0,20 0,40 10,00 0,30 6,00 20,00 2,00

Χλόη αραβοσίτου 0,90 0,40 0,15 0,43 7,00 4,00 3,00

Χλόη βρώμης άνθηση 1,20 1,15 0,50 0,40 5,00 0,40 6,00 80,00 2,00

Χλόη κριθαριού 1,00 0,50 0,20 0,25 5,00 0,1 5,00 29,00 2,00

Χλόη Σόργου 1,70 1,32 1,00 0,64 4,00 0,31 4,00 30,00 3,00

Χλόη μηδικής έναρξη 
άνθησης

5,50 0,80 0,36 0,60 5,40 0,30 5,00 23,00 2,00

Χλόη μηδικής μέσο 
άνθησης

6,20 0,80 0,40 0,70 5,60 0,33 8,00 24,00 3,00

Ενσιρώματα

Αραβόσιτου 0,61 0,55 0,25 0,35 3,35 0,03 7,8 8,10 1,3

Βίκου-Βρώμης 9,00 3,00 1,10 1,80 5,00 0,70 6,00 15,00 2,00

Μηδικής αρχή άνθησης 4,70 0,70 0,25 0,70 5,00 0,10 8,00 20,00 4,00

Βύνης S101S 1,45 2,6 - 0,35 5,20 0,15 - - -

Λόλλιουμ αρχής 

άνθησης

2,1 1,55 0,85 0,73 12,25 0,21 - - -

Κριθάρι+Σιτάρι 1,6 1,10 0,55 0,48 6 0,16 - - -

Εσπεροειδών 3,9 0,3 - - - - - - -

Σανοί

Βίκου 12,30 3,00 1,00 2,40 23,00 1,80 50,00 18,00 5,00

Βρώμης 2,15 1,90 0,65 2,20 18,00 1,52 58,00 23,00 6,00

Σόργου 4,50 2,10 0,83 1,30 15,00 0,85 30,00 22,00 6,00

Μηδικής αρχή άνθησης 14,50 2,70 1,10 2,40 20,00 0,75 19,00 28,00 7,00

Μηδική μέσο άνθησης 12 2,30 0,75 1,50 17,00 1,05 19,00 30,00 6,00

Άχυρα

Αραβόσιτου - - - - - - - - -

Σιταριού 2,10 0,46 - 0,70 11,40 0,30 24,00 34,00 4,00

Κριθαριού 4,00 0,80 - 0,80 14,50 1,72 20,00 30,00 5,00

Βρώμης 3,00 1,00 - 0,90 18,00 1,30 60,00 68,00 6,00

Προϊόν τεχνητής 
ξήρανσης

Pellet μηδικής 15,00 2,50 1,30 1,70 2,50 0,70 20,00 34,00 11,00
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Πίνακας 6.8

Χημική σύσταση διαθέσιμων ζωοτροφών σε ανόργανα άλατα στην Ελλάδα (g/kg).
ΖΩΟΤΡΟΦΗ Ca P P* Mg K Na Zn Mn Cu

