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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

 

 

Ζ πανμφζα ενβαζία είκαζ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ ηδξ επίδναζδξ ηςκ μνβακζηχκ 

μλέςκ ηαζ αθάηςκ ημοξ ζηδ παναβςβζηή ζδζυηδηα ηςκ ιμκμβαζηνζηχκ γχςκ. 

Σα μνβακζηά μλέα έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ηαηά ηυνμκ ζημ  πανεθευκ ζηδκ αζμιδπακία 

γςμηνμθχκ ςξ ιέζμ ζοκηήνδζδξ, πνμζηαηεφμκηαξ ηδκ γςμηνμθή απυ ηδκ ηαηαζηνμθή θυβς 

ηςκ  ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ ηςκ ιοηήηςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ. (Καναιήηνμξ Γ., 2001). 

Σμ πνχημ ηεθάθαζμ ακαθένεηαζ βεκζηά ζηα μνβακζηά μλέα ηαζ πνυζεεηα ηςκ γςμηνμθχκ 

ηαζ πενζβνάθεζ ανηεηά απυ αοηά. ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ακαθένμιαζ ζημ ιδπακζζιυ δνάζδξ ηςκ 

μνβακζηχκ μλέςκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδ εθανιμβή ζηδ δζαηνμθή ηςκ ιμκμβαζηνζηχκ. 

Θεςνχ ηαεήημκ ιμο κα εηθνάζς ηζξ εοπανζζηίεξ ιμο ζημκ Καεδβδηή ημο Σιήιαημξ 

Εςζηήξ Παναβςβήξ η. Μδηζυπμοθμ Ηςάκκδ βζα ηδκ ακάεεζδ ημο εέιαημξ ηαζ ηδκ ζοκεπή 

επίαθερδ ηαζ ηαεμδήβδζδ ζηδκ πενάηςζδ ηδξ ενβαζίαξ ιμο.  
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ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

 

 

1. ΣΑ ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΟΞΔΑ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 
 

1.1. ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

Ζ πναηηζηή ηδξ πνυζεεζδξ ακηζαζμηζηχκ ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ ζηα ζζηδνέζζα ηςκ 

παναβςβζηχκ γχςκ ιε ζημπυ ηδκ επζηάποκζδ ημο νοειμφ ζςιαηζηήξ αφλδζδξ, πμο είκαζ 

βκςζηά, ιε ημκ υνμ αολδηζημί πανάβμκηεξ, οπυηεζηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζε έκημκδ ηνζηζηή βζα 

ηδκ εκδεπυιεκδ ακάπηολδ ακεεηηζηχκ ζηεθεπχκ παεμβυκςκ ααηηδνίςκ. Οζ ηίκδοκμζ 

ιεηααίααζδξ αοηήξ ηδξ ακεεηηζηυηδηαξ ιέζς ηδξ ηνμθζηήξ αθοζίδαξ ζημκ άκενςπμ, μδήβδζε 

ζηδκ απυθαζδ απαβυνεοζδξ ηδξ πνήζδξ ηςκ ακηζαζμηζηχκ πμο πνμζεέημκηαζ ζηδ ηνμθή ηςκ 

γχςκ ςξ αολδηζημί πανάβμκηεξ. Χζηυζμ, δ πνμζεήηδ ζηδκ ηνμθή μνζζιέκςκ ημηηζδζμζηαηζηχκ 

μοζζχκ επζηνέπεηαζ αηυιδ, ακ ηαζ είκαζ πμθφ πζεακυ κα απαβμνεοεεί ζημ εββφξ ιέθθμκ δ πνήζδ 

ηαζ ηςκ παναπάκς θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ. Με ηδκ απαβυνεοζδ ηδξ πνήζδξ ηςκ ακηζαζμηζηχκ  

ημ 2006 ςξ αολδηζημί πανάβμκηεξ, εα πνέπεζ κα οζμεεηδεμφκ αθθαβέξ ζηδ ζηναηδβζηή πμο 

αημθμοεείηαζ ζηδ δζαηνμθή ηςκ παναβςβζηχκ γςχκ βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ηοπυκ δοζιεκχκ 

επζπηχζεςκ ζηδκ παναβςβή. Βεθηζχζεζξ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ ιμκάδςκ γςζηήξ παναβςβήξ ιε 

ζημπυ ηδκ ιείςζδ ηδξ ηαηαπυκδζδξ ηςκ γχςκ ηαζ ηδξ ιυθοκζδξ ημοξ απυ ιζηνμμνβακζζιμφξ, 

εα ιπμνμφζακ ίζςξ κα ακηζζηαειίζμοκ ηδκ απμοζία ηςκ αολδηζηχκ ακηζαζμηζηχκ απυ ηζξ 

γςμηνμθέξ. Πανυθμ αοηά εα πνέπεζ κα ακαγδηδεμφκ θοηζηέξ εκαθθαηηζηέξ αολδηζηέξ μοζίεξ, 

υπςξ είκαζ ηα έκγοια, ηα πνμαζμηζηά, ηα πνεαζμηζηά, ηα εηποθίζιαηα αμηάκςκ, ηα ανςιαηζηά 

θοηά ηαζ ηα μνβακζηά μλέα ή μλζκμπμζδηέξ ηαζ ηα άθαηα ημοξ, πμο εα ιπμνμφζακ κα 

ζηακμπμζμφκ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ηαηακαθςηχκ. 

Ζ εκζςιάηςζδ ηςκ μοζζχκ αοηχκ ζηζξ γςμηνμθέξ δεκ εα πνέπεζ κα μδδβεί ζε ακάπηολδ 

ακεεηηζηχκ ζηεθεπχκ ααηηδνίςκ ζηα ακηζαζμηζηά, μφηε ζε πανμοζία ακεπζεφιδηςκ ηαηάθμζπςκ 

ζημ παναβυιεκμ ηνέαξ ή ζηα αοβά.  

Δζδζηυηενα, βζα ηα μνβακζηά μλέα ηαζ ηα άθαηα ημοξ, ένεοκεξ πμο έβζκακ ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα έδεζλακ υηζ μνζζιέκα απυ αοηά εα ιπμνμφζακ κα απμηεθέζμοκ αολδηζημφξ πανάβμκηεξ, 

εκαθθαηηζημφξ ηςκ ακηζαζμηζηχκ. Δκχ ηα ακηζαζμηζηά αζημφκ ηδκ εοενβδηζηή επίδναζδ ημοξ ζηζξ 

απμδυζεζξ ηςκ παναβςβζηχκ γςχκ δζαιέζμο ηδξ ακηζιζηνμαζαηήξ δνάζδξ ημοξ, ηα μνβακζηά 

μλέα ηδκ αζημφκ επζθένμκηαξ ιείςζδ ηδξ ηζιήξ ημο PH ημο βαζηνζημφ οβνμφ.  
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Με ηδκ ιείςζδ ημο PH εοκμείηαζ δ επζηνάηδζδ ηςκ ςθέθζιςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ζημ 

πεπηζηυ ζςθήκα ηαζ ακαζηέθθεηαζ δ ακάπηολδ ηςκ επζαθααχκ. Οζ ςθέθζιμζ ιζηνμμνβακζζιμί 

ζοκεέημοκ ιζα ιζηνμαζαηή πθςνίδα πμο πνμάβεζ ηδκ θεζημονβία ηδξ πέρδξ ηαζ αεθηζχκεζ ημκ 

δείηηδ ιεηαηνερζιυηδηαξ ηδξ ηνμθήξ. Έηζζ, ηα μνβακζηά μλέα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ 

απμηεθεζιαηζηέξ πνυζεεηεξ φθεξ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ απμδυζεςκ ηςκ πνχζια 

απμβαθαηηζζιέκςκ πμζνζδίςκ.(Adams, 1999). 

ηα πηδκά, δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ςξ ιέζςκ εθέβπμο ηςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ ημο εκηένμο ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ ιεηαηνερζιυηδηαξ ηδξ ηνμθήξ  δεκ έπεζ ιέπνζ 

ζήιενα πθήνςξ δζενεοκδεεί. 
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1.2. ΠΡΟΘΔΣΔ ΤΛΔ ΕΩΟΣΡΟΦΩΝ 

   

Ο άκενςπμξ βζα ηδκ αφλδζδ ηςκ απμδυζεςκ ηςκ γχςκ ζε ηνέαξ, βάθα, αοβά η.η.θ, ηαζ βζα 

ηδκ δζαζθάθζζδ ιζαξ ηαθήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ οβείαξ ημοξ πνδζζιμπμζεί ιεηαλφ ηςκ άθθςκ ηαζ 

δζάθμνεξ πδιζηέξ μοζίεξ. Οζ μοζίεξ αοηέξ, επεζδή ηαηά ηακυκα πμνδβμφκηαζ ζηα γχα ιε ημ κα 

πνμζεέημκηαζ ζηζξ ηνμθέξ ημοξ, μκμιάζηδηακ «πνυζεεηεξ φθεξ γςμηνμθχκ» ζηα πθαίζζα ηςκ 

πςνχκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ιε ζπεηζηή μδδβία 98/19/ΔΔ ηδξ Δονςπασηήξ ΔΔ 96 ζηζξ 28-03-

1998. 

Οζ πνυζεεηεξ φθεξ γςμηνμθχκ πμο έπμοκ ηαηά ηαζνμφξ πνμηαεεί κα πνμζεέημκηαζ ζηζξ 

ζφκεεηεξ γςμηνμθέξ είκαζ πμζηίθεξ ηαζ ηαηαηάζζμκηαζ ζε μιάδεξ. διεζςηέμκ, υηζ ζηζξ 

πνυζεεηεξ φθεξ γςμηνμθχκ ζοιπενζθήθεδηακ ηαζ μνζζιέκμζ ιζηνμμνβακζζιμί (πνεαζμηζηά η.ά). 

Δπίζδξ, μοζίεξ πμο αεθηζχκμοκ ηδκ ηεπκζηή ηδξ παναζηεοήξ ηςκ γςμηνμθχκ ή ζοκηεθμφκ ζηδκ 

ηαθφηενδ ζοκηήνδζδ ηαζ ζηδκ επίηεολή ηδξ επζδζςηυιεκδ  ηάεε θμνά ιμνθμθμβζηήξ 

ηαηάζηαζδξ ημοξ (ιμνθή ζοιπήηηςκ ή αθεφνμο) ή ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ εθηοζηζηυηδηαξ ημοξ. 

Σέθμξ, ζηζξ πνυζεεηεξ φθεξ γςμηνμθχκ εκηάπεδηακ ηαζ μνζζιέκεξ ενεπηζηέξ μοζίεξ (μνβακζηέξ 

ηαζ ακυνβακέξ) ηαεχξ ηαζ δζάθμνα έκγοια.  

Οζ ηφνζεξ μιάδεξ ηςκ πνμζεεηχκ οθχκ είκαζ: 

Α) Απμεηηθνί παξάγνληεο :  

1) ηα αληηβηνηηθά  

2) δηάθνξεο αληηβαθηεξηαθέο νπζίεο 

3) ηα πξνβηνηηθά  

4) ηα πξεβηνηηθά 

5) ηα εξεκηζηηθά: θαίκεηαζ υηζ αεθηζχκμοκ ηονίςξ ημκ δείηηδ ιεηαηνερζιυηδηαξ ηδξ 

ηνμθήξ. Όπςξ είκαζ δ πδξνμπδίκε. (παήξ, 2002) 

6) νη νμηλνπνηεηέο                                             

 

 

Β) Κνθθηδηνζηαηηθά -αληηζηακνλαδηθά – αληηηξηρνκνλαδηθά (Πανάνηδια Η, Πίκαηαξ 1). 
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Γ) Βειηησηηθέο νπζίεο ηεο ειθπζηηθόηεηαο ησλ δσνηξνθώλ :  

ζε αοηέξ οπάβμκηαζ : 

1) Αξσκαηηθέο ύιεο:  

 Βακίθθδ. Πενζέπεηαζ ηονίςξ ζημοξ ηανπμφξ ημο θοημφ αακίθθδ (Vanilla 

planifolia). 

 Αζεφθζμ-Βακίθθδ. Δίκαζ πζμ ανςιαηζηή απυ ηδ πνμδβμφιεκδ. 

 Κζκκαιςιζηή αθδεΰδδ. Δίκαζ ημ πμζμηζηά ηονζυηενμ ζοζηαηζηυ ημο αζεένζμο 

εθαίμο ημο  ηζκκαιχιμο. 

 Άθεονα ανςιαηζηχκ θοηχκ ή ηαζ ζπενιάηςκ ημοξ. Σα πενζζζυηενα βκςζηά 

πνμένπμκηαζ απυ ημ εοιάνζ, ηδ νίβακδ, ημ ηφιζκμ, ημκ ημνίακηνμ, ημ ιάναεμ. 

 Ακζευθδ. Τπάνπεζ ζημ ακδεέθαζμ πμο είκαζ ζοζηαηζηυ ηςκ ζπενιάηςκ ημο 

βθοηακκίζμο. 

2) Γιπθαληηθέο ύιεο:  

 Εάπανδ. Δίκαζ θοζζηή βθοηακηζηή φθδ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα γαπανυηεοηθα ηαζ 

ημ γαπανμηάθαιμ. 

 Μεθάζα. Παπφννεοζημ πανάβςβμ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ επελενβαζία ηδξ 

γάπανδξ. 

 Αζπανηάιδ. Ζ αζπανηάιδ είκαζ ιία ζοκεεηζηή, βθοηακηζηή μοζία. 

 Γθοηυγδ ηαζ θνμοηηυγδ. Δίκαζ δομ ιμκμζάηπανα ηαζ  απμηεθμφκ θοζζηέξ 

βθοηακηζηέξ φθεξ. 

 μναζηυθδ ηαζ ιακζηυθδ. Δίκαζ θοζζηέξ βθοηακηζηέξ φθεξ. 

 Αιοθμζζνυπζ. Δίκαζ πνμσυκ οδνυθοζδξ αιφθμο. 

 Γμοθηίκδ. Δίκαζ επίζδξ ζοκεεηζηή βθοηακηζηή φθδ ηαζ 250 θμνέξ πζμ βθοηζά απυ 

ηδκ γάπανδ.  

 Κοηθαιζηυ κάηνζμ ηαζ αζαέζηζμ. Οζ βθοηακηζηέξ αοηέξ φθεξ εκμπμπμζήεδηακ υηζ 

δ εκδεπυιεκδ οδνυθοζή ημοξ ζοκεπάβεηαζ ημ ζπδιαηζζιυ ηοηθαλοθαιίκδξ, δ 

μπμία είκαζ ηανηζκμβυκα μοζία ηαζ βζ’ αοηυ απαβμνεφηδηε δ πνήζδ ημοξ.   

3) Ύιεο βειηησηηθέο ηεο νζκήο θαη ηεο γεύζεο 

 Γθμοηαιζκζηυ κάηνζμ. Με ηδκ πνμζεήηδ ημο ζηζξ γςμηνμθέξ πνμζδίδεζ ζε αοηέξ  

μζιή πεπηυκδξ ηαζ βεφζδ ηνέαημξ. 

 Πνμσυκηα ζοκδοαζιμφ ανςιαηζηχκ ηαζ βθοηακηζηχκ οθχκ. Τπάνπμοκ πάνα 

πμθθά ηέημζα πνμσυκηα, ηα μπμία είκαζ ειπμνζηά ζδζμζοζηεοάζιαηα ηαζ 

ηοηθμθμνμφκ ιε δζάθμνα μκυιαηα. 
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Γ) πληεξεηηθέο νπζίεο. Οζ δζάθμνεξ γςμηνμθέξ θζθμλεκμφκ ακαπυθεοηηα πμζηίθμοξ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ, μζ μπμίμζ είκαζ ηαηά ηακυκα ζαπνυθοημζ ηαζ ζπάκζα ιπμνεί κα είκαζ ηαζ 

παεμβυκμζ. ε πενίπηςζδ πμο ζε ιζα γςμηνμθή πενζέπμκηαζ παεμβυκμζ ιζηνμμνβακζζιμί, 

απμηθείεηαζ απυ ηδκ δζαηνμθή ηςκ γχςκ. Χζηυζμ, μζ ζαπνυθοημζ ιζηνμμνβακζζιμί, ηονίςξ 

ααηηήνζα ηαζ ιφηδηεξ, ακ εοκμδεμφκ απυ ηδκ ζφζηαζδ, ημ PH ηαζ ηδκ οβναζία ηδξ γςμηνμθήξ 

(>15%) ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ εενιμηναζία ημο απμεδηεοηζημφ πχνμο (ζοκήεςξ >20 
μ
C) υπμο δ 

γςμηνμθή δζαηδνείηαζ, είκαζ δοκαηυκ κα πμθθαπθαζζαζημφκ ηαζ κα αθθμζχζμοκ ηδκ γςμηνμθή, δ 

μπμία, εκχ εα ηαηακαθχκεηαζ ακυνεηηα απυ ηα γχα, πανάθθδθα ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ 

ειθάκζζδ ζε αοηά, πεπηζηχκ δζαηαναπχκ. Έηζζ, ζηδκ πνάλδ ζοπκά πνμηφπηεζ ζοπκά δ ακάβηδ 

πνμζεήηδξ ζηζξ γςμηνμθέξ ζοκηδνδηζηχκ μοζζχκ, μζ μπμίεξ πανειπμδίγμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ πνμθαιαάκμοκ ηδκ αθθμίςζδ ηςκ γςμηνμθχκ. (Πανάνηδια Η, Πίκαηαξ 2).  

Δ) Έλδπκα. Οζ δζάθμνεξ ενεπηζηέξ μοζίεξ ζημκ πεπηζηυ ζςθήκα ηςκ γχςκ πέπημκηαζ, δδθαδή 

απμδμιμφκηαζ ιε ηδκ επίδναζδ ηςκ ακηίζημζπςκ εκγφιςκ ζε άθθεξ απθμφζηενεξ μοζίεξ, πμο 

είκαζ ζε εέζδ κα απμννμθμφκηαζ. Σα πεπηζηά, υιςξ, έκγοια ημο γςζημφ μνβακζζιμφ είκαζ 

δοκαηυκ κα ιδκ επανημφκ βζα ιζα ιεβζζημπμίδζδ ηδξ πεπηζηήξ πνδζζιμπμίδζδξ ηδξ ηνμθήξ ή κα 

αδοκαηεί μ μνβακζζιυξ κα ηα πανάβεζ. Έηζζ, πνμέηορε ημ εέια ηδξ πνμζεήηδξ εκγφιςκ ζηδκ 

ηνμθή ηςκ γχςκ βζα ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ηδξ ηνμθήξ. Σα  πενζζζυηενμ πνδζζιμπμζμφιεκα 

ζηδκ πνάλδ είκαζ:  

 Πεςίλε. Παναθαιαάκεηαζ ηονίςξ απυ κςπμφξ ζημιάπμοξ πμίνςκ ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε 

ζηυκδ.  

 Μίγκαηα ελδύκσλ. Πενζέπμοκ δομ ή πενζζζυηενα έκγοια πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ηαθθζένβεζεξ πμζηίθςκ ιζηνμμνβακζζιχκ (ααηηδνία ηαζ ιφηδηεξ). Σα πενζζζυηενα ζε 

αοηά ιίβιαηα έκγοια είκαζ ζοκήεςξ δζάθμνεξ άθθεξ πθδκ ηδξ περίκδξ πνςηεάζεξ, δ 

ηοηηανζκμθάζδ , δ θζπάζδ ηαζ δ αιοθάζδ. 

 Φσζθνηάζε (θπηάζε). Πνμζεέηεηαζ ιυκδ ή ζε ιίβιαηα ιε άθθα έκγοια ζηδκ ηνμθή 

ηςκ ιμκμβαζηνζηχκ εδθαζηζηχκ ηαζ πηδκχκ 

 

Σ) Αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο. Δίκαζ δζάθμνεξ θοζζηέξ ή ζοκεεηζηέξ μοζίεξ πμο είκαζ ζε εέζδ κα 

πνμθοθάζζμοκ ηζξ γςμηνμθέξ απυ ημ ηάββζζια ηςκ πενζεπυιεκςκ θζπχκ ή ηαζ εθαίςκ ή ηαζ κα 

απμηνέπμοκ ηδκ μλείδςζδ εοαίζεδηχκ ζοζηαηζηχκ ημοξ, υπςξ είκαζ μνζζιέκεξ αζηαιίκεξ η.ά. 

(Πανάνηδια Η, Πίκαηαξ 3). 

 

Ε) Υξσζηηθέο νπζίεο. Δίκαζ θοζζηέξ ή ζοκεεηζηέξ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ αφλδζδ 

ηδξ έκηαζδξ ημο ηζηνζημφ πνςιαηζζιμφ ηδξ θεηίεμο (ηνυημξ) ημο αοβμφ ηαζ ημο δένιαημξ ημο 
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ζθαβίμο ηςκ ηνεμπαναβςβζηχκ μνκζείςκ, ακάθμβα ιε ηδκ πχνα, ηδκ επμπή ηαζ ηζξ επζεοιίεξ ημο 

ηαηακαθςηή. Πνζκ 30 έηδ, ζε μνζζιέκεξ πενζμπέξ ημο ηυζιμο υπςξ Ν.Αθνζηή, Ηηαθία, Γαθθία, 

Λαηζκζηή Αιενζηή, Σέλαξ, μ έκημκμξ ηίηνζκμξ πνςιαηζζιυξ ημο δένιαημξ ηςκ ηνεμπαναβςβζηχκ  

μνκζείςκ εηθαιαάκμκηακ ςξ ημ ζπμοδαζυηενμ ηνζηήνζμ ηδξ ηαθήξ πμζυηδηαξ ζθαβίμο. Οζ 

ηαηακαθςηέξ ζε πμθθέξ πχνεξ ημο ηυζιμο, υπςξ  ηαζ ζηδκ Δθθάδα, έπμοκ αθθάλεζ πνμηζιήζεζξ 

ηαζ ζήιενα εεςνμφκ ημ θεοηυ πνςιαηζζιυ ημο δένιαημξ ημο ζθαβίμο ηςκ μνκζείςκ είκαζ έκα 

ζδιακηζηυ ηνζηήνζμ ηδξ ηαθήξ πμζυηδηαξ ημοξ.  

 

Οζ πνςζηζηέξ μοζίεξ πμο επζηνέπμκηαζ κα πνμζεέημκηαζ ζηζξ γςμηνμθέξ είκαζ: Καςαθαλζίλε, 

Λνπηεΐλε, Βηνιαμαλζίλε, Εεαμαλζίλε, Κηηξαλαμαλζίλε, Καλζαμαλζίλε, Αζηαμαλζίλε θ.ά. 

 

Ζ) Γαιαθησκαηνπνηεηέο θαη ζηαζεξνπνηεηέο γαιαθησκάησλ. Οζ βαθαηηςιαημπμζδηέξ είκαζ 

θοζζηέξ ή ζοκεεηζηέξ μοζίεξ πμο ιεζχκμοκ ηδκ επζθακεζαηή ηάζδ ημο κενμφ ηαζ ζοκηεθμφκ ζηδ 

δδιζμονβία βαθαηηχιαημξ, εκχ μζ ζηαεενμπμζδηέξ είκαζ επίζδξ θοζζηέξ ή ζοκεεηζηέξ μοζίεξ πμο 

δζαηδνμφκ ημ βαθάηηςια, βζαηί αοηυ πενζέπμκηαξ ιυκμ ηζξ πνχηεξ μοζίεξ, ιε ηδκ πάνμδμ ημο 

πνυκμο, απμδζμνβακχκμκηαζ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ απμαμήεδζδ ηδξ μιμζμβεκμφξ 

πνμζεήηδξ θζπχκ ή ηαζ θζπμδζαθοηχκ μοζζχκ ζηα οπμηαηάζηαηα ημο βάθαηημξ ηαζ βεκζηά ζηα 

ζζηδνέζζα ηςκ γχςκ. Μενζηά απυ αοηά είκαζ: Λεθηζίλεο, Αιγηληθό νμύ, Καξξαγελάλε, 

νξβηηόιε, Μαλληηόιε, Πεθηίλεο, Φνπξζειιαξάλε. 

 

Θ) Αληηζπζζσκαηηθέο ύιεο. Δίκαζ δζάθμνεξ φθεξ πμο έπμοκ ζηδκ πθεζμκυηδηα ημοξ, πμο 

πνμζεέημκηαζ ζηζξ γςμηνμθέξ βζα κα έπμοκ εθεφεενδ νμή, δδθαδή κα ιδ ζοβημθθχκηαζ ή 

ζοζζςιαηχκμκηαζ, ζδίςξ υηακ πενζέπμοκ ιεθάζζα, μονία, θίπδ, έθαζα η.ά. πνμζεέημκηαζ, 

ακάθμβα ιε ηδκ θφζδ ημοξ ηαζ ηδ ζφζηαζδ ηςκ γςμηνμθχκ, ζε πμζυηδηεξ απυ 0,2% ςξ 3% ηςκ 

ηεθεοηαίςκ ηαζ μζ ζοκδεέζηενα πνδζζιμπμζμφιεκεξ είκαζ ημ θηηξηθό νμύ, ηα ζηεαηηθά άιαηα κε 

λάηξην, θάιην θαη αζβέζηην, ην ππξηηηθό νμύ, ην ππξηηηθό αζβέζηην θαη ην αξγηιινππξηηηθό 

λάηξην. 

 

Η) πλδεηηθέο ύιεο. Δίκαζ δζάθμνεξ φθεξ πμο έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα  κα αολάκμοκ ηδκ ζφιπδλδ ηςκ 

γςμηνμθχκ, χζηε ηα παναβυιεκα ζφιπδηηα (πέθθεηξ ή ηυηημζ) κα έπμοκ ημ πνμηαεμνζγυιεκμ 

ηάεε θμνά ιμνθμθμβζηυ ζπήια ηαζ κα ημ δζαηδνμφκ ηαηά ηδκ θυνηςζδ ηαζ εηθυνηςζδ, ηαεχξ 

ηαζ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημοξ ζηζξ ηαβζζηνέξ ηςκ γχςκ.  Μενζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ: 

Κηηξηθό νμύ, Ππξηηηθό νμύ, Ππξηηηθό αζβέζηην, Αξγηιινππξηηηθό λάηξην, νπιθνληθά 

άιαηα ιηγλίλεο, Μπεληνλίηεο, Μεζπινθπηηεξηλεο θ.ά. 
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ΗΑ) Με πξσηετληθέο αδσηνύρεο νπζίεο όπσο: Ακεναηζηυ αιιχκζμ, Γαθαηηζηυ αιιχκζμ, 

Γθμοηαιίκδ, Γθοηίκδ, Θεζζηυ αιιχκζμ, Κοακμονζηυ μλφ, Ολζηυ μλφ, Φςζθμνζηυ αιιχκζμ, 

Μονιδηζηυ αιιχκζμ, Οονζηυ μλφ, η.ά.  

 

ΗΒ) Γηάθνξεο άιιεο ύιεο : ζε αοηέξ οπάβμκηαζ:  

1) πλζεηηθά ακηλνμέα. Αοηά πνμζεέημκηαζ ζηζξ ηνμθέξ ηονίςξ ηςκ πηδκχκ ηαζ ηςκ 

πμίνςκ. Σα ηονζυηενα αιζκμλέα πμο ηοηθμθμνμφκ ζημ ειπυνζμ είκαζ  δ πδξνρισξηθή 

ιπζίλε, ε DL-Μεζεηνλίλε, ε ζξενλίλε θαη ε ηξππηνθάλε. Σα αιζκμλέα αοηά 

πνμζεέημκηαζ ζηζξ ηνμθέξ ηςκ γχςκ, ηαηά ηακυκα ιέπνζ ηδκ ηάθορδ ηςκ ακηίζημζπςκ 

ακαβηχκ ημοξ.  

2) Βηηακίλεο. Πανάβμκηαζ ζοκεεηζηά ηαζ επζηνέπμκηαζ κα πνμζεέημκηαζ ζηζξ δζάθμνεξ 

ηνμθέξ ηςκ γχςκ ιέπνζ έκα μνζζιέκμ υνζμ, ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημοξ. 

3) Πεγέο  καθξνζηνηρείσλ. (Πανάνηδια Η, Πίκαηαξ 4). 

 

4) Πεγέο ηρλνζηνηρείσλ. (Πανάνηδια Η, Πίκαηαξ 5). 
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1.3.  ΣΑ ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΟΞΔΑ  

 

Ονβακζηά μλέα ηαθμφκηαζ μζ μνβακζηέξ εκχζεζξ πμο πενζέπμοκ ζημ ιυνζμ ημοξ ιζα 

ημοθάπζζημκ ηαναμλοθμιάδα, R-COOH. Θεςνδηζηά πνμηφπημοκ απυ ημοξ  οδνμβμκάκεναηεξ ιε 

ακηζηαηαζηάηδ εκυξ ή πενζζζυηενςκ οδνμβυκςκ απυ ακηίζημζπμ ανζειυ ηαναμλοθζηχκ μιάδςκ 

ηαζ δζαηνίκμκηαζ ζε :  

1) Άηοηθα ηαζ ηοηθζηά,  ακάθμβα ιε ημ ακ πνμένπμκηαζ απυ άηοηθμοξ ή ηοηθζημφξ 

οδνμβμκάκεναηεξ.  

2) Κμνεζιέκα ηαζ αηυνεζηα, ακάθμβα ιε ημ ακ πνμένπμκηαζ απυ ημνεζιέκμοξ ή 

αηυνεζημοξ  οδνμβμκάκεναηεξ. 

3) Μμκμηαναμκζηά, δζηαναμκζηά ηαζ βεκζηά πμθοηαναμκζηά μλέα, ακάθμβα ιε ημ ακ 

πενζέπμοκ ζημ ιυνζμ ημοξ έκα, δομ ή πενζζζυηενα ηαναμλφθζα. 

4) Τδνμλομλέα, αιζκμλέα αθμβμκμλέα ηηθ. ακάθμβα ιε ημ ακ πενζέπεηαζ ζημ ιυνζμ 

ηδξ έκςζδξ, εηηυξ απυ ηδκ ηαναμλοθμιάδα – οδνμλομιάδα, αιζκμιάδα 

αθμβμκμιάδα  ηθπ. 

Ακαθένμοιε εκδεζηηζηά ημ ιονιδηζηυ, ημ μλζηυ, ημ πνμπζμκζηυ, ημ αμοηονζηυ, ημ 

βαθαηηζηυ, ημ ηζηνμιδθζηυ, ημ ιδθζκζηυ, ημ ηνοβζηυ, ημ ηζηνζηυ, ημ δθεηηνζηυ, ημ ζζηζιζηυ, ημ 

βθοηενζηυ, ημ αηεημβθμοηανζηυ, ημ θμοιανζηυ η.ά. 

Όθα ηα μλέα πμο ακαθένεδηακ, ανίζημκηαζ εθεοεένα είηε εκςιέκα ιε ηδκ ιμνθή εζηένςκ 

ή αθάηςκ καηνίμο, ηαθίμο, αζαεζηίμο η.ά. Γζα πανάδεζβια ζημοξ ποιμφξ ηαζ ηα πνάζζκα ιένδ 

ηςκ θοηχκ οπάνπμοκ μλζηά μλέα ιε ηδκ ιμνθή εζηένςκ ιε δζάθμνεξ αθημυθεξ ζηα πνάζζκα 

θαπακζηά, ημ ηζηνζηυ μλφ ιε ηδ ιμνθή ηςκ αθάηςκ ημο ιε K ηαζ Ca. Σα μνβακζηά μλέα απακημφκ 

ζημοξ ζζημφξ ηςκ θοηχκ ηαζ ηςκ γχςκ, αθθά ζπδιαηίγμκηαζ ηαζ ηαηά ηδκ ιζηνμαζαηή γφιςζδ 

ηςκ οδαηακενάηςκ ζηδ ιεβάθδ ημζθία ηςκ ιδνοηαζηζηχκ ηαζ ημ παπφ έκηενμ ηςκ 

ιμκμβαζηνζηχκ γχςκ. 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα , ηα μνβακζηά μλέα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ πνυζεεηα ζηα ζζηδνέζζα 

ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ ιυκα ημοξ ή ιε ιίβιαηα.  

Γεκζηυηενα,  ηα  μνβακζηά  μλέα  είκαζ  αδφκαια  μλέα  ηαζ  δεκ  δζαπςνίγμκηαζ  εκηεθχξ  

ζε  ζφβηνζζδ  ιε  ηα  ζζπονά  ακυνβακα  μλέα. Σα  μνβακζηά  μλέα  ιε  παιδθυ  ιμνζαηυ  αάνμξ  

υπςξ  ημ  θμνιζηυ  ηαζ  αηεηζηυ  μλφ  είκαζ  δζαθοηά  ζημ  κενυ , αθθά  αοηά  πμο  έπμοκ  

ιεβαθφηενμ  ιμνζαηυ  αάνμξ  είκαζ  αδζάθοηα  ζημ  κενυ  ζηδ  ιμνζαηή  ιμνθή. (Πανάνηδια Η, 

Πίκαηαξ 6, Πδβή  Γζαδζηηφμο 1). 
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1.4. ΔΗΓΖ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΟΞΔΩΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΖ 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΩΝ ΜΟΝΟΓΑΣΡΗΚΩΝ 

 

Σα μνβακζηά μλέα είκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκα ζηδ θφζδ ςξ θοζζηά ζοζηαηζηά ηςκ θοηχκ 

αθθά ηαζ ηςκ ζζηχκ ηςκ γχςκ. Πμθθά απυ ηα μνβακζηά μλέα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ 

δζαηνμθή  ημο πμίνμο ηαζ ηςκ πηδκχκ είκαζ δζαεέζζια υπζ ιυκμ ζηδκ εθεφεενδ ιμνθή ημοξ, αθθά 

ηαζ ςξ άθαηα καηνίμο, K ή Ca. Σμ πθεμκέηηδια ηςκ αθάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηα εθεφεενα μλέα, 

είκαζ υηζ ηα άθαηα ιονίγμοκ θζβυηενμ ηαζ πνμζθένμοκ ιεβαθφηενδ αζθάθεζα ηαζ εοημθία 

πεζνζζιχκ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία εκζςιάηςζδξ ημοξ ζηζξ γςμηνμθέξ, αθμφ πανμοζζάγμοκ 

ιζηνυηενδ δζαανςηζηή δνάζδ ζηα ιεηαθθζηά ηιήιαηα ημο παναζηεοαζηδνίμο ηςκ γςμηνυθςκ. 

Σα μνβακζηά μλέα είκαζ πενζζζυηενμ βκςζηά ςξ ζοκηδνδηζηά ηςκ γςμηνoθχκ, πανά ςξ 

πνυζεεηεξ φθεξ γςμηνμθχκ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ απμδυζεςκ ηςκ γχςκ.(Γζάκκεκαξ, 2002). 

 

 

1.4.1. ΚΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ 

Σμ ηζηνζηυ μλφ είκαζ ηνοζηαθθζηή μοζία ιε εοπάνζζηδ οπυλζκδ μζιή. Δίκαζ αζεεκέξ μλφ. 

Δίκαζ δζαδεδμιέκμ ζημ θοηζηυ ααζίθεζμ, ηονίςξ ζηα εζπενζδμεζδή. Δλαζνεηζηυ θοζζηυ 

ζοζηαηζηυ, εκχ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ςξ νοειζζηήξ μλφηδηαξ ηαζ ανςιαηζηυ ζοζηαηζηυ. Δίκαζ 

εκδζάιεζμ εκυξ ηφηθμο ιεηααμθζζιμφ ζαηπάνςκ ζε γχκηεξ μνβακζζιμφξ ιεβάθδξ αζμθμβζηήξ 

ζδιαζίαξ (ηφηθμξ ηζηνζημφ μλέμξ-ηφηθμξ Krebs), ιένμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαηά ηδκ μπμία μζ 

γςκηακμί μνβακζζιμί ιεηαηνέπμοκ ηα ζοζηαηζηά ηζξ ηνμθήξ. 

Σμ ηζηνζηυ μλφ έπεζ πμθθέξ θεζημονβίεξ, ειπθμοηίγεζ ηδκ δνάζδ πμθθχκ ακηζμλεζδςηζηχκ, 

υιςξ δεκ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ ακηζμλεζδςηζηυ απυ ιυκμ ημο. Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ςξ 

νοειζζηήξ μλφηδηαξ ηαεχξ ηαζ ςξ ανςιαηζηυ ζοζηαηζηυ.  

Όζμκ αθμνά ηδκ επίδναζδ  ηςκ ηζηνζηχκ μλέςκ υπςξ παναηήνδζε μ Viswanathan θαη 

ζπλ.,(2007),ζε πεζνάιαηα πμο δζελήπεδζακ ζε πμίνμοξ Large White Yorkshire, 57.7 kg Ε.Β, δ 

πνμζεήηδ 3% ηζηνζημφ μλέμξ ηαζ δ πνμζεήηδ ιίβιαημξ 3% ηζηνζηυ μλφ ηαζ ιζηνμαζαηή θοηάζδ 

ζε  ζζμννμπδιέκμ ζζηδνέζζμ αεθηίςζε ηδκ πεπηζηυηδηα ηςκ ενεπηζηχκ  ζημζπείςκ. Δπίζδξ 

αεθηζχεδηε ηαζ δ απμννυθδζδ ηςκ ακυνβακςκ ζημζπείςκ υπςξ Ca, Mg, P, Zn. Ζ πνμζεήηδ έςξ 

2% ηζηνζηυ μλφ ζε ζζηδνέζζμ μνκίεςκ  αφλδζε ημκ  πθδεοζιυ ηςκ ααηηδνίςκ ζημ θεπηυ έκηενμ ( 

Vogt ηαζ ζοκ.,1981).  
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Δπίζδξ,  ζφιθςκα ιε ημκ Waldroup ηαζ ζοκ., (1995)  ζε  πεζνάιαηα ιε υνκζεεξ  υπμο 

πνμζηέεδηε 1% ηζηνζηυ μλφ ζε ζζυννμπμ ζζηδνέζζμ παναηδνήεδηε αφλδζδ ηςκ πθδεοζιχκ 

Salmonella tyPHimurium  ζημ πεπηζηυ ζφζηδια ηςκ μνκίεςκ. Αοηή δ παναηήνδζδ είκαζ ιζα 

έκδεζλδ υηζ ημ ηζηνζηυ μλφ δεκ είκαζ αλζυπζζημ υζμκ αθμνά ηδκ ηαηαζημθή ηςκ πθδεοζιχκ  ηδξ  

Salmonella. 

  

 

 

οκηαηηζηυξ ηφπμξ: Κζηνζημφ μλέςξ. 

 

 

1.4.2.  ΒΔΝΕΟΪΚΟ  ΟΞΤ 

Σμ αεκγμσηυ μλφ δεκ  έπεζ  αηυια εβηνζεεί ζακ πνμζεεηζηυ βζα  πνήζδ ζηζξ γςμηνμθέξ 

πμίνςκ ηαζ πηδκχκ, ςζηυζμ έπμοκ δζελαπεεί ένεοκεξ  βζα κα  δζαπζζηςεεί  εάκ δζαεέημοκ  

εοενβεηζηέξ ζδζυηδηεξ ζηδκ  ακάπηολδ ηςκ γχςκ. 