Καρποί-Σπέρματα mg/Kg mg/Kg mg/Kg

Καλαμπόκι 0,20 2,70 1,00 0,90 3,10 0,20 24,00 53,00 3,50

Κριθάρι 0,70 3,40 1,50 1,20 4,50 0,30 25,00 16,00 4,00

Βρώμη 1,00 3,00 1,00 1,20 4,20 0,50 31,00 40,00 5,00

Σιτάρι 0,50 3,00 1,00 1,30 3,60 0,40 25,00 33,00 6,00

Σίκαλη 0,40 3,40 1,15 0,90 4,80 0,21 55,00 60,00 6,00

Κτηνοτροφικό κουκί 1,30 6,70 1,70 1,70 10,00 0,40 38,00 15,00 7,00

Τριτικάλε 0,40 3,20 1,00 1,20 3,50 0,30 23,00 16,00 7,00

Σόγιας 2,60 4,50 2,20 2,20 17 0,20 42,00 30,00 12,00

Ξυλοκέρατα 6,00 4,50 0,30 1,20 4 0,20 20,00 15,00 3,00

Υποπροϊόντα 

Αλευροποιίας

Κτηνοτροφικό άλευρο 

ρυζιού

0,50 12,00 1,40 6,30 11,00 0,20 70,00 8,00 6,00

Πίτουρα σίτου 1,30 11,20 4,30 4,70 13,00 0,40 85,00 110,00 11,00

Νιφάδες βρώμης 0,80 4,10 1,50 1,30 3,50 0,10 22,00 41,00 4,00

Υποπροϊόντα  

Αμυλοποιίας

Γλουτένη αραβοσίτου 60%

ΟΑΟ

0,20 4,50 1,30 0,90 0,80 1,20 41,00 35,00 21,00

Κτηνοτροφική γλουτένη 

αραβοσίτου

1,40 0,80 1,40 3,30 6,70 1,00 65,00 21,00 15,00

Υποπροϊόντα 

Σακχαροποιίας-
Χυμοποιίας

Μελάσσα ζαχαρότευτλων 4,50 0,70 0,40 0,42 43,00 0,60 15,00 20,00 8,00

Στέμφυλα ζαχαρότευτλων 8,50 1,30 0,40 1,30 2,00 1,60 19,00 35,00 10,00

Στέμφυλα εσπεροειδών 14,40 0,90 0,30 1,80 5,50 0,40 12,00 5,00 6,00

Υποπροϊόντα  βιομηχ. 

Ζύμωσης

Ζύμη ζυθοποιίας 2,30 15,40 5,20 2,30 17,10 0,80 62,00 16,00 30,00

Νωπά στέμφυλα 
ζυθοποιίας 

0,73 1,20 0,05 0,34 0,25 0,12 20,00 8,00 5,00

Διαλυτά συστατικά 
οινοπνεύματος αραβοσίτου

3,50 8,20 - 6,00 12,00 2,00 80,00 73,00 70,00

Διαλυτά συστατικά 
οινοπνεύματος σιταριού.

1,90 8,25 - 3,30 10,9 4,40 115,00 78,00 9,00

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗ

48



ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ – ΤΜΉΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

Πίνακας 6.9

Χημική σύσταση διαθέσιμων ζωοτροφών σε ανόργανα άλατα στην Ελλάδα (g/kg).
ΖΩΟΤΡΟΦΗ Ca P P* Mg K Na Zn Mn Cu

Υποπροϊόντα  
Σπορελαιουργίας

mg/Kg mg/Kg mg/Kg

Βαμβακάλευρο 2,20 9,00 2,20 5,40 13,10 0,50 58,00 22,00 17,00

Βαμβακοπλακούντας 3,00 8,50 3,00 4,80 12,00 0,10 58,00 26,00 15,00

Ηλιάλευρο 2,60 10,60 3,00 5,20 16,00 0,40 80,00 22,00 33,00

Ηλιοπλακούντας 2,80 6,50 3,00 3,50 9,00 0,20 50,00 45,00 18,00

Σογιάλευρο (44% ΟΑΟ) 3,30 6,80 2,40 2,50 20,00 0,20 55,00 31,00 18,00

Σογιάλευρο (47% ΟΑΟ) 2,70 6,70 2,30 3,00 22,00 0,12 50,20 35,00 15,80

Λίπη-Έλαια

Αραβοσιτέλαιο - - - - - - - - -

Σογιέλαιο - - - - - - - - -

Ζωικής Προέλευσης

Άπαχο γάλα νωπό 1,20 0,90 0,80 0,11 1,30 0,50 4,00 0,20 0,10

Άπαχο γάλα αφυδατωμένο 9,30 12,10 11,10 1,40 15,00 4,50 45,00 1,50 1,00

Τυρόγαλα νωπό 0,91 0,65 - 0,07 1,10 0,38 1,90 0,22 0,15

Τυρόγαλα αφυδατωμένο 12,00 8,50 8,00 1,00 16,00 5,00 25,00 3,00 2,00

Αιματάλευρο 1,80 1,80 0,90 0,30 1,30 2,40 30,00 8,00 10,00

Ιχθυάλευρο 31,80 24,60 20,90 2,70 7,20 3,10 110,00 10,00 8,00

Πτεράλευρο 2,00 7,00 6,00 1,50 2,10 1,00 68,00 11,00 8,00
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Πίνακας 6.10