ε πεζνάιαηα ιε πμζνίδζα, αεκγμσηυ μλφ πνμζηέεδηε ζηα επίπεδα ημο  2%  ηαζ  

παναηδνήεδηε ιεβάθδ  ζοβηέκηνςζδ ημο μλέμξ πμο δδθχκεζ  υηζ  ιεηααμθίγεηαζ ιε  πζμ  ανβυ  

νοειυ  ζε  ζπέζδ ιε  ηα άθθα μνβακζηά μλέα. Ζ πνμζεήηδ αεκγμσημφ μλέμξ, έδεζλε ιζα ιεβάθδ  

ιείςζδ  ζημοξ  πθδεοζιμφξ  ηςκ  ιοηήηςκ, Λαηημαάηζθθςκ ζε  υθμ ημ  πεπηζηυ  ζφζηδια. 

Δπίζδξ,  μ νοειυξ  ακάπηολδξ ηαζ δ ιεηαηνερζιυηδηα ηδξ ηνμθήξ ήηακ αολδιέκδ ζε ζπέζδ ιε  

ηα  απθά  ζζηδνέζζα. (Maribo,2000). 

 

 

1.4.3. ΜΤΡΜΖΚΗΚΟ ΟΞΤ 

Σμ ιονιδηζηυ μλφ είκαζ άπνςιμ οβνυ, ιε δνζιεία μζιή, ημ μπμίμ ιε ηδκ αδζάζηαηδ ιμνθή 

ημο ιπμνεί ηαπφηαηα κα δζαποεεί ιέζς ηςκ ηοηηανζηχκ ιειανακχκ. Έηζζ, ημ ιονιδηζηυ μλφ 

είκαζ έκα απμηεθεζιαηζηυ ακηζιζηνμαζαηυ ιέζμ έκακηζ γοιχκ ηαζ μνζζιέκςκ ααηηδνίςκ ζε 

ιζηνέξ δυζεζξ. Σμ ιονιδηζηυ μλφ πανμοζζάγεζ ζζπονυηενδ ακηζααηηδνζαηή δνάζδ απυ ηα 

οπυθμζπα μνβακζηά μλέα ηαζ ζοβηεηνζιέκα δομ θμνέξ ζζπονυηενδ απυ εηείκδ ημο πνμπζμκζημφ 

μλέμξ ηαζ ηνεζξ θμνέξ ζζπονυηενδ απυ εηείκδ ημο βαθαηηζημφ μλέμξ έκακηζ ηςκ ααηηδνίςκ 
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Pseudomonas aeroginasa, Salmonella tyPHimurioum, Escherichia colli, StaPHylococcus aurious, 

Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum ηαζ Clostridium 

perfigens. To ιονιδηζηυ  μλφ απμννμθάηαζ εφημθα απυ ημοξ αθεκκμβυκμοξ υηακ ηαηακαθχκεηαζ 

απυ ηα γχα, εκχ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ιεηαθένεηαζ ζημ ήπαν ηαζ μλεζδχκεηαζ ζε CO2 ηαζ 

H2O. Ζ οπυθμζπδ πμζυηδηα ημο απμαάθθεηαζ ιε ηδκ ιμνθή αθηαθζηχκ αθάηςκ ιέζς ηςκ 

κεθνχκ. 

 

 

1.4.4. ΟΞΗΚΟ ΟΞΤ 

Σμ μλζηυ μλφ είκαζ οβνυ ιε παναηηδνζζηζηή δνζιεία μζιή, απμννμθμφκηαζ ιε παεδηζηή 

δζάποζδ. Ο νοειυξ απμννυθδζδξ ημο ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ημ PH ημο μλέςξ αθθά ηαζ απυ ημ 

PH ημο εκηενζημφ πενζεπμιέκμο. Σμ μλζηυ μλφ πανειπμδίγεζ ηδκ ακάπηολδ πμθθχκ εζδχκ 

ααηηδνίςκ ηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ ηςκ γοιχκ ηαζ ηςκ ιοηήηςκ. Ζ εθάπζζηδ ζοβηέκηνςζδ 

μλζημφ πανειπμδίγεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ Escherichia colli είκαζ πενίπμο πέκηε θμνέξ ιεβαθφηενδ 

απυ εηείκδ ημο ιονιδηζημφ μλέμξ. 

  

 

1.4.5. ΓΑΛΑΚΣΗΚΟ ΟΞΤ 

Σμ βαθαηηζηυ μλφ απμηεθεί θοζζηυ ζοζηαηζηυ ιενζηχκ γςμηνμθχκ ηαζ είκαζ ιζα απυ ηζξ 

ανπαζυηενεξ ζοκηδνδηζηέξ μοζίεξ. Ζ ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ ημο βαθαηηζημφ μλέςξ πενζμνίγεηαζ 

ζηα ααηηήνζα βζαηί ιεηααμθίγεηαζ απυ ηζξ γφιεξ ηαζ ημοξ ιφηδηεξ. ημ ζηυιαπμ ηαζ ζημ θεπηυ 

έκηενμ ημ βαθαηηζηυ μλφ πανάβεηαζ ςξ ηεθζηυ πνμσυκ ηδξ γφιςζδξ ηςκ ζαηπάνςκ. Σμ βαθαηηζηυ 

μλφ πανάβεηαζ επίζδξ ζηα ιοσηά ηφηηανα απυ ηδκ δζάζπαζδ ημο βθοημβυκμο υηακ δεκ επανηεί δ 

πανμπή μλοβυκμο βζα ηδκ μλείδςζδ ημο πονμζηαθοθζημφ μλέςξ ηαζ ηδκ παναβςβή ATP ιέζς 

αενυαζμο ιεηααμθζζιμφ. Σμ βαθαηηζηυ μλφ πμο εζζένπεηαζ ζηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ είηε 

απυ ημοξ ιφεξ, είηε απυ ημ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα ιεηαθένεηαζ ζημ ήπαν υπμο 

επακαμλεζδχκεηαζ ζε πονμζηαθοθζηυ μλφ.  

Ζ πνμζεήηδ  βαθαηηζημφ μλέμξ ζε ζοβηεκηνχζεζξ 0,8% ζε έθεβπμ απμβαθαηηζζιέκςκ 

πμζνζδίςκ ζε απμηεθεζιαηζηή δίαζηα ιείςζε ηα επίπεδα  E. Coli. Δπζπθέμκ, ημ βαθαηηζηυ μλφ 

ηαεοζηενεί ημκ πμθθαπθαζζαζιυ εκυξ εκηενμημλζβεκή E. coli ηαζ ιείςζε  ημ πμζμζηυ 

εκδζζιυηδηαξ ηςκ γχςκ.  
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 ε ζζηδνέζζμ πμζνζδίςκ πνδζζιμπμζήεδηε 0,7, 1,4 ηαζ 2,8% βαθαηηζηυ μλφ ηαζ  έδεζλε  

αθθαβέξ, ιείςζδ  βαθαηημαάηζθθςκ ζημ ζημιάπζ πμζνζδίςκ 2 εαδμιάδςκ ηαεχξ ηαζ ιείςζδ ημο 

PH. Δπζπθέμκ, ημ βαθαηηζηυ μλφ ιείςζε ημκ ανζειυ ηςκ ημθμααηηδνζδίςκ. 

ε πεζνάιαηα ιε ημηυπμοθα ηνεαημπαναβςβήξ, ημ βαθαηηζηυ μλφ δεκ πνμζθένεζ ηαιία 

πνμζηαζία ζημ ηοθθυ έκηενμ απυ Salmonella. (Canibe Ν.,2001). 

 

 

1.4.6. ΠΡΟΠΗΟΝΗΚΟ ΟΞΤ 

Ο Mathew ηαζ ζοκ.,(1991) πνμζέεεζακ ζηα ζζηδνέζζα πμζνζδίςκ δθζηίαξ 8 ηαζ 12 

εαδμιάδςκ, 0.25%, 0.5% ηαζ 1% ημ ζηεφαζια Luprosil-NC (πενζέπεζ 53,5% Πνμπζμκζηυ μλφ). 

Έπεζηα πνμέαδζακ ζε ιεηνήζεζξ  υζμκ αθμνά ηδκ ηζιή ημο PH, ημοξ πθδεοζιμφξ ηςκ E. Coli 

ηαζ ηςκ  Λαηημαάηζθθςκ, ζημ ζημιάπζ, ημ δςδεηαδάηηοθμ ηαζ ζημ ηυθμκ. Καιία  επίδναζδ δεκ 

δζαπζζηχεδηε ζηδ πνχηδ μιάδα ηςκ πμζνζδίςκ. ηα πμζνίδζα δθζηίαξ 12 εαδμιάδςκ 

παναηδνήεδηε αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ ηςκ Λαηημαάηζθθςκ ζημ δςδεηαδάηηοθμ, ζε ζπέζδ ιε 

ηα πμζνίδζα πμο δεκ πνμζηέεδηε ζημ ζζηδνέζζμ ημοξ Luprosil-NC. Ο πθδεοζιυξ ηςκ 

Λαηημαάηζθθςκ αολήεδηε ζηδκ μιάδα ημο 0,25% Luprosil-NC ζε  ζπέζδ ιε ηα πμζνίδζα ημο 

απθμφ ζζηδνεζίμο. 

Δπίζδξ, μ Mathew ηαζ ζοκ. (1991) παναηήνδζακ ιζα ιεζςιέκδ ποηκυηδηα υζμκ αθμνά 

ημοξ πθδεοζιμφξ E. Coli ζημκ εζθευ  ηςκ  πμζνζδίςκ πμο πνμζηέεδηε ζημ ζζηδνέζζμ ημοξ 1% 

Luprosil-NC, εκχ  ακηίεεηα  δεκ  παναηδνήεδηε   ηαιία  επίδναζδ  ημο  ζηεοάζιαημξ  ζηδκ  

ηζιή ημο PH. 

ε πείναια ιε  πμζνίδζα πνμζηέεδηε  0,3% ηαζ  1% Luprosil-NC ζε ζζυννμπμ ζζηδνέζζμ. 

Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ημ Luprosil-NC δεκ  επέδναζε ζηδκ ηζιή ημο PH, ημοξ  

πθδεοζιμφξ  ηςκ  Λαηημαάηζθθςκ, ζημ ζημιάπζ ηαζ ημ θεπηυ έκηενμ, αθθά ιείςζε ημοξ 

πθδεοζιμφξ ηςκ E.Coli ζημ ζημιάπζ ζημ  επίπεδμ 1%  Luprosil-NC. 

ε in vitro πεζνάιαηα πμο δζελήπεδζακ απυ Gedek, (1993), ιε αολακυιεκα επίπεδα υλζκμο 

ιείβιαημξ (50% Πνμπζμκζηυ Ολφ, 50% Φμνιζηυ μλφ) ζε ζζηδνέζζα πάποκζδξ, ιεθεηήεδηε δ 

ζηακυηδηα  ζφκδεζδξ ηςκ πθδεοζιχκ  E. Coli  ζημ επζεήθζμ ημο εκηένμο. Ζ  αολακυιεκδ δυζδ 

ημο ιείβιαημξ ιείςζε ηδκ ζηακυηδηα  ζφκδεζδξ ημο E. Coli  ιε  ημ επζεήθζμ ημο 

εκηένμο.(Πανάνηδια ΗΗ, πήια 1). 
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Ζ ζηακυηδηα ζφκδεζδξ ημο  E. Coli  ιε ημ επζεήθζμ ημο εκηένμο, ζοκδέεηαζ  ζηεκά ιε ηδκ 

ειθάκζζδ δζάννμζαξ. Δθυζμκ ζοκδεεμφκ αοημί μζ ιζηνμμνβακζζιμί ιε ηα ημζπχιαηα ημο 

εκηένμο, πανάβμοκ ηαζ απεθεοεενχκμοκ ηζξ εκηενμημλίκεξ, πμο είκαζ ημ ηφνζμ αίηζμ ηδξ  

δζάννμζαξ. 

φιθςκα ιε  ημκ Cave, (1984) ζε πεζνάιαηα πμο δζελήπεδζακ ζε υνκζεεξ 0-28 διενχκ, 

ηαηά ηα μπμία ζε εθεβπυιεκα ζζηδνέζζα πνμζηέεδηακ ιέπνζ ηαζ 100 g/kg πνμπζμκζημφ μλέμξ, 

ιεζχεδηε  δ   υνελδ, ηαεχξ αολάκμκηακ ηα επίπεδα ημο πνμπζμκζημφ μλέςξ. Πανυιμζα 

απμηεθέζιαηα έδεζλακ ηαζ ένεοκεξ ημο Çelik θαη ζπλ.,(2003) ιε επίπεδα έςξ ηαζ 200 g/kg ζε 

βαθμπμφθεξ 0-60 διενχκ. 

 

 

οκηαηηζηυξ ηφπμξ: Πνμπζμκζημφ μλέςξ 

 

 

 

1.4.7. ΦΟΤΜΑΡΗΚΟ ΟΞΤ  

Σμ  θμοιανζηυ  μλφ  θαίκεηαζ  κα  έπεζ  εοενβεηζηέξ  επζδνάζεζξ  υζμκ  αθμνά  ηδκ  

απυδμζδ  ηςκ  πμζνζδίςκ  ζφιθςκα  ιε  ηα  απμηεθέζιαηα  ημο  Eidelsburger  θαη  ζπλ. (1992), μ  

μπμίμξ  ζοκέηνζκε  ηδκ  επίδναζδ  ημο  HCl  ηαζ  ημο  θμοιανζημφ  μλέμξ. Σμ  θμοιανζηυ  μλφ  

έδεζλε  κα  επζδνά  ζδιακηζηά  ζηδκ ( Ζ.Α.Β +4%, Κ.Σ -5%), ζε  ακηίεεζδ  ιε  ημ  HCl  πμο  δεκ  

επέδναζε  ηαευθμο (Πανάνηδια ΗΗ, πήια 2). 

  Δπίζδξ  ζε  πανυιμζα  ένεοκα  ημο  Easter RA (1988)  ζε  πμζνίδζα (10-18,7 kg Ε.Β) 

ιεθεηήεδηε  δ  επίδναζδ  ημο  θμοιανζημφ  μλέμξ  ζημκ  νοειυ  ακάπηολδξ  ηαζ  ηδκ  

ιεηαηνερζιυηδηα  ηδξ  ηνμθήξ  (Πανάνηδια Η, Πίκαηαξ  7). 

ε  πεζνάιαηα  ιε  απμβαθαηηζζιέκα  πμζνίδζα  δ  πνμζεήηδ  θμοιανζημφ  μλέμξ  ζε  

ζζυννμπμ  ζζηδνέζζμ, ζηα  επίπεδα  ημο  1,5%  δεκ  επέθενε  ηαιία  αθθαβή  ζηδκ  ηζιή  ημο  PH  

ημο  ζημιαπζμφ   ηαζ  ζηδκ  ιζηνμπθςνίδα  ημο  πεπηζημφ  ζοζηήιαημξ. (Risley ηαζ ζοκ., 1991, 

1992). 
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Σέθμξ ζε πεζνάιαηα ιε  υνκζεεξ, ηα  αολακυιεκα επίπεδα  θμοιανζημφ  μλέμξ  (0.5%, 1% 

ηαζ 2%), δεκ πνμζέθενακ ηαιία  πνμζηαζία απυ ημοξ πθδεοζιμφξ Salmonella  (Waldroup θαη 

ζπλ., 1995).  

 

οκηαηηζηυξ ηφπμξ: Φμοιανζημφ μλέςξ. 

 

 

 

 

1.4.8. ΜΖΛΗΚΟ ΟΞΤ, ΣΑΡΣΑΡΗΚΟ ΟΞΤ, ΟΡΒΗΚΟ ΟΞΤ 

Σμ ιδθζηυ μλφ, ημ ηανηανζηυ μλφ, ημ ζμναζηυ μλφ ηαεχξ ηαζ ηα ιίβιαηά ημοξ έπμοκ αηυια 

ιεθεηδεεί ςξ πνυζεεηεξ φθεξ γςμηνμθχκ ζηδ δζαηνμθή ημο πμίνμο ηαζ ηςκ πηδκχκ. Σμ ιδθζηυ 

μλφ είκαζ έκα θοηζηυ ζοζηαηζηυ πμο απακηάηαζ ζηα ιήθα ηαζ ζε άθθα θνμφηα ηαζ είκαζ δναζηζηυ 

έκακηζ ιεβάθμο ανζειμφ ααηηδνίςκ ηαζ γοιχκ. Σμ ηανηανζηυ μλφ ημ μπμίμ απακηάηαζ ηονίςξ 

ζηα ζηαθφθζα, έπεζ ζζπονή υλζκδ μζιή. Σμ ζμναζηυ μλφ απακηάηαζ ζε ανηεηυ είδδ ιμφνςκ. Έπεζ 

παναηηδνζζηζηή υλζκδ μζιή ηαζ εεςνείηαζ υηζ είκαζ αημλζηυ. Σμ ζμναζηυ μλφ πανειπμδίγεζ   ηδκ 

ακάπηολδ γοιχκ, ιοηήηςκ ηαζ ιενζηχκ ααηηδνίςκ. Ζ ακηζιζηνμαζαηή ημο δνάζδ μθείθεηαζ ζε 

πανειπυδζζδ ηδξ δνάζδξ εκγφιςκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ιεηαθμνάξ ενεπηζηχκ μοζζχκ ζημ 

ηοηηανυπθαζια ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ.(Γζάκκεκαξ, 2002). 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

 

 

2. ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΓΡΑΖ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΟΞΔΩΝ 

 

Ζ ακάπηολδ, δ ζοκηήνδζδ ηαεχξ ηαζ δ πναβιαημπμίδζδ μπμζαζδήπμηε παναβςβήξ, 

πνμτπμεέημοκ ημκ ζοκεπή εθμδζαζιυ ημο γςζημφ μνβακζζιμφ ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ ηάεε θμνά 

ενεπηζηέξ μοζίεξ. ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ υπζ ιυκμ δ εηδήθςζδ μπμζαζδήπμηε παναβςβζηήξ 

ζηακυηδηαξ είκαζ αδφκαηδ, αθθά ηαζ δ επζαίςζδ ημο μνβακζζιμφ. Ο νυθμξ ηδξ δζαηνμθήξ είκαζ 

πνςηανπζηήξ ζδιαζίαξ ηαζ αοηήκ ελανηάηαζ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, δ επζηοπία ηάεε γςμηεπκζηήξ 

πνμζπάεεζαξ. ηδκ πνάλδ, δεκ ιπμνμφιε κα ηδκ δζαπςνίζμοιε απυ ηδκ οπυθμζπδ γςμηεπκία. 

Απυ υθεξ ηζξ επζδνάζεζξ ημο πενζαάθθμκημξ, αοηέξ πμο μθείθμκηαζ ζημοξ δζαζηδηζημφξ 

πανάβμκηεξ, ηαθφπημοκ έκα πμζμζηυ πμο ηοιαίκεηαζ απυ 48-70% ηαζ μνζζιέκεξ θμνέξ 

πενζζζυηενμ. Οζ επζδνάζεζξ ηδξ δζαηνμθήξ ζηζξ παναβςβζηέξ ζδζυηδηεξ είκαζ, ηυζμ πμζμηζηήξ υζμ 

ηαζ πμζμηζηήξ θφζδξ. Μπμνμφκ αηυιδ κα πνμηαθέζμοκ ηδκ ειθάκζζδ θαζκμηφπςκ πμο δεκ 

ακηαπμηνίκμκηαζ ηαευθμο ζηζξ δοκαηυηδηεξ ημο βεκυηοπμο.  

Ακαιθίαμθα, ηυζμ δ έθθεζρδ, υζμ ηαζ ημ πθευκαζια εκυξ ενεπηζημφ ζοζηαηζημφ ζημ 

ζζηδνέζζμ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ιεηααμθζηέξ δζαηαναπέξ. Ακάιεζα ζηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά 

οπάνπμοκ ζπέζεζξ, πμο απαναίηδηα πνέπεζ κα βκςνίγεζ αοηυξ πμο εα ζοκεέζεζ έκα ζζηδνέζζμ. 

Γζα κα επζηνέρεζ δ δζαηνμθή ηδκ ηέθεζα εηδήθςζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο βεκμηφπμο, πνέπεζ ημ 

ζζηδνέζζμ κα είκαζ πθήνεξ ηαζ ζζμννμπδιέκμ.(Καηζαμφκδξ, παήξ 1999). 

 

 

 

2.1. Ο ΣΡΟΠΟ ΓΡΑΖ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΟΞΔΩΝ 

   Ζ  ζφβπνμκδ  ένεοκα  βζα  ηδκ  ακηζηαηάζηαζδ  ηςκ  ακηζαζμηζηχκ  πνμζεέηςκ  

ακάπηολδξ, ιε  αζθαθέζηενεξ  ηαζ  ελίζμο  απμδμηζηέξ  μοζίεξ, υπςξ  ηα  μνβακζηά  μλέα, έπεζ  

επζηεκηνςεεί  βφνς  απυ  ημκ  ηθάδμ  ηδξ  πμζνμηνμθίαξ  ηαζ  θζβυηενμ  ηδξ  πηδκμηνμθίαξ  θυβς  

ηςκ  αιθζζαδηήζζιςκ  απμηεθεζιάηςκ (Canibe θαη  ζπλ.,2001). 

Ζ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηδ δζαηνμθή ηςκ πμίνςκ ηαζ ηςκ πηδκχκ απαζηεί 

θεπημιενή βκχζδ ημο ηνυπμο δνάζδξ ημοξ. Ακ ηαζ έπμοκ δζαηοπςεεί δζάθμνεξ εεςνίεξ, μ 
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αηνζαήξ ιδπακζζιυξ ηδξ δνάζδξ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ δεκ έπεζ αηυια πθήνςξ δζεοηνζκζζεεί. 

Γεκζηά, εεςνείηαζ υηζ ηα μνβακζηά μλέα ηαζ ηα άθαηα ημοξ πμο πνμζεέημκηαζ ζηδκ ηνμθή 

πνμηαθμφκ πηχζδ ημο PH ζημ βαζηνζηυ οβνυ, ιε απμηέθεζια ηδκ αολδιέκδ εκενβυηδηα ηςκ 

πνςηεμθοηζηχκ εκγφιςκ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ πέρδ πνςηεσκχκ. Τπμζηδνίγεηαζ επίζδξ υηζ ηα 

μνβακζηά μλέα πνμηαθμφκ ιείςζδ ηδξ PH-νοειζζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ γςμηνμθχκ, ιε 

απμηέθεζια κα πανειπμδίγεηαζ μ πμθθαπθαζζαζιυξ ή ηαζ μ απμζηζζιυξ ηςκ ακεπζεφιδηςκ 

ιζηνμαίςκ ζημ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα εα πνέπεζ αηυια κα ζδιεζςεεί υηζ ηα μνβακζηά μλέα 

ιπμνεί κα επδνεάζμοκ ηαζ ηδκ ιμνθμθμβζηή δμιή ημο αθεκκμβυκμο ημο εκηένμο, ηαεχξ ηαζ κα 

δζεβείνμοκ ηδκ εηηνζηζηή θεζημονβία ημο παβηνέαημξ. Αοηυξ μ πμθοθεζημονβζηυξ νυθμξ ηςκ 

μνβακζηχκ μλέςκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ηαθφηενδ πέρδ ηδξ ηνμθήξ ηαζ απμννυθδζδξ ηςκ 

ενεπηζηχκ μοζζχκ.(Γζάκκεκαξ, 2002). 

Ζ πνμζηαηεοηζηή δνάζδ έκακηζ ηςκ γςμηνμθχκ μθείθεηαζ ζε εηθεηηζηή ακαζημθή ή 

ηαεοζηένδζδ ηδξ ακάπηολδξ μνζζιέκςκ ζηεθεπχκ ααηηδνίςκ ελαζηίαξ ηδξ πνμηαθμφιεκδξ 

πηχζδξ ημο PH ηςκ γςμηνμθχκ αθθά ηαζ ηδξ ακηζιζηνμαζαηήξ δνάζδξ πμο αζηεί δ εκ δζάζηαζδ 

ιμνθή ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ. Ζ πηχζδ ηδξ ηζιήξ ημο PH είκαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

επανηή πέρδ ηςκ πνςηεσκχκ ζημ ζηυιαπμ ημο πμίνμο ηαζ ημο αδεκχδδ ζηυιαπμ ηςκ πηδκχκ. Ζ 

περίκδ πανμοζζάγεζ ιέβζζηδ εκενβυηδηα ζε ηζιέξ PH 2-3,5  αθθά δ εκενβυηδηα ηδξ ιεζχκεηαζ 

ηαπφηαηα υηακ ημ PH αολδεεί πάκς απυ 3,6, εκχ αδνακμπμζείηαζ ζε PH 6. Σα πνμσυκηα ηδξ 

πέρδξ ηςκ πνςηεσκχκ ηαζ ημ παιδθυ PH ημο εκηενζημφ πενζεπυιεκμο ζημ δςδεηαδάηηοθμ 

εοεφκμκηαζ βζα ηδκ δζέβενζδ ηδξ εηηνζηζηήξ θεζημονβίαξ ημο παβηνέαημξ ηαζ ηδκ παναβςβή 

εκγφιςκ ηαζ οδαηακεναηζηχκ αθάηςκ, εκχ δζαδναιαηίγμοκ επίζδξ ηαζ έκα ιζηνυ νυθμ ζηδ 

νφειζζδ ηδξ ηέκςζδξ ημο ζημιάπμο. Ζ πηχζδ ηδξ ηζιήξ ημο PH ημο βαζηνζημφ οβνμφ 

πανειπμδίγεζ επζπθέμκ ημ πέναζια ηςκ παεμβυκςκ ιζηνμαίςκ ζημ θεπηυ έκηενμ. Μζα άκμδμξ 

ημο PH ημο βαζηνζημφ οβνμφ ιπμνεί κα πανέπεζ εοκμσηυ πενζαάθθμκ βζα ημκ απμζηζζιυ ημο 

αοθμφ ημο εκηένμο ηαζ εζδζηά ηςκ θαπκχκ ημο αθεκκμβυκμο απυ εκηενμημλζκμβυκα ηαζ 

αζιμθοηζηά ζηεθέπδ, ιε απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ θθεβιμκήξ ή ηαζ ηδξ κυζμο ημο μζδήιαημξ 

ζηα κεανά πμζνίδζα, εζδζηά ιεηά ημκ απμβαθαηηζζιυ. 

Ζ εεςνία υηζ δ ιείςζδ ηδξ ηζιήξ ημο PH ηδξ ηνμθήξ ιε ηδκ πνμζεήηδ μνβακζηχκ μλέςκ 

ζοκεπάβεηαζ ηαζ ιείςζδ ηδξ ηζιήξ ημο PH ζημ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα έπεζ οπμζηδνζπεεί απυ 

ιενζημφξ ενεοκδηέξ, εκχ έπεζ αιθζζαδηδεεί απυ άθθμοξ. 

 Ζ ζηακυηδηα ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ κα ιεζχκμοκ ημ PH ηδξ ηνμθήξ ζηδκ μπμία 

πνμζηίεεκηαζ έπεζ ηδκ ελήξ ζεζνά: ηανηανζηυ > ηζηνζηυ > ιδθζηυ > θμοιανζηυ > βαθαηηζηυ > 

ιονιδηζηυ > μλζηυ > πνμπζμκζηυ. Σα άθαηα υιςξ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ έπμοκ ιζηνή ιυκμ 

επίδναζδ ζηδκ ηζιή ημο PH ηδξ ηνμθήξ. Ζ πνμζεήηδ μνβακζηχκ μλέςκ ζηζξ ηνμθέξ ηςκ 
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απμβαθαηηζζιέκςκ πμζνζδίςκ ηαζ ηςκ παποκυιεκςκ πμίνςκ αεθηζχκεζ ηδκ θαζκυιεκδ 

πεπηζηυηδηα μνζζιέκςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ ηδξ εκένβεζαξ. Φαίκεηαζ υηζ δ επίδναζδ αοηή 

ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ημο μλέμξ, αθθά ηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα πμο πνδζζιμπμζείηαζ. Έηζζ, ημ 

ιονιδηζηυ μλφ ανέεδηε κα επδνεάγεζ εεηζηά ηδκ πεπηζηυηδηα ηςκ πνςηεσκχκ, υηακ πνμζηίεεηαζ 

ζηδκ ηνμθή πμθφ κεανχκ πμζνζδίςκ ζε ορδθυ πμζμζηυ, ηαεχξ άθθςζηε ηαζ ημ άθαξ ιε αζαέζηζμ 

ηαζ κάηνζμ. 

ε υηζ αθμνά ζημ πνμπζμκζηυ μλφ, ακαθένεηαζ υηζ αοηυ δεκ επζδνά ζηδκ πεπηζηυηδηα ηδξ 

λδνήξ μοζίαξ ηαζ ηςκ πνςηεσκχκ ηδξ ηνμθήξ, μφηε ζηδ απμννυθδζδ ηδξ εκένβεζαξ ζηα κεανά 

πμζνίδζα. Σμ ηζηνζηυ μλφ δεκ ανέεδηε κα επδνεάγεζ ηδκ πεπηζηυηδηα ηςκ πνςηεσκχκ ηαζ ηδκ 

ηαηαηνάηδζδ αγχημο, ακ ηαζ παναηδνήεδηε αεθηίςζδ ηδξ πεπηζηυηδηαξ ηδξ μνβακζηήξ μοζίαξ 

ηαζ ηδξ ζοκμθζηήξ εκένβεζαξ. Σμ θμοιανζηυ μλφ ανέεδηε υηζ αεθηζχκεζ ηδκ πεπηζηυηδηα ηδξ 

μνβακζηήξ μοζίαξ, ηςκ θζπανχκ μοζζχκ ηαζ ηςκ μθζηχκ αγςημφπςκ μοζζχκ ηαεχξ ηαζ ηδξ 

εκένβεζαξ ηδξ ηνμθήξ. Σμ βαθαηηζηυ μλφ ανέεδηε υηζ αεθηζχκεζ ηδκ θαζκυιεκδ πεπηζηυηδηα ηςκ 

αιζκμλέςκ ανβζκίκδξ, θαζκοθακίκδξ, ζζμθεοηίκδξ, θοζίκδξ, ιεεεζμκίκδξ, ζζηζδίκδξ, ενεμκίκδξ ηαζ 

ααθίκδξ. Φαίκεηε πάκηςξ, υηζ δ επίδναζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηδκ πεπηζηυηδηα ηςκ 

πνςηεσκχκ ηαζ ηςκ αιζκμλέςκ ελανηάηαζ υπζ ιυκμ απυ ημ είδμξ ημο μνβακζημφ μλέμξ, αθθά απυ 

ηδκ δθζηία ηςκ πμζνζδίςκ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ ζοκεέζδ ηςκ πνχηςκ οθχκ ημο ζζηδνεζίμο.  

ε υηζ αθμνά ζηδκ επίδναζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηδκ απμννυθδζδ ηαζ ηαηαηνάηδζδ 

ακυνβακςκ μοζζχκ, έπεζ ανεεεί υηζ ηα μνβακζηά μλέα αεθηζχκμοκ ηδκ απμννυθδζδ ηςκ 

ιαηνμζημζπείςκ, ζδζαίηενα ημο αζαεζηίμο ηαζ ημο θςζθυνμο, αθθά ηαζ ιαβκδζίμο ηαζ 

αζαεζηίμο, ηαεχξ ηαζ ζπκμζημζπείςκ υπςξ ημο ρεοδανβφνμο, ημο ζζδήνμο, ημο παθημφ ηαζ ημο 

ιαββακίμο. 

Ζ επίδναζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηδ ιζηνμπθςνίδα ημο εκηένμο δεκ έπεζ αηυιδ πθήνςξ 

δζενεοκδεεί. Γεκζηά, οπμζηδνίγεηαζ υηζ ημ παιδθυ PH ζημ βαζηνζηυ οβνυ ηαζ δ ηαπεία ηέκςζδ 

ημο βαζηνζημφ πενζεπμιέκμο ιπμνεί κα ιεζχζμοκ ζδιακηζηά ηδκ ακάπηολδ ηςκ ιζηνμαίςκ ζε 

υθμ ημ ιήημξ ημο βαζηνεκηενζημφ ζςθήκα. Έπεζ ανεεεί υηζ ημ πενζζζυηενμ υλζκμ PH εοκμεί ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ βαθαηημααηίθθςκ ζημ έκηενμ ηαζ αοηυ απμηεθεί ειπυδζμ ζημκ απμζηζζιυ ηαζ ζηδκ 

ακάπηολδ ημο ααηηδνίμο Escherichia coli.  

Ακαθένεήηε, επίζδξ υηζ δ πνήζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ημ θμνηίμ ηςκ 

ημθμααηηδνζμεζδχκ ζημ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα ηαζ κα πενζμνίζεζ ηδκ ειθάκζζδ δζάννμζαξ ηαζ 

ηδξ εκδζζιυηδηα ηςκ πμζνζδίςκ. Βνέεδηε, υηζ δ πνμζεήηδ ζηδκ ηνμθή 6-24gr ιονιδηζημφ 

μλέμξ/Kgr ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζδιακηζηή ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ ηςκ ααηηδνίςκ 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Eubacterium ηαζ Bacteroidaceae ζε δζάθμνα ηιήιαηα ημο 

εκηένμο. Ζ πνμζεήηδ, ελάθθμο, ζηδκ ηνμθή 18 gr θμοιανζημφ μλέμξ/Kgr πνμηάθεζε ζδιακηζηή 
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ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ ηςκ ααηηδνίςκ Lactobacillus, Bifidobacterium  ηαζ Eubacterium, ηαεχξ 

ηαζ ηδξ ιζηνμαζαηήξ πθςνίδαξ ημο δςδεηαδάηηοθμο, ηδξ κήζηζδαξ ηαζ ημο εζθεμφ. Ζ πνμζεήηδ 

αοηή πνμηάθεζε, επίζδξ, ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ E. colli ζηδ κήζηζδα, αθθά υπζ ηαζ ζηα άθθα 

ιένδ ημο βαζηνεκηενζημφ ζςθήκα. ε άθθμοξ υιςξ πεζναιαηζζιμφξ δ πνμζεήηδ 15 gr ηζηνζημφ 

μλέμξ/Kgr ηνμθήξ δεκ είπε μοζζαζηζηή επίδναζδ ζημκ πθδεοζιυ ηςκ βαθαηημααηίθθςκ, ηςκ 

ηθςζηδνζδίςκ ηαζ ηδξ E.Colli  ζημ ζηυιαπμ, ηδκ κήζηζδα, ημκ εζθευ ή ημ ηυθμκ ηςκ πμζνζδίςκ. 

ε ιζα πνυζθαηδ in vitro ιεθέηδ δζαπζζηχεδηε υηζ ηα ημθμααηηδνζμεζδή ελμκηχκμκηαζ πανμοζία 

μνβακζηχκ μλέςκ (ιονιδηζηυ, πνμπζμκζηυ αμοηονζηυ, βαθαηηζηυ, αεκγμσηυ, ηαζ θμοιανζηυ μλφ) 

ζημ παιδθυ PH ημο ζημιάπμο, εκχ επδνεάγεηαζ ανκδηζηά δ ακάπηολδ ημοξ ζε PH 5 ηαζ 7. Σδκ 

ζζπονυηενδ ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ πανμοζίαζε ημ αεκγμσηυ μλφ, εκχ δ δνάζδ ηςκ μνβακζηχκ 

μλέςκ πανμοζζάγμκηακ αολακυιεκδ υζμ αολάκμκηακ δ ζοβηέκηνςζδ ημοξ. Ακηίεεηα, ηα 

μλοβαθαηηζηά ααηηήνζα ανέεδηακ κα έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα πμθθαπθαζζάγμκηαζ ζημ υλζκμ PH 

ημο ζημιάπμο πανμοζία ηςκ πενζζζυηενςκ μνβακζηχκ μλέςκ (πνμπζμκζημφ, αμοηονζημφ, 

βαθαηηζημφ, αεκγμσημφ, θμοιανζηυ) αθθά υπζ ημο ιονιδηζημφ μλέμξ. 

Μέπνζ ηχνα, θίβα είκαζ βκςζηά ζπεηζηά ιε ηδκ επίδναζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηδ 

ιμνθμθμβζηή δμιή ημο εκηένμο. ημ θεπηυ έκηενμ ηςκ απμβαθαηηζζιέκςκ πμζνζδίςκ 

παναηδνείηαζ ιείςζδ ημο φρμοξ ηςκ θαπκχκ ηαζ αφλδζδ ημο αάεμοξ ηςκ ηνοπηχκ, ιεηααμθέξ μζ 

μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ιεζςιέκδ ζηακυηδηα απμννυθδζδξ ηςκ ενεπηζηχκ μοζζχκ. Οζ ιεηααμθέξ 

αοηέξ είκαζ ζδιακηζηέξ, δζυηζ πνμηαθμφκ ιείςζδ ζημ νοειυ ζςιαηζηήξ αφλδζδξ ηςκ πμίνςκ ηαζ 

ιπμνεί ιενζηχξ κα απμθεοπεμφκ ιε ηδκ πμνήβδζδ ζοιπθδνςιαηζηήξ ηνμθήξ ζηα πμζνίδζα πμο 

εδθάγμοκ ή ιε ηδ πμνήβδζδ οβνήξ ηνμθήξ ιε αάζδ ημ βάθα ζηα απμβαθαηηζζιέκα πμζνίδζα. Ζ 

πνμζεήηδ, ελάθθμο, αμοηονζημφ καηνίμο ζηδ ηνμθή ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζδιακηζηή αφλδζδ 

ζημκ ανζειυ ηςκ ηοηηάνςκ πμο ζοκζζημφκ ηζξ ιζηνμθάπκεξ ημο εκηένμο, ηαεχξ ηαζ ζημ ιήημξ 

ηςκ ιζηνμθαπκχκ ζημκ εζθευ ηςκ ακαπηοζζυιεκςκ πμζνζδίςκ. Ζ πζεακυηδηα ακάθμβδξ δνάζδξ 

άθθςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζημ αθεκκμβυκμ ημο εκηένμο δεκ έπεζ δζενεοκδεεί πθήνςξ ιέπνζ 

ζήιενα, είκαζ υιςξ βκςζηυ υηζ ηα μνβακζηά μλέα ιζηνήξ ακεναηζηήξ αθοζίδαξ πμο πανάβμκηαζ 

ηαηά ηζξ  γοιχζεζξ ηςκ οδαηακενάηςκ απυ ηδκ ιζηνμαζαηή πθςνίδα ιπμνεί κα δζεβείνμοκ ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ ηοηηάνςκ ημο επζεδθίμο ημο αθεκκμβυκμο. Ζ δζέβενζδ πμο πνμηαθείηαζ είκαζ 

ιεβαθφηενδ απυ ημ αμοηονζηυ μλφ, ιζηνυηενδ απυ ημ πνμπζμκζηυ μλφ ηαζ αηυιδ ιζηνή απυ ημ 

μλζηυ μλφ. 
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2.2. ΣΡΟΠΟ ΓΡΑΖ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΟΞΔΩΝ ΣΑ  

ΜΟΝΟΓΑΣΡΗΚΑ ΕΩΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΑ ΒΑΚΣΖΡΗΑ 

 

Ο ηνυπμξ δνάζδξ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηα ιμκμβαζηνζηά γχα ζε ζπέζδ ιε ηα ααηηδνία 

ζπεηίγεηαζ ιε: 

 Ονβακζηά μλέα πμο εζζένπμκηαζ ζηα ααηηδνζαηά ηφηηανα 

 Γζαηαναπή ηδξ αθεηδνζαηήξ ιειανάκδξ (δζαννμή, ιδπακζζιμί ιεηαθμνάξ) 

 Ζ ακαζημθή ηςκ ααζζηχκ ιεηααμθζηχκ ακηζδνάζεςκ (ππ. ηδξ βθοηυθοζδξ) 

 Πνυηθδζδ ζηνεξ ζηδκ εκδμηοηηάνζα μιμζυζηαζδ ημο PH (PH θοζζμθμβζηχκ 

ααηηδνίςκ ±μοδέηενμ) 

 οζζχνεοζδ ημλζηχκ ακζυκηςκ 

 Ακηίδναζδ ζηνεξ ςξ απάκηδζδ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ μιμζμζηαζίαξ 

 πδιαηζζιυξ δεζιχκ οδνμβυκμο ςξ ηαζ ρεοδάνβονμο βζα πνμζηαζία ηδξ 

ελςηενζηήξ ιειανάκδξ. 