Περιεκτικότητα διαθέσιμων ζωοτροφών στην Ελλάδα σε αμινοξέα (g/kg).
ΖΩΟΤΡΟΦΗ Λυσίνη Μεθειον

ίνη

Λευκίν

η

Θρεονίν

η

Βαλίνη Αργινίν

η

Τρυπτο

φάνη

Φυλλώδης χλωρή 

νωμή.

Χλόη φυσικής βοσκής 0,23 0,08 3,99 2,18 2,80 2,53 0,76

Χλόη αραβοσίτου 1,05 0,37 1,77 0,87 1,29 1,12 0,18

Χλόη βρώμης άνθηση 1,57 0,56 2,38 1,33 1,82 1,46 0,44

Χλόη κριθαριού 1,81 0,50 2,50 1,43 1,76 1,56 0,48

Χλόη Σόργου 0,51 0,19 0,95 0,52 0,75 0,47 0,17

Χλόη μηδικής έναρξη 

άνθησης

2,47 0,72 2,93 1,89 2,88 2,03 0,67

Χλόη μηδικής μέσο 

άνθησης

2,20 0,64 2,60 1,68 2,56 1,80 0,60

Ενσιρώματα

Αραβόσιτου 0,84 0,45 2,58 0,98 1,34 0,64 0,19

Βίκου-Βρώμης

Μηδικής αρχή άνθησης 2,21 0,45 4,22 1,56 3,25 1,95 0,68

Βύνης S101S 3,87 1,88 1,02 4,00 6,00 5,12 1,50

Λόλλιουμ αρχής 

άνθησης

1,13 0,50 2,21 1,21 1,91 0,85 0,45

Κριθάρι+Σιτάρι 1,02 0,47 2,00 1,11 1,65 0,67 0,22

Εσπεροειδών - - - - - - -

Σανοί

Βίκου

Βρώμης 0,29 0,10 0,45 0,25 0,34 0,28 0,08

Σόργου 0,04 0,01 0,09 0,05 0,07 0,04 0,01

Μηδικής αρχή άνθησης 4,80 1,90 8,50 5,10 6,60 5,20 2,10

Μηδική μέσο άνθησης 4,60 1,70 8,00 4,80 6,00 4,70 1,80

Άχυρα

Αραβόσιτου - - - - - - -

Σιταριού 0,05 0,02 0,05 0,02 0,02 0,01 -

Κριθαριού 0,03 0,01 0,03 0,03 0,04 0,017 0,01

Βρώμης 0,03 0,01 0,05 0,04 0,04 0,3 0,01

Προϊόν τεχνητής 

ξήρανσης

Pellet μηδικής 8,30 3,00 13,00 7,80 10,00 8,40 4,00
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Πίνακας 6.11

Περιεκτικότητα διαθέσιμων ζωοτροφών στην Ελλάδα σε αμινόξεα (g/kg).
ΖΩΟΤΡΟΦΗ Λυσίνη Μεθειονί