Σμ ηθεζδί βζα ηδκ ααζζηή ανπή ημο ηνυπμο δνάζδξ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζε ααηηδνία 

είκαζ υηζ ιδ ηα ιδ ζμκζζιέκα μνβακζηά μλέα ιπμνμφκ κα δζεζζδφζμοκ ζε ηοηηανζηά ημζπχιαηα 

ηςκ ααηηδνίςκ ηαζ κα δζαηανάλμοκ ηδ θοζζμθμβία ζε μνζζιέκα είδδ ααηηδνίςκ πμο ειείξ 

μκμιάγμοιε PH εοαίζεδηα, ιε ηδκ έκκμζα υηζ δεκ ιπμνμφκ κα ακεπεμφκ ιζα ιεβάθδ εζςηενζηή 

ηαζ ελςηενζηή ηθζιάηςζδ ημο PH. Μεηαλφ αοηχκ ηςκ  ααηηδνίςκ  έπμοιε  ηα ελήξ, Salmonella 

spp., C. perfringens, Listeria monocytogenes, ημ Campylobacter spp.. 

Μεηά ηδκ παεδηζηή δζάποζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηα ααηηδνία, υηακ ημ PH είκαζ θίβμ 

πάκς απυ ημ υνζμ μοδεηενυηδηαξ ηα μλέα εα ιεζχζμοκ ημ εζςηενζηυ PH ηςκ ααηηδνίςκ, πμο 

μδδβεί ζε ηαηαζηάζεζξ μζ μπμίεξ εα ειπμδίζμοκ ή εα ζηαιαηήζμοκ ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

ααηηδνίςκ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ηα ιδ ζμκζηά ιένδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ πμο δεκ ιπμνμφκ κα 

λεθφβμοκ απυ ηα ααηηδνία ζηδ δζαπςνζζιέκδ ημοξ ιμνθή, εα ζοζζςνεοημφκ εκηυξ ηςκ 

ααηηδνίςκ ηαζ εα δζαηανάλμοκ πμθθέξ ιεηααμθζηέξ θεζημονβίεξ ιε απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ 

μζιςηζηή πίεζδ, ηάηζ αζοιαίααζημ ιε ηδκ επζαίςζδ ηςκ ααηηδνίςκ. 
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2.3. ΣΡΟΠΟ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΟΞΔΩΝ 

 

Σμ ορδθυ ηυζημξ ηςκ ηαεανχκ, απυ πδιζηή άπμρδ μνβακζηχκ μλέςκ απμηεθεί 

πενζμνζζηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ πνήζδ ημοξ ζηδ δζαηνμθή ηςκ γχςκ. Όιςξ οπάνπμοκ ηαζ 

θεδκέξ θφζεζξ βζα μνζζιέκα απυ αοηά.  

Σα μνβακζηά μλέα πμνδβμφκηαζ ζηα γχα ηονίςξ ιε ηδκ ηνμθή, πμθθέξ θμνέξ υιςξ δ 

πμνήβδζδ αοηή ιπμνεί κα ιδκ είκαζ απμηεθεζιαηζηή ζημκ επζεοιδηυ ααειυ, βζαηί ηα 

παναβςβζηά γχα ζε ηάπμζεξ ηνίζζιεξ πενζυδμοξ ηδξ γςήξ ημοξ πανμοζζάγμοκ ιείςζδ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ηδξ ηνμθήξ. Έηζζ ζηα κεανά πμζνίδζα ιεζςιέκδ ηαηακάθςζδ ηνμθήξ παναηδνείηαζ 

ηαηά ηδκ πενίμδμ ιεηά ημκ απμβαθαηηζζιυ, υπμο ειθακίγμκηαζ πεπηζηέξ δζαηαναπέξ ηονίςξ 

δζάννμζα ηαζ ιεζςιέκδ ηαηαηνάηδζδ ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ, ελαζηίαξ ηδξ ιεηααμθήξ ημο 

ηνυπμο δζαηνμθήξ, απυ ημ ιδηνζηυ βάθα ζηδ ζηενεά ηνμθή. ηα μνκίεζα ελάθθμο, ιεζςιέκδ 

ηαηακάθςζδ ηνμθήξ παναηδνείηαζ ηζξ πνχηεξ διένεξ ηδξ γςήξ ηςκ κεμζζχκ, ελαζηίαξ ηδξ 

ιεηααμθήξ ημο ηνυπμο δζαηνμθήξ, απυ ηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά ηδξ θεηίεμο ζηδ πνυζθδρδ 

ζηενεάξ ηνμθήξ. Δπζπθέμκ, μζ κεμζζμί οθίζηακηαζ ζδιακηζηή ηαηαπυκδζδ ηαηά ηδκ ιεηαθμνά 

ημοξ απυ ημ εηημθαπηήνζμ ζημ πηδκμηνμθείμ. Μενζηέξ θμνέξ, ηυζμ ζηα πμζνίδζα υζμ ηαζ ζηα 

μνκίεζα, ιεζςιέκδ ηαηακάθςζδ ηνμθήξ παναηδνείηαζ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ επζαάνοκζδξ ηδξ 

ηνμθήξ απυ ιοημημλίκεξ, ζε πενζυδμοξ ειαμθζαζιχκ ή ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο εένμοξ, υηακ 

ζδιεζχκμκηαζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ. 

Σα μνβακζηά μλέα, ακάθμβα ιε ηδκ θφζδ ημοξ ζοκζζηάηαζ κα πνμζεέημκηαζ ζηζξ πθήνεζξ 

ηνμθέξ ηςκ πμίνςκ ηαζ ηςκ πηδκχκ, ιμκά ημοξ ή ζε ζοκδοαζιυ δφμ ή ηαζ πενζζζυηενςκ, ζε 

πμζυηδηεξ πμο ιπμνεί κα ηοιαίκμκηαζ ζοκήεςξ απυ 0,15-1,2%. Σμ ιονιδηζηυ μλφ εζδζηυηενα, 

ζοκζζηάηαζ κα πνμζηίεεηαζ ζηδ ηνμθή ηςκ πμίνςκ ηαζ ηςκ πηδκχκ ζε πμζυηδηεξ 0,8-1,0%, ημ 

πνμπζμκζηυ μλφ 0,6-0,8%, ημ θμοιανζηυ μλφ 1,2-1,5% ηαζ ημ ηζηνζηυ μλφ 2,0-2,5%. 

ε πενζπηχζεζξ πμο ηα γχα ηαηακαθχκμοκ θζβυηενδ απυ ηδκ ακαιεκυιεκδ πμζυηδηα 

ηνμθήξ, ηαθφηενμξ ηνυπμξ πμνήβδζδξ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ είκαζ δ δζάεεζδ ημο πυζζιμο κενμφ. 

Καζ αοηυ δζυηζ ηα οβζή γχα ηαηακαθχκμοκ ζε αάνμξ δζπθαζία πμζυηδηα κενμφ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

ηνμθή. Όηακ ιάθζζηα ηα γχα πανμοζζάγμοκ οπενεενιία ή πονεηυ ηαηακαθχκμοκ αηυιδ 

πενζζζυηενμ κενυ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηαηά ηδκ πνμζεήηδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζημ 

πυζζιμ κενυ, ημ PH ημο κενμφ εα πνέπεζ ζδακζηά κα ιεζχκεηαζ ζηδκ ηζιή 4. Καζ αοηυ βζαηί ζημ 

PH αοηυ ηα παεμβυκα ααηηήνζα δεκ πμθθαπθαζζάγμκηαζ ηαζ επζπθέμκ, δεκ παναηδνείηαζ ιείςζδ 

ζηδ ηαηακάθςζδ ημο κενμφ.  
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Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ υηζ βζα ημ ιονιδηζηυ μλφ απαζημφκηαζ 300-400 ml μλέςξ/ 1000 Lit κενμφ 

βζα ιείςζδ ημο PH ζηδ ηζιή 4, βζα ημ βαθαηηζηυ μλφ 1000-1200 ml/ 1000 Lit, βζα ημ μλζηυ μλφ 

2600-2800ml /1000Lit  ηαζ βζα ημ πνμπζμκζηυ μλφ 3000 – 3300 ml /1000Lit . 

 

 

2.4. Ζ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΟΞΔΩΝ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΩΝ 

ΥΟΗΡΩΝ 

Ζ  πμζνμηνμθία απμηεθεί έκα δοκαιζηυ ηθάδμ ηδξ γςζηήξ παναβςβήξ παβημζιίςξ. Ο 

ηνυπμξ εηηνμθήξ ηςκ πμίνςκ (εκηαηζηή εηηνμθή) είπε ζακ απμηέθεζια κα δδιζμονβμφκηαζ 

ζμαανά πνμαθήιαηα ζηδκ οβεία ηαζ ηζξ απμδυζεζξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εηηνμθήξ ημοξ, ηα 

μπμία ακηζιεηςπζγυηακ ιε ηδκ αθυβζζηδ πνήζδ ακηζαζμηζηχκ. Όπςξ δζαπζζηχκεηαζ υιςξ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα δ πνήζδ ηςκ ακηζαζμηζηχκ άνπζζε κα πενζμνίγεηαζ ηαζ πμθθέξ πχνεξ ημο 

ηυζιμο κα πνμζακαημθίγμκηαζ ζηδκ πνήζδ εκαθθαηηζηχκ πνμσυκηςκ ηςκ ακηζαζμηζηχκ. Έηζζ δ 

πνμζεήηδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ άνπζζε κα βίκεηαζ μθμέκα ηαζ πζμ ζοπκή ζηα ζζηδνέζζα ηςκ 

πμίνςκ ηαεχξ αοημί θαίκεηαζ κα ειθακίγμοκ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα γχα, 

υπςξ ηα πηδκά ηαζ ηα ημοκέθζα. (Patten & Waldroup, 1988) 

Ζ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ εηηνμθήξ ημο πμίνμο έπεζ επζθένεζ ιείςζδ ημο πνυκμο βαθμοπίαξ 

ηςκ πμζνζδίςκ απυ 5-6 εαδμιάδεξ ζε 3-4 εαδμιάδεξ, χζηε κα αολδεεί δ εηήζζα παναβςβζηυηδηα 

ηςκ πμζνμιδηένςκ. Ζ πενίμδμξ, υιςξ ημο απμβαθαηηζζιμφ ζοκμδεφεηαζ απυ ιεζςιέκδ 

ζηακυηδηα πέρδξ ηδξ ηνμθήξ, θυβς ηδξ ακεπανημφξ παναβςβήξ οδνμπθςνζημφ μλέμξ, 

παβηνεαηζηχκ εκγφιςκ ηαζ ηδξ απυημιδξ αθθαβήξ ηδξ ζφζηαζδξ ηδξ ηνμθήξ ζε ζπέζδ ιε ημ 

ιδηνζηυ βάθα. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ημ οδνμπθςνζηυ μλφ, ημ μπμίμ εηηνίκεηαζ ζημ ζηυιαπμ ηαηά 

ηδκ θεζημονβία ηδξ πέρδξ, ζοιπενζθένεηαζ ηαζ ςξ ακηζιζηνμαζαηυξ πανάβμκηαξ, εκζζπφμκηαξ ηδκ 

άιοκα ημο πεπηζημφ ζςθήκα απυ ημκ απμζηζζιυ παεμβυκςκ ααηηδνίςκ. Ζ πανμοζία ζπεηζηά 

ιεβάθςκ πμζμηήηςκ ιαηνμζημζπείςκ ηαζ ζπκμζημζπείςκ ζηζξ ηνμθέξ  ιε ζημπυ ηδκ ηάθορδ ηςκ 

ακαβηχκ ηςκ κεανχκ πμζνζδίςκ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο απμβαθαηηζζιμφ, επζηείκεζ ηα πνμαθήιαηα 

απυ ηδκ ακεπανηή παναβςβή οδνμπθςνζημφ μλέμξ πμο ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ έπμοκ 

ιεβάθδ PH-νοειζζηζηή ζηακυηδηα. Αηυιδ, ζηα κεανά πμζνίδζα ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια ημο 

μνβακζζιμφ ημοξ ανίζηεηαζ ζε παιδθά επίπεδα, δζυηζ δ παεδηζηή ακμζία πμο απμηνίεδηε ιε ημ 

ιδηνζηυ πνςηυβαθα ιεζχκεηαζ δναιαηζηά, εκχ δ εκενβδηζηή ακμζία ιυθζξ ανπίγεζ κα 

ακαπηφζζεηαζ.  
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Έηζζ, μ απμβαθαηηζζιυξ ζε δθζηία 3-4 εαδμιάδςκ εηεέηεζ ηα πμζνίδζα ηυζμ ζε 

δζαθμνεηζηέξ υζμ ηαζ ζε πενζααθθμκημθμβζηέξ ηαηαπμκήζεζξ, μζ μπμίεξ ζοπκά ζοκμδεφμκηαζ απυ 

ιεζςιέκδ ηαηακάθςζδ ηνμθήξ, ιζηνή δ ηαευθμο αφλδζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ ηαζ ζε 

μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ειθάκζζδ δζάννμζαξ ηαζ αφλδζδ ηδξ εκδζζιυηδηαξ. Τπμζηδνίγεηαζ υηζ δ 

ιείςζδ ηδξ ηζιήξ ημο PH ημο πεπηζημφ ζςθήκα ιε πμνήβδζδ αζεεκχκ μνβακζηχκ μλέςκ, υπςξ 

είκαζ ημ ιονιδηζηυ. Σμ ηζηνζηυ, ημ θμοιανζηυ, ημ βαθαηηζηυ ή ημ πνμπζμκζηυ μλφ ιπμνεί κα 

δχζεζ θφζεζξ ζε πμθθά απυ ηα πνμαθήιαηα πμο ζοκμδεφμοκ ημκ απμβαθαηηζζιυ. 

Ζ επίδναζδ μνβακζηχκ μλέςκ, υπςξ ημο ιονιδηζημφ μλέμξ ηαζ ηςκ αθάηςκ ημο ιε 

αζαέζηζμ, κάηνζμ ή ηάθζμ, ημο θμοιανζημφ μλέμξ ηαζ ημο ηζηνζημφ μλέμξ, ημο μλζημφ μλέμξ, ημο 

βαθαηηζημφ μλέμξ ηαζ ημο ζμναζημφ μλέμξ, ζηζξ απμδυζεζξ ηςκ απμβαθαηηζζιέκςκ πμζνζδίςκ 

έπεζ εονφηαηα δζενεοκδεεί (Kirhgessner et al.1995). Πανά ηζξ δζαθςκίεξ  ηαζ ηζξ ακηζεέζεζξ πμο 

έπμοκ δζαηοπςεεί, θαίκεηαζ υηζ βεκζηά ηα μνβακζηά μλέα αολάκμοκ ημ ζςιαηζηυ αάνμξ ηαζ 

αεθηζχκμοκ ημ δείηηδ ιεηαηνερζιυηδηαξ ηδξ ηνμθήξ. Δπζζδιαίκεηαζ, υιςξ, υηζ δ αολδηζηή 

δνάζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ειθακίγεηαζ ιζηνυηενδ απυ εηείκδ ηςκ αολδηζηχκ ακηζαζμηζηχκ. 

Σα ζοπκά ακηζηνμουιεκα εονήιαηα εα ιπμνμφζακ κα απμδμεμφκ ζηδ ιεβάθδ πμζηζθία ημο 

είδμοξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ, ζηδ ζφκεεζδ ηςκ ηνμθχκ, ζηδκ δθζηία ηαζ ζηδκ 

ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ηςκ γχςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζημοξ εκ θυβς πεζναιαηζζιμφξ 

(Ravindran and Kornegay 1993). 

Τπμζηδνίπεδηε υηζ δ επίδναζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηζξ απμδυζεζξ ηςκ πμζνζδίςκ 

ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηδ δνάζδ ημοξ ζηδκ εθηοζηζηυηδηα ηδξ ηνμθήξ. Έηζζ, δ πνμζεήηδ ιονιδηζημφ 

μλέμξ ζηδκ ηνμθή αεθηζχκεζ ηδκ εθηοζηζηυηδηά ηδξ, ακ ηαζ ζε αολδιέκεξ πμζυηδηεξ ηδ ιεζχκεζ, 

δ πνμζεήηδ ηζηνζημφ ιεζχκεζ ηδκ εθηοζηζηυηδηα, εκχ δ πνμζεήηδ θμοιανζημφ δεκ θαίκεηαζ κα 

επδνεάγεζ ηδκ ηαηακάθςζδ ηνμθήξ. Ζ δνάζδ αοηή πνέπεζ κα ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηδκ δθζηία ηςκ 

πμζνζδίςκ, αθμφ ηα κεανυηενα πμζνίδζα ανέεδηακ κα είκαζ πενζζζυηενμ εοαίζεδηα ζηδκ 

πανμοζία μνβακζηχκ μλέςκ ζηδ ηνμθή. Έπεζ ακαθενεεί υηζ πμζνίδζα πμο είπακ εθεφεενδ 

πνυζααζδ ηυζμ ζε ηνμθή πμο πενζείπε ηζηνζηυ ηαζ θμοιανζηυ μλφ υζμ ηαζ ζε ηνμθή πςνίξ 

μνβακζηά μλέα, ηαηακάθςζακ ζδιακηζηά πενζζζυηενδ πμζυηδηα απυ ηδκ ηνμθή πμο δεκ πενζείπε 

μνβακζηά μλέα. Ονζζιέκα μνβακζηά μλέα, υπςξ ημ ηανηανζηυ ηαζ ημ ιονιδηζηυ έπμοκ έκημκδ 

μζιή ηαζ υηακ αολάκεηαζ δ πμζυηδηα ημοξ ζηδ ηνμθή ιπμνεί κα επζθένμοκ ζδιακηζηή ιείςζδ 

ηδξ ηαηακάθςζδξ ηδξ ηνμθήξ, ιε ζοκέπεζα ηδ ιείςζδ ημο νοειμφ αφλδζδξ ημο ζςιαηζημφ 

αάνμοξ. Δπζπθέμκ, δ πνμζεήηδ οπεναμθζηήξ πμζυηδηαξ ιονιδηζηχκ αθάηςκ ζηδ ηνμθή ιπμνεί 

κα επζθένεζ δζαηαναπή ηδξ μλεμααζζηήξ ζζμννμπίαξ ζημκ μνβακζζιυ ηαζ κα μδδβήζεζ ζε 

ιεηααμθζηή μλέςζδ, ιε απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηδξ ηνμθήξ ηαζ ηδ ιεζςιέκδ 

ακάπηολδ.  
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Όηακ δ ηνμθή απμηεθείηαζ απυ δδιδηνζαημφξ ηανπμφξ ηαζ πνςηείκεξ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ 

ηαζ δεκ πενζθαιαάκεζ οπμηαηάζηαηα βάθαηημξ ή οπμπνμσυκηα βάθαηημξ, δ πνμζεήηδ μνβακζηχκ 

μλέςκ ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ηζξ απμδυζεζξ ηςκ πμζνζδίςκ (Roth et al. 1993). Αοηυ δζηαζμθμβείηαζ 

απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ θαηηυγδ δίκεζ βαθαηηζηυ μλφ ζημ ζηυιαπμ ηαζ ημ θεπηυ έκηενμ, μπυηε 

επένπεηαζ ιείςζδ ημο PH, ιε απμηέθεζια κα ιεζχκεηαζ δ ακάβηδ βζα πνήζδ μνβακζηχκ μλέςκ 

ζηδκ ηνμθή. Ζ ιείςζδ απμηεθεί ενέεζζια βζα ηδκ ηέκςζδ ημο ζημιάπμο. Σμ αεκγμζηυ μλφ 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζηζξ ηνμθέξ ηςκ πμζνζδίςκ ςξ ζοκηδνδηζηυ ή ςξ μλζκμπμζδηήξ. ε 

πεζναιαηζζιυ πνδζζιμπμζήεδηε ζηζξ ηνμθέξ απμβαθαηηζζιμφ ζε πμζμζηυ 2% ηαζ ζηδκ 

εκανηηήνζα ηνμθή πάποκζήξ ζε πμζμζηυ 1%. Σμ αεκγμζηυ μλφ ακζπκεοεήηε ζε ζδιακηζηή 

πμζυηδηα ζημ ζηυιαπμ ηςκ πμζνζδίςκ ηαζ ζε ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ ζημ θεπηυ έκηενμ 

οπμδεζηκφμκηαξ υηζ ημ αεκγμΐηυ μλφ ιεηααμθίγεηαζ ιε αναδφηενμ νοειυ ζε ζπέζδ ιε άθθα 

μνβακζηά μλέα. Ζ πνμζεήηδ ζηδκ ηνμθή αεκγμΐημφ μλέμξ είπε ςξ απμηέθεζιά ηδ ιείςζδ ημο 

πθδεοζιμφ ηςκ μλοβαθαηηζηχκ ααηηδνίςκ, ηςκ βαθαηημαάηζθθςκ ηαζ ηςκ γοιχκ ζε υθμ ημ 

βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα. Οζ ανζειμί ηςκ ημθμααηηδνζμεζδχκ ιεζχεδηακ ζδιακηζηά ζηα πμζνίδζα 

πμο ηαηακάθςζακ ηδκ ηνμθή ιε ημ αεκγμζηυ μλφ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιάνηονεξ. Δπίζδξ, ηα 

πμζνίδζα αοηά πανμοζίαζακ ιζηνυηενα πμζμζηά ειθάκζζδξ δζάννμζαξ, εκχ είπακ ορδθυηενμ 

νοειυ ζςιαηζηήξ αφλδζδξ ηαζ ηαθφηενμ δείηηδ ιεηαηνερζιυηδηαξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ 

ιάνηονεξ. Σμ αεκγμσηυ μλφ ή ηαζ ημ άθαξ ημο ιε αζαέζηζμ έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα ιεζχκμοκ ηδκ 

ηζιή ημο PH ηςκ μφνςκ, ιε απμηέθεζια ηδ ιζηνυηενδ έηθοζδ αιιςκίαξ ηαζ ηδ ιζηνυηενδ 

επζαάνοκζδ ημο ιζηνμηθίιαημξ εκυξ εαθάιμο εηηνμθήξ πμίνςκ. 

Ζ πνμζεήηδ δζθμνιζημφ ηαθίμο ζε πμζυηδηα 1,8% ζηδκ ηνμθή απμβαθαηηζζιέκςκ 

πμζνζδίςκ δεκ επδνέαζε ζδιακηζηά ηδκ ηζιή ημο PH ζε υθμ ημ ιήημξ ημο βαζηνεκηενζημφ 

ζςθήκα, αθθά πανμοζζάζηδηε αολδιέκδ πμζυηδηα ιονιδηζημφ μλέμξ ζημ ζηυιαπμ ηαζ ζημ 

θεπηυ έκηενμ. Δπίζδξ, πανμοζζάζηδηακ ιζηνυηενμζ πθδεοζιμί ακαενυαζςκ ααηηδνίςκ, 

μλοβαθαηηζηχκ ααηηδνίςκ ηαζ γοιχκ ζημ θεπηυ ηαζ ζημ παπφ έκηενμ. Οζ ανζειμί ηςκ 

ημθμααηηδνζμεζδχκ δεκ ιεζχεδηακ ζδιακηζηά ζηα πμζνίδζα πμο ηαηακάθςζακ ιε ηδκ ηνμθή 

δζθμνιζηυ ηάθζμ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιάνηονεξ, ακ ηαζ πανμοζίαζακ ιείςζδ. Όιςξ ζε άθθδ 

ενβαζία ανέεδηε υηζ μζ ανζειμί ηςκ ημθμααηηδνζμεζδχκ ααηηδνίςκ ιεζχεδηακ ζδιακηζηά ζηα 

πμζνίδζα πμο ηαηακάθςζακ ιε ηδκ ηνμθή δζθμνιζηυ ηάθζμ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιάνηονεξ.  

ημοξ παποκυιεκμοξ πμίνμοξ ηα μνβακζηά μλέα αεθηζχκμοκ, επίζδξ ηδ θαζκυιεκδ 

πεπηζηυηδηα ηςκ πνςηεσκχκ ηαζ ηςκ αιζκμλέςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ απμννυθδζδ ηςκ ακυνβακςκ 

μοζζχκ. Οζ δνάζεζξ αοηέξ έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδ αεθηίςζδ ηςκ απμδυζεςκ αθθά ηαζ ηδ 

ιεζςιέκδ απέηηνζζδ αγχημο ηαζ θςζθυνμο ζημ πενζαάθθμκ ιε ηα ηυπνακα.  
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Σα ηεθεοηαία πνυκζα δ εηηνμθή ημο πμίνμο παβημζιίςξ δέπεηαζ αολδιέκεξ πζέζεζξ χζηε 

κα ακαπηφλεζ ιεευδμοξ βζα ηδκ ηαθφηενδ απμννυθδζδ ηαζ αθμιμίςζδ ημο αγχημο ηαζ ημο 

θςζθυνμο ηαζ κα ιεζχζεζ ηδκ απυεεζή ημοξ ζημ πενζαάθθμκ, ιε ζημπυ ημκ πενζμνζζιυ ημο 

θαζκμιέκμο ημο εοηνμθζζιμφ. Σα μνβακζηά μλέα ιπμνεί κα απμηεθέζμοκ ιζα επζθμβή βζα ηδκ 

επίηεολδ αοημφ ημο ζηυπμο. 

Ζ δζενεφκδζδ ηδξ δνάζδξ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηζξ απμδυζεζξ ηςκ παποκυιεκςκ πμίνςκ 

έδεζλε υηζ ημ ιονιδηζηυ μλφ ηαζ ηα άθαηα ημο πανμοζίαζακ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα απυ αοηά 

ημο θμοιανζημφ μλέμξ υηακ πμνδβήεδηακ ζε πμζυηδηα 8 g/Kgr ηνμθήξ ημ ηαεέκα. Δπίζδξ, ημ 

βαθαηηζηυ μλφ ηαζ ημ άθαξ ημο αμοηονζημφ μλέμξ ιε κάηνζμ είπακ ζηακμπμζδηζηή επίδναζδ ζηζξ 

απμδυζεζξ ηςκ παποκυιεκςκ πμζνζδίςκ. Γζεοηνζκίγεηαζ υιςξ, υηζ δ πνήζδ αολδιέκδξ πμζυηδηαξ 

πνμπζμκζημφ μλέμξ ζηζξ ηνμθέξ είπε ςξ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ημο νοειμφ αφλδζδξ ημο αάνμοξ, 

ηαεχξ ηαζ ηδ ιεζςιέκδ πνυζθδρδ ηνμθήξ, πζεακχξ επεζδή ημ πνμπζμκζηυ μλφ πνμζδίδεζ ζηζξ 

ηνμθέξ παναηηδνζζηζηή μζιή. 

Ζ δζενεφκδζδ ηδξ δνάζδξ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζε απμδυζεζξ ηςκ πμζνμιδηένςκ είκαζ 

πενζμνζζιέκδ. Ζ πνμζεήηδ ιονιδηζημφ μλέμξ ζηδ ηνμθή πμζνμιδηένςκ πμο ανίζημκηαζ ζε  

ηομθμνία ή βαθμοπία δεκ πνμηάθεζε ηαηααμθή ζηδ ενεπηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ πμζνμιδηένςκ 

ηαευθδ ηδκ πενίμδμ ημο ηφηθμο ηομθμνίαξ –ημηεημφ-βαθμοπίαξ. Δπίζδξ, δεκ παναηδνήεδηακ 

ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζημ ιέβεεμξ ηδξ ημηεημμιάδαξ, ζε αάνμξ ηςκ πμζνζδίςκ ηαηά ηδκ βέκκδζδ 

ηαζ ζημ αάνμξ ηςκ πμζνζδίςκ ηαηά ημκ απμβαθαηηζζιυ. Παναηδνήεδηακ, υιςξ, ζδιακηζηέξ 

δζαθμνέξ ζηδ ηαηάζηαζδ οβείαξ ηςκ πμζνμιδηένςκ ηαζ εεςνήεδηε υηζ ημ ιονιδηζηυ μλφ έπεζ 

ακηζιζηνμαζαηέξ ζδζυηδηεξ πμο πνμθαιαάκμοκ ημ ζφκδνυιμ ηδξ αβαθαλίαξ. 

ημκ πίκαηα 8 ιπμνμφιε κα δμφιε  πενίπμο ηδκ δνάζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζημ ζημιάπζ 

ημο πμίνμο. 

 

 

2.5. Ζ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΟΞΔΩΝ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΩΝ 

ΟΡΝΗΘΗΩΝ 

ηδκ παναβςβή πμοθενζηχκ, ηα μνβακζηά μλέα δεκ έπμοκ ηενδίζεζ ηυζμ πνμζμπή υζμ ηαζ 

ζηδκ παναβςβή πμίνςκ. Μέπνζ ζηζβιήξ δ πνμζεήηδ μνβακζηχκ μλέςκ ζηα ζζηδνέζζα ηςκ 

πηδκχκ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ παεμβυκςκ ααηηδνίςκ ημο εκηένμο ηαζ ηδκ αεθηίςζδ ημο 

ζοκηεθεζηή εηιεηάθθεοζδξ ηδξ ηνμθήξ δεκ έπεζ ενεοκδεεί δζελμδζηά υπςξ ζοκέαδ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ πμζνζκχκ (Wαldroup η.ά., 1995).  
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Αοηυ θαίκεηαζ κα μθείθεηαζ ζημ υηζ μ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ζηα πηδκά 

λεηζκά απυ ημκ πνυθμαμ ηαζ υπζ απυ ημκ ζηυιαπμ ή ημ έκηενμ υπςξ πίζηεοακ ιέπνζ ζηζβιήξ 

ζήιενα (παήξ, 2002). Αοηυ πμο εέθμοιε κα πεηφπμοιε ιε ηδκ μλίκδζδ ηδξ ηνμθήξ ηςκ πηδκχκ, 

ιε ηδκ πνμζεήηδ μνβακζηχκ μλέςκ είκαζ δ επζηάποκζδ ηδξ πηχζδξ ημο PH ζημ πενζεπυιεκμ ημο 

πνυθμαμο, ιε ζημπυ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ακαπαίηζζδ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ παεμβυκςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ. 

Σα εκηενζηά ααηηήνζα απμηεθμφκ έκα ζοκεπέξ πνυαθδια βζα ηδκ εηηνμθή ηςκ μνκζείςκ 

ηνεμπαναβςβήξ (Broiler) ηαζ ηςκ μνκίεςκ αοβμπαναβςβήξ. Ζ εκηαηζηή εηηνμθή ημοξ, μζ 

ιεβάθεξ ποηκυηδηεξ πμο οπάνπμοκ ζηα πηδκμηνμθεία πμο εκηείκεζ ημ πνυαθδια ηδξ ειθάκζζδξ 

υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ηςκ εκηενμααηηδνίςκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα εηηνμθήξ αοηχκ. Σα εκηενζηά 

ααηηήνζα ζοκαβςκίγμκηαζ ιε ηζξ υνκζεεξ ηαζ ηα μνκίεζα υζμκ αθμνά ηα δζαεέζζια ενεπηζηά 

ζοζηαηζηά ηδξ ηνμθήξ, πνμηαθχκηαξ έηζζ ιζα ζεζνά απυ αζεέκεζεξ ζηδκ πηδκμηνμθία ηαζ 

δδθδηδνζάζεζξ απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ηνέαημξ ζημκ άκενςπμ. ’ υθεξ ηζξ πχνεξ ημο ηυζιμο ημ 

πνυαθδια ακηζιεηςπίγμκηακ ιε ηδκ πνήζδ υθμ ηαζ ιεβαθφηενςκ πμζμηήηςκ ακηζαζμηζηχκ ιε 

απμηέθεζια κα οπάνλεζ πνυαθδια ηαεχξ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ηςκ ααηηδνίςκ απέηηδζε 

ακεεηηζημφξ ηθάδμοξ απέκακηζ ζηα ακηζαζμηζηά. Γζα ημ θυβμ αοηυ έπμοκ ζηναθεί ζε 

εκαθθαηηζηέξ ιεευδμοξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ααηηδνζχκ ζηδκ πηδκμηνμθία. Έκαξ ηνυπμξ εθέβπμο 

ηςκ παεμβυκςκ εκηενζηχκ ααηηδνίςκ ζηδκ πηδκμηνμθία είκαζ δ μλίκζζδ ηςκ ζζηδνεζίςκ πμο 

επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ μνβακζηχκ μλέςκ ζ αοηά.(Φθχνμο-Πακένδ, 2001). 

 

 

2.5.1. ΟΡΝΗΘΔ ΚΡΔΟΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

Ζ επίδναζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηζξ απμδυζεζξ ηςκ ηνεμπαναβςβχκ μνκζεζχκ έπεζ 

εονφηαηα δζενεοκδεεί ιε ηα ελήξ απμηεθέζιαηα. Ζ πνμζεήηδ ιονιδηζημφ αζαεζηίμο ζε 

πμζμζηά 0,5% ηαζ 1% είπε ςξ απμηέθεζια ηδ αεθηίςζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ ηςκ μνκζεζχκ 

ηαζ ημο δείηηδ ιεηαηνερζιυηδηαξ ηδξ ηνμθήξ ηαηά 6-8% εκχ ζε πμζμζηά 1,5-2,5% είπε ςξ 

απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηδξ ηνμθήξ ηαζ ημο νοειμφ αφλδζδξ ημο ζςιαηζημφ 

αάνμοξ. Άθθμζ υιςξ ενεοκδηέξ (Patten and Waldroup 1988) ακέθενακ υηζ δ πνμζεήηδ 

ιονιδηζημφ αζαεζηίμο ζηζξ ηνμθέξ ζε πμζυηδηα 2% επδνέαζε ανκδηζηά ημ νοειυ αφλδζδξ ημο 

ζςιαηζημφ αάνμοξ ηαζ ημ δείηηδ ιεηαηνερζιυηδηαξ ηδξ ηνμθήξ. Ζ πνμζεήηδ πνμκζμκζημφ μλέμξ 

ζηδκ ηνμθή μνκζεζχκ ζε πμζμζηυ 1% είπε ςξ απμηέθεζια ηδ αεθηίςζδ ημο δείηηδ 

ιεηαηνερζιυηδηαξ ηδξ ηνμθήξ, εκχ ζε πμζμζηυ πάκς απυ 2% δεκ είπε εοκμσηή επίδναζδ.  
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Ζ πνμζεήηδ, υιςξ εκυξ ιίβιαημξ ιονιδηζημφ ηαζ πνμπζμκζημφ μλέμξ ζηδ ηνμθή 

ηνεμπαναβςβχκ μνκζεζχκ ζε πμζμζηά 0,125-1% δεκ επδνέαζε ημ δείηηδ ιεηαηνερζιυηδηαξ ηδξ 

ηνμθήξ, ηδ εκδζζιυηδηα, μφηε ηδ ζςιαηζηή αφλδζδ ηαζ ηδ ηαηακάθςζδ ηδξ ηνμθήξ. Άθθμζ 

ενεοκδηέξ υπςξ μ (παήξ 2002) ανήηακ υηζ δ πνμζεήηδ ιίβιαημξ ιονιδηζημφ ηαζ πνμπζμκζημφ 

μλέμξ ζηδ ηνμθή ηνεμπαναβςβχκ μνκζεζχκ ζε πμζμζηυ 0,4% είπε ςξ απμηέθεζια ηδ αεθηίςζδ 

ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ ηςκ μνκζεζχκ ηαζ ημο δείηηδ ιεηαηνερζιυηδηαξ ηδξ ηνμθήξ οπυ 

ειπμνζηέξ ζοκεήηεξ, εκχ δεκ είπε ηαιία επίδναζδ υηακ μ πεζναιαηζζιυξ δζεκενβήεδηε ζε 

ενβαζηδνζαηέξ ζοκεήηεξ (Φθχνμο-Πακένδ,2001). Αοηά ηα ακηζηνμουιεκα πεζναιαηζηά 

απμηεθέζιαηα, πμο ζδιεζχκμκηαζ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία, εα ιπμνμφζακ εκ ιένεζ κα 

απμδμεμφκ ζημ είδμξ ηαζ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, αθθά 

ηαζ ζηδ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ηςκ εηηνεθυιεκςκ γςχκ. 

Ζ πνμζεήηδ θμοιανζημφ μλέμξ ζηδ ηνμθή ηνεμπαναβςβχκ μνκζεζχκ ζε πμζυηδηα 1 ή 

1,5% αεθηίςζε ηδκ αφλδζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ. Ζ εοκμσηή αοηή επίδναζδ απμδυεδηε ζημ 

βεβμκυξ υηζ ημ θμοιανζηυ μλφ ιεζχκεζ ημ μθζηυ ανζειυ ηςκ ααηηδνίςκ ζημ θεπηυ έκηενμ ηαζ ζηα 

ηοθθά ηςκ μνκζεζχκ. Ζ πνμζεήηδ, πάθζ, ζμναζημφ μλέμξ ζηδ ηνμθή ηνεμπαναβςβχκ μνκζεζχκ 

ζε πμζυηδηα ιέπνζ 2% αεθηίςζε ημ νοειυ ζςιαηζηήξ αφλδζδξ  ηαζ ημ δείηηδ ιεηαηνερζιυηδηαξ 

ηνμθήξ. Ζ εοκμσηή αοηή επίδναζδ απμδυεδηε ζημ βεβμκυξ υηζ ηα μνβακζηά μλέα ιεηααάθθμοκ ημ 

PH ζημ εκηενζηυ ζςθήκα, εκενβμπμζμφκ ηα πνςηεμθοηζηά έκγοια ηαζ ιεηααάθθμοκ ηδ ζφκεεζδ 

ηδξ εκηενζηήξ ιζηνμπθςνίδαξ. 

Σμ αμοηονζηυ μλφ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα αεθηζχκεζ, επίζδξ, ηζξ απμδυζεζξ ηςκ 

ηνεμπαναβςβχκ μνκζεζχκ, υηακ πνμζηίεεηαζ ζηδκ ηνμθή ζε πμζυηδηα ιέπνζ 0,2% ιε ηδ ιμνθή 

ημο εζηένα ημο ιε βθοηενίκδ, πμο έπεζ θζβυηενμ πζηνή βεφζδ ηαζ μζιή ηαββίζιαημξ ζε ζπέζδ ιε 

ημ ηαεανυ αμοηονζηυ μλφ (Leeson et al. 2005). Οζ Bolton ηαζ Dewar (1965) έδεζλακ υηζ ημ 

αμοηονζηυ μλφ απμννμθάηαζ ηαπφηαηα απυ ημ πνυθμαμ ηαζ ίζςξ κα ιδ θηάκεζ ιέπνζ ημ ζηυιαπμ 

ηςκ πηδκχκ, μπυηε δ εοενβεηζηή  δνάζδ ημο ιπμνεί κα πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηδκ ελοβίακζδ ηδξ 

ηνμθήξ ηαζ ζηδ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο δζένπεηαζ ημκ πνυθμαμ. 