νη

Λευκίνη Θρεονίν

η

Βαλίνη Αργινίνη Τρυπτοφ

άνη

Καρποί-σπέρματα

Καλαμπόκι 2,50 1,70 11,00 3,20 4,20 4,30 0,60

Κριθάρι 3,60 1,70 6,10 3,20 4,60 4,60 1,20

Βρώμη 4,40 1,90 7,40 3,50 5,20 6,50 1,50

Σιτάρι 3,00 1,80 7,20 3,20 5,00 5,40 1,20

Σίκαλη 3,40 1,80 6,60 5,10 5,10 3,30 1,10

Κτηνοτροφικό κουκί 16,80 2,20 19,00 10,00 12,00 2,40 2,20

Τριτικάλε 3,70 2,10 8,30 5,00 6,20 6,50 1,40

Σόγιας 24,90 5,30 28,00 13,00 18,00 2,60 4,60

Ξυλοκέρατα 1,86 0,68 4,55 2,50 4,46 1,57 0,49

Υποπροϊόντα  

Αλευροποιίας 

Κτηνοτροφικό άλευρο 
ρυζιού

5,20 2,20 4,20 5,00 7,50 6,40 1,20

Πίτουρα σίτου 6,00 2,60 9,50 4,20 6,40 8,60 2,30

Νιφάδες βρώμης 5,00 2,20 10,00 4,80 7,80 9,00 1,80

Υποπροϊόντα 
αμυλοποιίας

Γλουτένη αραβοσίτου 60%
ΟΑΟΑ

13,50 16,20 10,20 22,00 30,20 19,20 3,00

Κτηνοτροφική γλουτένη 
αραβοσίτου

6,30 4,20 2,00 8,20 2,00 8,20 1,70

Υποπροϊόντα 
Σακχαροποιίας –

Χυμοποιίας 

Μελάσσα ζαχαρότευτλων 0,40 0,50 0,22 0,60 0,17 0,20 1,00

Στέμφυλα ζαχαρότευτλων 4,50 0,90 5,20 4,00 4,50 3,00 0,80

Στέμφυλα εσπεροειδών 2,00 0,90 3,20 2,10 2,60 2,60 0,60

Υποπροϊόντα 

βιομηχανικής ζύμωσης

Ζύμη ζυθοποιίας 900 825 475 190 60 180 485

Νωπά στέμφυλα 

ζυθοποιίας 

225 212 49 20 17 57 112

Διαλυτά συστατικά 

οινοπνεύματος αραβοσίτου

900 810 285 156 90 160 280

Διαλυτά συστατικά 

οινοπνεύματος σιταριού.

910 850 340 135 45 131 310
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Πίνακας 6.12

Περιεκτικότητα των διαθέσιμων ζωοτροφών στην Ελλάδα σε αμινοξέα (g/kg).
Ζωοτροφή Λυσίνη Μεθειονί

νη

Λευκίν

η

Θρεονί

νη

Βαλίνη Αργινίν

η

Τρυπτο

φάνη

Υποπροϊόντα 

Σπορελαιουργίας

Βαμβακάλευρο 16,20 6,30 24,00 13,00 19,00 50,00 5,60

Βαμβακοπλακούντας 10,50 4,20 15,00 8,00 12,00 2,80 3,50

Ηλιάλευρο 10,50 7,30 21,00 12,00 23,00 23,10 4,00

Ηλιοπλακούντας 7,20 5,30 13,00 7,80 10,00 17,00 3,00

Σογιάλευρο (44% ΟΑΟ) 27,40 5,30 30,00 16,00 21,00 30,00 5,50

Σογιάλευρο (47% ΟΑΟ) 29,60 6,60 36,20 17,90 22,55 34,30 6,60

Λίπη-Έλαια

Αραβοσιτέλαιο - - - - - - -

Σογιέλαιο - - - - - - -

Ζωικής Προέλευσης

Άπαχο γάλα νωπό 2,10 0,70 3,00 1,30 2,00 1,00 0,40

Άπαχο γάλα αφυδατωμένο 23,20 7,38 31,75 14,00 21,00 11,00 4,20

Τυρόγαλα νωπό 1,60 0,50 2,40 1,00 1,90 0,70 0,30

Τυρόγαλα αφυδατωμένο 22,00 7,10 32,00 14,00 25,00 10,00 4,50

Αιματάλευρο 63,00 9,00 11,00 40,00 7,00 33,00 10,00

Ιχθυάλευρο 53,00 17,40 48,00 30,00 35,00 40,00 6,50

Πτεράλευρο 18,00 5,00 66,00 36,00 52,00 38,00 5,00

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗ

52



ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ – ΤΜΉΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

7. Συμπεράσματα
Ο όρος ζωοτροφή περιλαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που