φιθςκα ιε άθθεξ ένεοκεξ δζαπζζηχεδηε υηζ δ πνμζεήηδ μνβακζηχκ μλέςκ ζημ ζζηδνέζζμ 

μνκζείςκ ηνεμπαναβςβήξ ή πμνήβδζδ ημοξ ζημ κενυ αεθηζχκεζ ηδκ πεπηζηυηδηα ηδξ ηνμθήξ ηαζ 

αολάκεζ ηδκ απμννυθδζδ ηδξ. Δπίζδξ αεθηζχκμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο κενμφ, αμδεάκε ζηδκ 

ηαθφηενδ απμθφιακζδ ηαζ ηαεανζζιυ ηςκ ζηεοχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηακάθςζδ 

ηδξ ηνμθήξ ηαζ ημο κενμφ. Όπςξ ηαζ δ πνμζεήηδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηα ζζηδνέζζα ηςκ 

πηδκχκ θαίκεηαζ κα ιεζχκεζ ηδκ πανμοζία ημλζηχκ ζ’ αοηά πςνίξ υιςξ κα οπάνπμοκ ζαθή 

απμηεθέζιαηα βζα ηδ δνάζδ ημοξ αοηή.(Gauer,  2004). 
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Απυ ηδκ άθθδ πθεονά δ πνμζεήηδ αθάηςκ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηα ζζηδνέζζα ηςκ 

μνκζείςκ ηνεμπαναβςβήξ θαίκεηαζ πςξ έπεζ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα ζηα παναβςβζηά 

παναηηδνζζηζηά ημοξ. Γζα πανάδεζβια δ πνμζεήηδ ημο θμνιζημφ αζαεζηίμο ζηα ζζηδνέζζα ηςκ 

μνκζείςκ ηνεμπαναβςβήξ ζε πμζμζηά 1,5-2,5% είπε ζακ απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ηδξ ηνμθήξ ιε ιζα ηαοηυπνμκδ αφλδζδ υιςξ ημο Ε.Β. ηςκ μνκζείςκ, δδθαδή 

είπαιε ηαθφηενδ απμννυθδζδ ηδξ ηνμθήξ ηαζ αεθηίςζδ ημο ζοκηεθεζηή εηιεηάθθεοζή ηδξ. 

Γεκζηυηενα, δ πνμζεήηδ ημο θμνιζημφ αζαεζηίμο ζε πμζυηδηεξ ιεβαθφηενεξ ημο 3,7% 

απμδείπεδηε υηζ αεθηζχκεζ ημκ ζοκηεθεζηή εηιεηάθθεοζδξ ηδξ ηνμθήξ. φιθςκα ιε ημ 

ενεοκδηζηυ ηέκηνμ δζαηνμθήξ ηςκ αβνμηζηχκ γςχκ ημο Βεθβίμο δ πνμζεήηδ ζημ ζζηδνέζζμ 

μνκζείςκ ηνεμπαναβςβήξ ιίβιαημξ μνβακζηχκ μλέςκ (θμνιζημφ ηαζ βαθαηηζημφ) ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ημ αμοηονζηυ κάηνζμ είπε ζακ απμηέθεζια ιεβαθφηενμ αάνμξ ηςκ μνκζείςκ ζηζξ 42 διένεξ ζε 

ζπέζδ ιε ημ ιάνηονα ηαηά 1.65% εκχ είπε ηαζ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα υζμκ αθμνά ημκ έθεβπμ 

ηςκ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ζημ πεπηζηυ ζςθήκα.(Καζζήξ, 2004).  

 

 

2.5.2. ΟΡΝΗΘΔ ΑΤΓΟΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

Ζ πνήζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηδ δζαηνμθή ηςκ αοβμπαναβςβχκ μνκζεζχκ, ηςκ 

ζκδμνκζείςκ, ηςκ μνηοηζχκ ηαζ ηςκ άθθςκ εζδχκ εηηνεθυιεκςκ πηδκχκ είκαζ πενζμνζζιέκδ. 

Πναβιαημπμζήεδηακ ανηεηέξ πεζναιαηζηέξ ένεοκεξ ιε πνμζεήηδ μνβακζηχκ μλέςκ ζηα 

ζζηδνέζζα ημοξ ιε ζημπυ ηδκ ιεθέηδ ηάπμζμκ παναβςβζηχκ ηαζ πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ 

(ιεηααμθή ζςιαηζημφ αάνμοξ, αοβμπαναβςβή, πμζυηδηα αοβμφ).  

ε ζπεηζηέξ ιεθέηεξ ανέεδηε υηζ ηα μνβακζηά μλέα αεθηζχκμοκ ηδκ απμννυθδζδ ημο 

θςζθυνμο ζηζξ υνκζεεξ ηαζ ζηα ηνεμπαναβςβά μνκίεζα (Rafacz-Livingston et al. 2005). Σα 

μνβακζηά μλέα ιπμνεί κα ακηαβςκίγμκηαζ ηα θοηζηά μλέα ζηδ δέζιεοζδ ηαζ δδιζμονβία πδιζηχκ 

εκχζεςκ ζπκμζημζπείςκ ηαζ έηζζ κα απμδεζιεφμοκ ημ αζαέζηζμ ηαζ ημ θχζθμνμ ηαζ κα ιδ 

δδιζμονβμφκηαζ ακεεηηζηά ζφιπθμηα ζηδ οδνυθοζδ απυ εκδμβεκή έκγοια. Δπίζδξ, ηα μνβακζηά 

μλέα ιπμνεί κα εκζζπφμοκ ηαζ ηδ δνάζδ ηδξ θοηάζδξ πμο πμνδβείηαζ ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

απμννυθδζδξ ημο θςζθυνμο.  

ε ιία απυ ηζξ ιεθέηεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ απυ ημοξ (Νζημθαηάηδ, Η., Νηυηα, 

Γ.,2003) ζε υνκζεεξ Waren-Isabrown θαίκεηαζ υηζ δ πνμζεήηδ ζημ ζζηδνέζζμ αοηχκ ιίβιαημξ 

μνβακζηχκ μλέςκ (θμοιανζηυ, θμνιζηυ, μνεμθςζθμνζηυ ηαζ βαθαηηζηυ μλφ) ζε πμζμζηά 1‰ 

ηαζ 1,5‰ δεκ πνμηάθεζε ζδιακηζηή επίδναζδ ζημ ζςιαηζηυ αάνμξ ηςκ μνκίεςκ ηαζ ηα 

παναβςβζηά παναηηδνζζηζηά ημο αοβμφ. 
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Παναηδνήεδηακ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηζξ ηζιέξ PH ηςκ ημπνάκςκ ζηζξ επειαάζεζξ πμο 

έβζκε δ πνμζεήηδ ημο μλζκζζηή ζε ζπέζδ ιε ημ ιάνηονα.  

ηζξ υνκζεεξ ακαπαναβςβήξ (Layers) δ πνμζεήηδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ είπε ηα ίδζα 

απμηεθέζιαηα ιε υζα ακαθένεδηακ πνμδβμοιέκςξ. Πμθφ ηαθφηενα είκαζ ηα απμηεθέζιαηα 

υιςξ υηακ δ πνμζεήηδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ βίκεηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνμζεήηδ ηαζ εκυξ 

άθαημξ αοηχκ ηαζ εζδζηυηενα ημο αμοηονζημφ καηνίμο. Έηζζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή δ πνμζεήηδ  

ιίβιαημξ μνβακζηχκ μλέςκ (θμνιζημφ ηαζ βαθαηηζημφ μλέςξ) ζε πμζμζηά 3‰ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

πνμζεήηδ 500ppm αμοηονζημφ καηνίμο, είπε ζακ απμηέθεζια ηδκ αεθηίςζδ ημο πμζμζημφ 

αοβμπαναβςβήξ ηαζ ηδκ διενήζζα παναβςβή ιάγαξ αοβμφ. Αηυιδ, έδεζλε εεηζηά απμηεθέζιαηα 

υζμκ αθμνά ηδκ πμζυηδηα ημο ηεθφθμοξ ηςκ αοβχκ ηαζ ιείςζδ ημο ανζειμφ αοηχκ ιε θεπηυ 

ηέθοθμξ πςνίξ κα επδνεάγεζ ηαευθμο ημ πνςιαηζζιυ ημο ηνυημο ημοξ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ ζ’ 

αοηχκ ηδθίδςκ αίιαημξ ή ημπνάκςκ (Nollet η.ά, 2002). φιθςκα ιε ημοξ ίδζμοξ ενεοκδηέξ, δ 

πνμζεήηδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ αμοηονζηυ κάηνζμ αεθηζχκεζ ηδκ 

απμννυθδζδ ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηδξ ηνμθήξ, εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ μνκίεςκ ιεβάθδξ 

δθζηίαξ θαίκεηαζ κα έπεζ εεηζηή επίδναζδ ζηδκ απμννυθδζδ ημο αζαεζηίμο ηαζ ημο θςζθυνμο 

ιεζχκμκηαξ έηζζ ηδκ αθαθάηςζδ ηςκ μζηχκ (Nollet η.ά. 2002). 

Ζ πμζυηδηα ιε ηδκ μπμία ζοιιεηέπεζ ημ αμοηονζηυ κάηνζμ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία ηαεχξ 

θαίκεηαζ πχξ υηακ δ πμνήβδζδ ημο αολάκεηαζ  απυ ηα 0ppm-500ppm, αολάκεηαζ ηαζ ημ πμζμζηυ 

ηδξ αοβμπαναβςβήξ ηςκ μνκίεςκ απυ ημ 84% ζημ 88%. Ο έθεβπμξ πμο παναηδνείηαζ βζα ημοξ 

παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ημο πεπηζημφ ζςθήκα ηςκ μνκίεςκ ιε ηδκ πνμζεήηδ μνβακζηχκ 

μλέςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνμζεήηδ αμοηονζημφ καηνίμο ζηα δζάθμνα ζδιεία αοημφ 

(δςδεηαδάηηοθμ, εζθευ, κήζηζδα) είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ ηαεχξ ειθακίγεηαζ ιείςζδ ηςκ 

ακεπζεφιδηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ (E. coli), ιε ηαοηυπνμκδ  αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ 

βαθαηημαάηζθθςκ, ηαεχξ ημ αμοηονζηυ κάηνζμ απμηεθεί πμθφ ηαθυ ενεπηζηυ οπυζηνςια βζα ηδκ 

ακάπηολδ αοηχκ. 

Αοηυ πμο παναηδνείηαζ υιςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ πηδκχκ είκαζ ιζα ζαθή εζηυκα υζμκ 

αθμνά ηδκ επίδναζδ ηδξ πνμζεήηδξ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηα παναβςβζηά παναηηδνζζηζηά 

αοηχκ. Αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδ δζαθμνεηζηή νοειζζηζηή ζηακυηδηα ηςκ ζζηδνεζίςκ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ζηα δζάθμνα πεζνάιαηα πμο ακαθέναιε πνμδβμοιέκςξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

ζηδ δζαθμνεηζηή δμζμθμβία ιε ηδκ μπμία πνδζζιμπμζήεδηακ μζ μλζκζζηέξ ζε ηαεέκα απ’ 

αοηά.(Καζζήξ, 2004).  
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2.6. Ζ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΟΞΔΩΝ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΩΝ 

ΚΟΝΗΚΛΩΝ 

Ζ ημκζηθμηνμθία απμηεθεί έκα ηθάδμ ηδξ γςζηήξ παναβςβήξ πμο δεκ έπεζ ακαπηοπεεί 

ζδζαίηενα ζηδ πχνα ιαξ, θυβς ηδξ παιδθήξ πνμηίιδζδξ ηςκ Δθθήκςκ ζηδκ ηαηακάθςζδ ημο 

ηνέαημξ ηαζ ηδκ έθθεζρδ ηζκήηνςκ ζημοξ παναβςβμφξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ηθάδμο (ελζζςηζηέξ απμγδιζχζεζξ, πνδιαημδμηήζεζξ). Πανυθα αοηά ζε πμθθέξ άθθεξ πχνεξ ημο 

ηυζιμο δ ημκζηθμηνμθία είκαζ ζδζαίηενα ακαπηοβιέκδ (Ηηαθία, Κίκα) ηαζ ζηζξ μπμίεξ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα έπμοκ βίκεζ ανηεηέξ ένεοκεξ βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ακηζαζμηζηχκ ςξ 

αολδηζηχκ παναβυκηςκ απυ άθθα πνμσυκηα υπςξ είκαζ ηα μνβακζηά μλέα ηαζ ηα άθαηα αοηχκ. 

Πεζνάιαηα πμο έβζκακ ζηδ θοθή ηδξ Νέαξ Εδθακδίαξ ιε πνμζεήηδ ζημ ζζηδνέζζμ ημοξ 

αμοηονζημφ καηνίμο ζε πμζμζηά 0,15% ηαζ 0,30% έδεζλακ ιζα αεθηίςζδ ζηζξ παναβςβζηέξ 

ζδζυηδηεξ ηςκ ημκίηθςκ. οβηεηνζιέκα, μζ ηυκζηθμζ ζημοξ μπμίμοξ έβζκε πνμζεήηδ αμοηονζημφ 

καηνίμο πανμοζίαζακ ιεβαθφηενμ ηένδμξ αάνμοξ ακά αδμιάδα ζε ζπέζδ ιε ημκ ιάνηονα, 

ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηνμθήξ ηαζ ηαθφηενμ ζοκηεθεζηή εηιεηάθθεοζδξ ηδξ ηνμθήξ, 

ζδζαίηενα ζηδ πενίπηςζδ πμο ημ αμοηονζηυ κάηνζμ πνδζζιμπμζμφκηακ ζε πμζμζηυ 0,30% εκχ 

ζηδ πενίπηςζδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζε πμζμζηυ 0,15% ηα απμηεθέζιαηα δεκ ήηακ ηαευθμο 

εκεαννοκηζηά. Ζ αεθηίςζδ ηςκ παναβςβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ ημκίηθςκ απυ ηδκ 

πνμζεήηδ ημο αμοηονζημφ καηνίμο ιπμνεί κα ελδβδεεί ιε ηδκ ηαθφηενδ πεπηζηυηδηα ηςκ 

ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ πμο επζηοβπάκεηαζ. Δπίζδξ, ημ αμοηονζηυ κάηνζμ ζε πμζμζηά 0,30% 

αζηεί ιεβαθφηενμ έθεβπμ ζημ πθδεοζιυ ηςκ ακεπζεφιδηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο δζααζμφκ ζημ 

ζηυιαπμ ηςκ ημκίηθςκ (ημθμααηηδνίδζα ηαζ Cyniclomyces guttulatus) εκχ παναηδνείηαζ ηαζ 

αφλδζδ ηςκ βαθαηημαάηηζθςκ. 

Ζ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηδξ ηνμθήξ πμο παναηδνείηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ ημο 

αμοηονζημφ καηνίμο δεκ μθείθεηαζ ζηδ ιείςζδ ηδξ βεοζηζηυηδηαξ ηδξ ηνμθήξ, αθθά ζηδ 

αεθηίςζδ ημο ζοκηεθεζηή πνδζζιμπμίδζδξ ηδξ εκένβεζαξ απυ ιένμοξ ηςκ ημκίηθςκ, εκχ 

θαίκεηαζ κα αολάκεζ ηαζ ηδκ παναβςβή ηδξ αιοθάζδξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ αφλδζδ ηδξ ζφκεεζδξ 

βθοηυγδξ πςνίξ ηαιία ιεηααμθή ζημκ ανζειυ ηςκ ιμνίςκ ATP.(Καζζήξ, 2004).   
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Απυ  ηδκ πανμφζα ενβαζία ζοκάβεηαζ υηζ ηα μνβακζηά μλέα ιπμνεί κα πνμζεέημκηαζ ζηδκ 

ηνμθή ηςκ πμίνςκ ηαζ ηςκ πηδκχκ ζε πμζμζηά πμο ηοιαίκμκηαζ απυ 0,6-0,8% βζα ημ ιονιδηζηυ 

μλφ, 0,8-1,0% βζα ημ πνμπζμκζηυ μλφ, 1,2- 1,5% βζα ημ θμοιανζηυ μλφ ηαζ 2,0-2,5% βζα ημ 

ηζηνζηυ μλφ.(Mc Donald et al. 2002)  

ήιενα, ιε ημ πενζμνζζιυ ηδξ πνήζδξ ηςκ ακηζαζμηζηχκ ηυζμ βζα ηδκ αφλδζδ ηςκ 

απμδυζεςκ ηςκ γχςκ, υζμ ηαζ βζα ηδκ πνυθδρδ ηοπυκ κυζςκ, δ πνήζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ςξ 

πνμζεέηςκ οθχκ γςμηνμθχκ ζημ πμίνμ ηαζ ζηα πηδκά ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ιζα εκδζαθένμοζα 

εκαθθαηηζηή θφζδ. Όιςξ, δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πνμζεήηδξ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηζξ 

απμδυζεζξ ηςκ πμίνςκ ηαζ ηςκ πηδκχκ πανμοζζάγεζ ιεβάθδ παναθθαηηζηυηδηα, δ μπμία ιπμνεί 

κα μθείθεηαζ ζε δζαθμνέξ ζημ είδμξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα πνμζεήηδξ ημο μνβακζημφ μλέμξ, ζημ 

είδμξ, ηδ ζφκεεζδ ηδξ ηνμθήξ ηαζ ηδκ PH-νοειζζηζηή ηδξ ζηακυηδηα, ζηα επίπεδα παναβςβήξ 

πηδηζηχκ θζπανχκ μλέςκ ζε μνζζιέκα ηιήιαηα ημο εκηένμο απυ ηδ ιζηνμαζαηή πθςνίδα, ζηδκ 

πενζεηηζηυηδηα ζε γοιχζζιςκ οδαηακενάηςκ ηδξ ηνμθήξ, ζημ επίπεδμ ηδξ ιδηνζηήξ ακμζίαξ, 

ζηδκ δθζηία ηςκ πμίνςκ ηαζ ηςκ πηδκχκ, ζημ οπάνπμκ επίπεδμ απμδυζεςκ, οβείαξ, ηαζ εογςίαξ, 

υπςξ ποηκυηδηα πθδεοζιμφ, αενζζιυξ, ζοπκυηδηα ηαεανζζιχκ. Μμθμκυηζ, δ πνήζδ αοηή 

ζοκζζηά έκα ιέηνμ πνμθφθαλδξ ημο γςζημφ μνβακζζιμφ απυ ηδκ επζαθααή δνάζδ μνζζιέκςκ 

ιζηνμαίςκ, ακάθμβμ ιε εηείκμ πμο πνμζθένεζ δ πνμζεήηδ ζηζξ γςμηνμθέξ ακηζαζμηζηχκ, 

εκημφημζξ πθεμκεηηεί, βζαηί δεκ ζοκεπάβεηαζ ηαηάθμζπα ακηζαζμηζηχκ ζηα παναβυιεκα γςζηά 

πνμσυκηα, μφηε δδιζμονβεί ακεεηηζηά ααηηήνζα ζηα ακηζαζμηζηά. 

Όιςξ, δ επίδναζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζηζξ απμδυζεζξ ημο πμίνμο ηαζ ηςκ πηδκχκ 

πανμοζζάγεζ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ ηαζ απαζηείηαζ κα δζελαπεμφκ πεναζηένς ενεοκδηζηέξ ιεθέηεξ 

βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ημο ιδπακζζιμφ δνάζδξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ. 