έχει  ανάγκη  ένας  ζωικός  οργανισμός  προκειμένου  να  μπορεί  και  να  επιβιώσει  και  να
εκδηλώσει τη παραγωγικότητα του. Στη περικλειόμενα θρεπτικά συστατικά που περιέχει μια
ζωοτροφή  υπάρχουν  και  συστατικά  που  υποβαθμίζουν  τη  ποιότητα  του  και  σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν ζημιά και στην υγεία του οργανισμού
που θα την καταναλώσει. Η κάθε ζωοτροφή που θα επιλεχθεί για τη κατηγορία των ζώων
που θα τη καταναλώσει πρέπει να έχει τα εξής βασικά απαραίτητα στοιχεία:

 Να είναι απαλλαγμένη από κάθε τοξική ουσία που μπορεί να περικλείει και η οποία
μπορεί να έχει δημιουργηθεί είτε από μύκητα, είτε από παράσιτο.

 Να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στο πεπτικό σύστημα του ζωικού οργανισμού
που θα τη καταναλώσει.

 Να  έχει  όσο  το  δυνατό  υψηλότερο  βαθμό  αφομοίωσης  όλων  των  θρεπτικών
συστατικών που περικλείει.

 Να μην περικλείει στο σύνολο της αντιδιατροφικούς παράγοντες και αν τους έχει να
είναι σε βαθμό τέτοιο που να μην επηρεάζει δυσμενώς την πεπτικότητα των θρεπτικών
συστατικών που περικλείει κατά τη διαδικασία της πέψης, από το πεπτικό σύστημα του
ζωικού οργανισμού.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των

ζωοτροφών για την κτηνοτροφία, είναι παραγωγικές. Οι περισσότερες από αυτές εισάγουν
πρώτες ύλες από το εξωτερικό ή προμηθεύονται κάποια συστατικά από την εγχώρια αγορά,
ώστε  να  προχωρήσουν  στη  μεταποίησή  τους  και  στην  παραγωγή  πλήρων  μιγμάτων
(σύνθετων) ζωοτροφών. Στη συνέχεια, οι εταιρείες αυτές διοχετεύουν το μεγαλύτερο όγκο
της  παραγωγικής  τους  δραστηριότητας  στην  εγχώρια  αγορά  και  συγκεκριμένα  σε
κτηνοτροφικές  μονάδες.  Οι  εισαγωγές  έτοιμων  προϊόντων  είναι  περιορισμένες,  ενώ  σε
χαμηλά επίπεδα κυμαίνονται  και  οι  εξαγωγές  σύνθετων  ζωοτροφών.  Η διαμόρφωση και
εξέλιξη  της  ζήτησης  των  ζωοτροφών  για  την  κτηνοτροφία  καθορίζεται  κυρίως  από  τον
αριθμό  των  ζώων  και  το  είδος  των  κτηνοτροφικών  δραστηριοτήτων,  αλλά  και  από  τις
καιρικές  συνθήκες,  τη μορφολογία  του εδάφους  και  τη γεωγραφική περιοχή  στην οποία
υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες, συνθήκες οι οποίες εξασφαλίζουν την εύρεση ή μη της
τροφής των ζώων από το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, η ζήτηση των σύνθετων ζωοτροφών
επηρεάζεται  και  από τις  απαιτήσεις  των κτηνοτρόφων σχετικά  με την ανάπτυξη και  την
απόδοση των ζώων τους, που επιθυμούν να επιτύχουν.

Σημαντικό  πρόβλημα,  σύμφωνα  με  παράγοντες  του  κλάδου,  αποτελεί  ο  αθέμιτος
ανταγωνισμός ο οποίος προέρχεται  από τη λειτουργία μικρών μη εγκεκριμένων μονάδων
παραγωγής, οι οποίες δεν ελέγχονται όσον αφορά τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων
τους.  Οι  περισσότερες  από  τις  συγκεκριμένες  μονάδες  λειτουργούν  κυρίως  σε  τοπικό
επίπεδο,  διαθέτοντας  ζωοτροφές  σε  χαμηλές  τιμές  στους  κτηνοτρόφους  της  ευρύτερης
περιοχής τους.
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