  Ζ  αηνζαήξ  δνάζδ  ηςκ   μνβακζηχκ  μλέςκ  δεκ  είκαζ   απμθφηςξ ηαηακμδηή  ηαζ 

ελαηνζαςιέκδ, έηζζ  χζηε  κα  ελδβδεμφκ  μζ  επζδνάζεζξ  ημοξ  ζηδκ  ακάπηολδ  ηαζ  ηδκ  οβεία  

ηςκ  γχςκ. Δκημφημζξ μνζζιέκα απμηεθέζιαηα αμδεμφκ χζηε κα  ηαηαθήλμοιε  ζε 

ζοιπενάζιαηα: 

1) Μεζςιέκα  επίπεδα  ιζηνμμνβακζζιχκ  ζημ  δςδεηαδάηηοθμ. 

2) Μεζςιέκεξ  πζεακυηδηεξ   πνμζαμθήξ  E. Coli. 
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3) Ζ  πνμζανιμβή  ηςκ  ααηηδνίςκ  δ  μπμία  ζοκδέεηαζ   ιε  ηδκ  εηηεηαιέκδ  πνήζδ  

ηςκ   μνβακζηχκ  μλέςκ  ιπμνεί  κα  παναηηδνζζηεί  ςξ  πνυαθδια  βζα  ηζξ 

ιεθθμκηζηέξ  ενβαζίεξ  (Canibe θαη  ζπλ., 2001). 

4) Αφλδζδ  ημο ζοκηεθεζηή ιεηαηνερζιυηδηαξ ηδξ ηνμθήξ.     

5) Μείςζδ ημο PH γςμηνμθήξ ηαζ ημο πεπηζημφ ζοζηήιαημξ ηςκ γχςκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 

 

Α’  ΠΗΝΑΚΔ 
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Πίλαθαο 1. Κμηηζδζμζηαηζηά-ακηζζζημιμκαδζηά – ακηζηνζπμιμκαδζηά πμο επζηνέπεηαζ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ πχνεξ ηδξ E.E  αθθά ηαζ δζεεκχξ.( παήξ, 2002). 

 Δίδνο θαη θαηεγνξία δσώλ Γνζνινγία 

 

(mg/kg ηξνθήο) 

Μέγηζην όξην ειηθίαο 

 

Υξόλνο  

αλακνλήο 

(εκέξεο) 

 

Κνθθηδηναζηαηηθά 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amprolium Πηδκά 

 

62,5-125 Ανπή ςμημηίαξ 3 

 

Aprinocid Ονκίεζα πνμξ πάποκζδ 

Νεμζζμί  

Πμοθάδεξ πνμξ αοβμπαναβςβή 

60 

 

 

60 

- 

 

 

16δ εαδμιάδα 

 

 

5 

 

Decoquinate 

 

Ονκίεζα πνμξ πάποκζδ 20-40 - 3 

Halofuginone Ονκίεζα πνμξ πάποκζδ 2-3 - 5 

Lasalocid Ονκίεζα πνμξ πάποκζδ 75-125 

 
- 

 

5 

 

Νεμζζμί ηαζ πμοθάδεξ πνμξ  

αοβμπαναβςβή 

 

75-125 16δ εαδμιάδα 5 

Meticlorpindol 

 

Ονκίεζα πνμξ πάποκζδ 

Νεμζζμί ηαζ πμοθάδεξ πνμξ  

αοβμπαναβςβή 

 

125 

 

 

Ανπή ςμημηίαξ 

 

 

5 

 

 

Κμοκέθζα 

 

125-200 Ανπή ςμημηίαξ 5 

Monensin Ονκίεζα πνμξ πάποκζδ 100-125 

 
- 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Νεμζζμί ηαζ πμοθάδεξ πνμξ  

αοβμπαναβςβή 

100-120 

 

 

16δ εαδμιάδα 

 

Ηκδυνκζεεξ 90-100 16δ εαδμιάδα 

 

 

 

 

 

Narasin Ονκίεζα πνμξ πάποκζδ 

 

60-70 

 
- 3 

Nicarbazin Ονκίεζα πνμξ πάποκζδ 

 

100-125 

 

4δ εαδμιάδα 9 

Salinomycin Ονκίεζα πνμξ πάποκζδ 

 

50-70 

 
- 5 

Αληηηζηνκνλαδηθά- Αληηηξηρνκνλαδηθά 

 

Dimetridazol 

 

Ηκδυνκζεεξ 

 

100-200 Ανπή ςμημηίαξ 6 

Ipronidazol 

 

Ηκδυνκζεεξ 

 

50-85 Ανπή ςμημηίαξ 6 

Ronidazol 

 

Ηκδυνκζεεξ 

 

60-90 

 

Ανπή ςμημηίαξ 6 

Nifursol 

 

Ηκδυνκζεεξ 

 

50-75 

 

Ανπή ςμημηίαξ 5 
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Πίλαθαο 2. οκηδνδηζηέξ μοζίεξ γςμηνμθχκ πμο επζηνέπεηαζ δ πνήζδ ημοξ ζηζξ πχνεξ ηδξ E.E. 

(παήξ,2002). 

πληεξεηηθέο νπζίεο
1
 ηνπ παξαξηήκαηνο 1 ηεο νδεγίαο  70/524/ΔΟΚ 

Γαθαηηζηυ μλφ 

Γαθαηηζηυ κάηνζμ 

Γαθαηηζηυ αζαέζηζμ 

Θεζχδεξ κάηνζμ 

Κζηνζηυ μλφ 

Κζηνζηυ κάηνζμ  

Κζηνζηυ ηάθζμ  

Κζηνζηυ αζαέζηζμ 

Μδθζηυ μλφ 

Μονιδηζηυ μλφ  

Μονιδηζηυ κάηνζμ  

Μονιδηζηυ αζαέζηζμ 

Ολζηυ μλφ 

Ολζηυ ηάθζμ 

Ολζηυ αζαέζηζμ 

Ονεμθςζθμνζηυ μλφ 

π- Τδνμλοαεκγμΐηυξ αζεοθεζηέναξ 

π- Τδνμλοαεκγμΐηυξ ιεεοθεζηέναξ 

π- Τδνμλοαεκγμΐηυξ πνμποθεζηέναξ 

π- Τδνμλοαεκγμΐηυξ αζεοθεζηέναξ ςξ άθαξ ιε κάηνζμ 

π- Τδνμλοαεκγμΐηυξ ιεεοθεζηέναξ ςξ άθαξ ιε κάηνζμ 

π- Τδνμλοαεκγμΐηυξ πνμποθεζηέναξ ςξ άθαξ ιε κάηνζμ2 

Πνμπζμκζηυ μλφ 

Πνμπζμκζηυ κάηνζμ  

Πνμπζμκζηυ αζαέζηζμ 

Πνμπζμκζηυ ηάθζμ 

Πνμπζμκζηυ αιιχκζμ 

Πονμεεζχδεξ κάηνζμ2 

μναζηυ μλφ 

μναζηυ κάηνζμ 

μναζηυ ηάθζμ 

μναζηυ αζαέζηζμ 

Σνοβζηυ μλφ 

Σνοβζηυ κάηνζμ 

Σνοβζηυ κάηνζμ-ηάθζμ 

Φμοιανζηυ μλφ  

πληεξεηηθέο νπζίεο ηνπ παξαξηήκαηνο 2 ηεο νδεγίαο 70/524/ΔΟΚ 

Τδνμπθςνζηυ μλφ Πνμζεέηεηαζ ιυκμ ζε εκζζνχιαηα 

Θεζζηυ μλφ Πνμζεέηεηαζ ιυκμ ζε εκζζνχιαηα  

Νζηνχδεξ κάηνζμ Υνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζε ηνμθέξ ζηφθμο ηαζ βάηαξ (πνμζεήηδ ιέπνζ 200mg/kg ηνμθήξ) 

1,  3-Βμοηακμδζυθδ Υνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζε ηνμθέξ ζηφθμο ηαζ βάηαξ (πνμζεήηδ ιέπνζ 200 mg/kg ηνμθήξ) 

1,   2-Πνμπακμδζυθδ Υνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζε ηνμθέξ ζηφθμο ηαζ βάηαξ ( ιε πνμζεήηδ 53.000 mg/kg 

ηνμθήξ) 

Φμνιαθδεΰδδ  Απαβμνεφεηαζ δ πνμζεήηδ ηδξ ιυκμ ζηα άπαπα βάθαηα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα πμίνμοξ 

 
1
Δπζηνέπμκηαζ βζα υθεξ ηζξ γςμηνμθέξ. Οζ ηοπυκ ελαζνέζεζξ ζδιεζχκμκηαζ. 

2
Πνμζεέημκηαζ ιυκμ ζε ηνμθέξ ζηφθμο ηαζ βάηαξ, λεπςνζζηά δ ηαεειζά ή ιαγί, ζε πμζυηδηεξ ηςκ 500 mg/Kgr ηνμθήξ. 
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Πίλαθαο 3. Οζ ζδιακηζηυηενεξ ακηζμλεζδςηζηέξ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ πχνεξ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ Γζεεκχξ. (παήξ, 2002). 

Α-ζημναζηυ μλφ Άθαηα βαθθζημφ μλέμξ 

Αζημναζηυ  κάηνζμ Νμνδζονμβμοασανδηυ μλφ (ΝD6A) 

Αζημναζηυ αζαέζηζμ Γζθαζκοθμ-π-θαζκοθεκμδζαιίκδ(DPPD) 

6-Γζαηεηοθμ-L-αζημναζηυ μλφ ακημηίκδ 

Παθιζηοθμ- αζημναζηυ μλφ Αζεμλζηίκδ 

Φοζζηή  ημημθενυθδ Βμοηοθοδνμλοακζζυθδ (BHA) 

οκεεηζηή α-ημημθενυθδ Βμοηοθοδνμλοημθμουθζμ (BHT) 

οκεεηζηή β- ημημθενυθδ Γερζηυ μλφ  

οκεεηζηή δ- ημημθενυθδ δζαιυθδ  

Γαθθζηυ μλφ Κυιιζ βμοασάηδξ 

Γαθθζηυ πνμπφθζμ Φαζκυθεξ  

Γαθθζηυ μηηφθζμ Κζκυκεξ  

Γαθθζηυ δςδεηφθζμ Γζάθμνα ζάηπανα  
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Πίλαθαο 4. Οζ ηονζυηενεξ πδβέξ ιαηνμζημζπείςκ πμο είκαζ δοκαηυκ κα πνμζεέημκηαζ ζηζξ 

δζάθμνεξ ηνμθέξ ηςκ γχςκ βζα ηάθορδ ηςκ ακηζζημζπχκ ακαβηχκ ημοξ. (παήξ,2002). 

Πεγέο  Ca 

Ακεναηζηυ Ca  

Μανιανυζημκδ ιε CaCo3 90-98% 

   Υθςνζμφπμ Ca  

Πεγεο Na ή & Cl 

Υθςνζμφπμ κάηνζμ 

Γζηηακεναηζηυ καηνίμ 

Θεζζηυ κάηνζμ 

Θεζμεεζζηυ κάηνζμ 

 

Πεγέο  P 

Φςζθμνζηυ μλφ  

Φςζθμνζηυ Mg 

Μμκυλζκμ θςζθμνζηυ Na 

Γζζυλζκμ θςζθμνζηυ Na 

Φςζθμνζηυ ηνζπμθοθςζθμνζηυ Na 

Μμκυλζκμ  θςζθμνζηυ K 

Γμζυλζκμ θςζθμνζηυ K 

 

Πεγέο Mg 

Ακεναηζηυ ιαβκήζζμ 

Ολείδζμ ημο ιαβκδζίμο 

Έκοδνμ μλείδζμ ημο ιαβκδζίμο 

Υθςνζμφπμ ιαβκήζζμ 

Θεζζηυ ιαβκήζζμ 

Γζπθυ άθαξ εεζζημφ ιαβκδζίμο ηαζ ηαθίμο 

Γμθμιίηδξ 

Πεγέο P θαη Ca 

Φςζθμνζηυ Ca 

Οζηεάθεονμ  

Μμκυλζκμ θςζθμνζηυ Ca 

Γζζυλζκμ θςζθμνζηυ Ca 

Τδνμλοπαηίηδξ 

Υθςνζμπαηίηδξ 

Φεμνζμπαηίηδξ  

Σνζπθυ θςζθμνζηυ άθαξ αζαεζηίμο 

Σνζπθυ θςζθμνζηυ άθαξ κάηνζμο 

Σνζπθυ θςζθμνζηυ άθαξ ιαβκδζίμο 

Γζπθυ θςζθμνζηυ άθαξ ανβζθθζμαζαεζηίμο  

Πεγέο S 

Θείμ  

Θεζζηυ κάηνζμ 

Γζπθυ άθαξ εεζζημφ ιαβκδζίμο ηαζ ηαθίμο 
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Πίλαθαο 5. Πδβέξ ζπκμζημζπείςκ πμο επζηνέπμκηαζ κα πνμζεέημκηαζ ζηζξ γςμηνμθέξ ζηζξ πχνεξ 

Δ.Δ. (παήξ, 2002) 

Πεγέο Mn 

Ακεναηζηυ Mn 

Υθςνζμφπμ Mn 

Όλζκμ θςζθμνζηυ Mn 

Ολείδζμ ημο Mn 

Σνζμλείδζμ ημο Mn 

Θεζζηυ Mn 

Πεγέο Zn 

Γαθαηηζηυξ Zn 

Ολζηυξ Zn 

Ακεναηζηυξ Zn 

 

Πεγέο Fe 

Φμοιανζηυ Fe 

Κζηνζηυξ Fe 

Ακεναηζηυξ Fe 

Υθςνζμφπμξ Fe 

Ολείδζμ ηνζζεεκμφξ Fe 

Θεζζηυξ Fe 

Γαθαηηζηυξ Fe 

Πεγέο I 

Ηςδζηυ I 

Ηςδζμφπμ I 

Ηςδζμφπμ I 

Πεγέο Cu 

Ολζηυξ Cu 

Υθςνζμφπμξ Cu 

Ολείδζμ ημο Cu 

Θεζζηυξ Cu 

Ακεναηζηυξ Cu 

Μεεεζμκζηυξ Cu 

Πεγέο Se 

εθδκζχδεξ Se 

εθδκζαηυ Se 

 

Πεγέο Co 

Ολζηυ Co 

Ακεναηζηυ Co 

Υθςνζμφπμ Co 

Θεζζηυ Co  

Νζηνζηυ Co 

Πεγέο Mo 

Μμθοαδαζκζηυ Mo 
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Πίλαθαο 6.  Μμνζαηυ  Βάνμξ  ηαζ  ζηαεενά  δζαπςνζζιμφ  ηςκ  ηονζυηενςκ  μνβακζηχκ  μλέςκ. 

(Giesen A.,2005) 

Οξγαληθό Ομύ Μ.Β PH 

Φμνιζηυ 46.02 3.75 

Αηεηζηυ 60.05 4.76 

Πνμπζμκζηυ 74.08 4.88 

Βμοηονζηυ 88.10 4.82 

Γαθαηηζηυ 90.08 3.83 

Φμοιανζηυ 112.12 3.02 

Σανηανζηυ 150.09 2.93 

Κζηνζηυ 192.12 3.13 

Γζα  ηάεε μλφ  ημ PH  είκαζ  50%  ζηδ  δζαπςνζζηή  ιμνθή  ηαζ  50% ζηδ  ιδ  

δζαπςνζζηή ιμνθή 

Σα ιπθε  μλέα  είκαζ  οβνά  ζε  εενιμηναζία  δςιαηίμο  

Σα πνάζζκα μλέα είκαζ ζηενεά ζε εενιμηναζία δςιαηίμο 

 

 
 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 7. Δπίδναζδ  ημο  θμοιανζημφ  μλέςξ  ζε  δζαθμνεηζηά  επίπεδα, ζημκ  νοειυ  

ακάπηολδξ  ηαζ  ηδκ  ιεηαηνερζιυηδηα  ηδξ  ηνμθήξ ζηα κεανά πμζνίδζα (10-18.7 kg  Ε.Β). 

(Easter R A,1988). 

 

ΦΟΤΜΑΡΗΚΟ ΟΞΤ  (%) 

 0 1 2 3 4 

PH  ζηδνεζίμο 5.96 4.77 4.33 3.98 3.80  

Ζ.Α.Β (g/διένα) 261 261 257 296 297 

Καη.Σνμθήξ (g/διένα) 501 484 445 493 493 

.Μ.Σ 0.52 0.54 0.57 0.60 0.60   
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Πίλαθαο 8. Γνάζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζημ ζημιάπζ ηςκ πμίνςκ. (Γζαδίηηομ 2).  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

 

 

Β’ ΥΖΜΑΣΑ 
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ρήκα 1. Δπίδναζδ ημο Όλζκμο ιείβιαημξ ζηδκ ζηακυηδηα ζφκδεζδξ ηδξ E. Coli  ιε  ημ επζεήθζμ 

ημο εκηένμο. (Gedek 1993). 

 

 

Ηηακυηδηα  ζφκδεζδξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2. Δπίδναζδ  ημο  θμοιανζημφ  μλέμξ,ηαζ  ημο HCl ζε πμζνίδζα (13-23  kg  Ε.Β) ζε  

πμζνίδζα.( Eidelsburger θαη ζπλ.,1992b) 

 

 

 

                          Ζ.Α.Β                           Κ.Σ 

  

 

 

 

 

      Κακμκζηυ         0.5%Μείβια             1%Μείβια 

       Κακμκζηυ          1.4%HCl           1.8%Φμοι.Ο 



 46 

ρήκα 3. Δπίδναζδ  ημο Μδν.Α.Αζα. ηαζ ημο Φμνιζημφ Ολέμξ ζηδκ  ηζιή ημο PH ηαζ ηδκ  

ζοβηέκηνςζδ  αιιςκίαξ ζημ ζημιάπζ πμζνζδίςκ. (Eidelsburger  θαη ζπλ.,1992). 

 

 

 

Σζιή  PH  Αιιςκία,mmol/l 

    
 

 

 

 

 

 

ρήκα 4. Δπίδναζδ ημο Μδν.Α.Ν., Φμνιζημφ Ολέμξ, ζηδκ Ζ.Α.Β ηαζ ηδκ Κ.Σ ζε εκανηηήνζα 

ζζηδνέζζα πμζνζδίςκ.(Kirchgessner ηαζ Roth,1987). 

 

 

 

Ζ.Α.Β    Κ.Σ 

 

 
 

 

 

 

       Κακμκζηυ         1.8% Μδν.Α.Αζα.          1.25% Φ.Ο 

      Κακμκζηυ         1.8%Μδν.Α.Ν.          1.2%Φ.Ο 
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ρήκα 5. Δπίδναζδ ημο Φμνιζημφ Ολέμξ, Μδν.Α., Ναηνίμο ζηδκ ιζηνμπθςνίδα πμζνζδίςκ. 

(Kirchgensser  θαη  ζπλ.,1992). 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

ρήκα 6. Δπίδναζδ  ημο  Φμνιζημφ  Ολέμξ, ζημ  PH  ημο  ζημιαπζμφ, ηδκ ζοπκυηδηα  ειθάκζζδξ 

δζάννμζαξ, ηαζ ηδκ  ηαηακάθςζδ  ηνμθήξ. (Eckel  θαη  ζπλ.,1992) 

 

 

 

 

 

%Φ.  0.6%Φ.Ο 1.2%Φ.Ο 1.8%Φ.Ο 

PH 6   PH 5.2   PH 4.6   PH 4.2 

  

 

 

 

 

 

 

      Κακμκζηυ          1.8% Μδν.Α. Ναη.          1.2%  Φ.Ο 

οπκυηδηα  Γζάννμζαξ Π.Κ.Σ 
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