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Με αφορμή το διατροφικό σκάνδαλο της νόσου των 
τρελλών αγελάδων (BSE), η Ευρωπαϊκή Ένωση 
προχώρησε στην υιοθέτηση νομοθεσίας για την 
απαγόρευση της χρήσης των πρωτεϊνούχων ζωο-

τροφών ζωικής προέλευσης στη διατροφή των αγροτικών ζώων 
(EC directive 999/2001). Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η ανά-
γκη χρήσης πρωτεϊνούχων ζωοτροφών φυτικής προέλευσης, 
αυξήθηκε σημαντικά. Κατά συνέπεια, το σογιάλευρο έγινε η πιο 
χρησιμοποιούμενη πρωτεϊνική πηγή φυτικής προέλευσης, κυρίως 
στα συστήματα της εντατικής κτηνοτροφίας. Η ζωική παραγω-
γή σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, εξαρτάται πλέον σε 
πολύ μεγάλο βαθμό από τη χρήση της εισαγόμενης σόγιας. Έτσι, 
σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι εισαγωγές της σόγιας ξεπερ-
νούν τα 37 εκατομμύρια τόνους και αποτελούν περίπου το 14% 
της παγκόσμιας παραγωγής, η οποία παράγεται σε περισσότε-
ρα από 15 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης γης. Το 2014 
η Ελλάδα εισήγαγε περίπου 650.000 τόνους σπερμάτων σόγιας 
και σογιάλευρου, εκ των οποίων οι 400.000 τόνοι ήταν γενετικά 
τροποποιημένη σόγια. Αυτό το γεγονός προκαλεί ανησυχίες σε 
μια σημαντική μερίδα του καταναλωτικού κοινού, ως προς την 
υγιεινή και την ασφάλεια των κτηνοτροφικών προϊόντων που 
προέρχονται από ζώα που διατρέφονται με τη γενετικά τροπο-
ποιημένη σόγια. Είναι γνωστή η δημόσια διαμάχη που αφορά 
στην παραγωγή, εμπορία, πώληση και κατανάλωση των Γενετικά 
Τροποποιημένων Οργανισμών (Γ.Τ.Ο.), όπου πολύ μεγάλα τμή-
ματα της κοινωνίας αντιδρούν έντονα στην χρήση αυτών των 
προϊόντων. 

Στη χώρα μας, μετά την απαγόρευση χρήσης των ζωοτροφών 
ζωικής προέλευσης, οι πρωτεϊνούχες ζωοτροφές που κύρια χρη-
σιμοποιούνται στη διατροφή των αγροτικών ζώων είναι το σο-
γιάλευρο, το ηλιάλευρο και τα υποπροϊόντα του σύσπορου βάμ-

βακος. Παρότι το σογιάλευρο αποτελεί υποπροϊόν αξιοποίησης 
των σπερμάτων της σόγιας και ως υποπροϊόν δε θα έπρεπε να 
παρουσιάζει υψηλές τιμές προμήθειας, εντούτοις σήμερα η τιμή 
του παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Έτσι, η αναζήτηση εναλλακτι-
κών πηγών πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης, που θα μπορούσαν 
να μειώσουν τις εισαγωγές του σογιάλευρου, έχει οδηγήσει την 
επιστημονική κοινότητα σε ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέ-
ρον για την προώθηση της καλλιέργειας των εγχώριων κτηνο-
τροφικών ψυχανθών και την αξιοποίηση των σπερμάτων τους, 
στη διατροφή όλων των αγροτικών ζώων. 

Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις με κτηνοτροφικά ψυχανθή, σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, δυστυχώς από το 4,7% της καλλιεργήσιμης 
γης που καταλάμβαναν το 1961, μειώθηκαν σήμερα στο 2% πε-
ρίπου, παρότι οι ανάγκες των αγροτικών ζώων σε πρωτεϊνούχες 
ζωοτροφές φυτικής προέλευσης έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σε ό, 
τι αφορά στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια των 
κτηνοτροφικών ψυχανθών παρουσιάζει μια μικρή αύξηση, η οποία 
όμως δεν είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες της εγχώριας κτη-
νοτροφίας.
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Η καλλιέργεια των κτηνοτροφικών  
ψυχανθών σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης

Χώρα Συνολική 
Έκταση (ha)

Ποσοστό 
καλλιεργήσιμης 

έκτασης (% )

Κυρίαρχη 
καλλιέργεια

Ισπανία 506.000 6,5 Βίκος

Γαλλία 505.640 4,0 Μπιζέλι

Ην. Βασίλειο 251.000 6,0 Κουκί

Ιταλία 239.400 5,0 Σόγια

Γερμανία 173.740 2,0 Μπιζέλι

Πολωνία 65.000 0,5 Κουκί

Αυστρία 65.560 6,0 Μπιζέλι

Ουγγαρία 60.000 2,0 Μπιζέλι

Δανία 26.000 1,5 Μπιζέλι

Ελλάδα* 16.359 0,4 Βίκος
Ελβετία 7.950 4,0 Σόγια

Βέλγιο 2.500 0,5 Μπιζέλι

Πηγή: http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0503_
AEP_-_Guidelines_for_growing_grain_legumes_in_Europe.pdf; 
*OΟΠΕΚΕΠΕ - ΟΣΔΕ (2014) 

Η εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής σπερμάτων 
ψυχανθών εκτός της σόγιας  

(FAOSTAT 2013).

Η καλλιέργεια των κτηνοτροφικών ψυχανθών  
στη χώρα μας (ha)

Είδος 
καλλιέργειας 

(για σπέρματα) 
2010 2011 2012 2013 2014

Ρεβίθια 3.711* 3.308* 4335* 4.816* 5.111*
Κουκιά 469 308 246,7 441 771 
Λούπινα 14,6 13,2 16,36 52 124 
Μπιζέλι 2.924 1.827 1.719 2.390 3.399 
Βίκος 7.753 7.186 4.775 6.185 6.940 
Ρόβη 17 22 29 8 13,54 

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ- ΟΣΔΕ (2010-2014) 
*Συνολική καλλιεργούμενη έκταση (για ανθρώπινη κατανάλωση και 
για ζωοτροφή)

Η εισαγόμενη σόγια και τα εγχώρια 
κτηνοτροφικά ψυχανθή

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι όπως όλες οι ευρω-
παϊκές χώρες έτσι και η χώρα μας εστιάζουν στην αναζήτηση 
εναλλακτικών καλλιεργειών της σόγιας, και ως εκ τούτου παρα-
τηρείται αύξηση της παραγωγής σπερμάτων από εγχώρια κτη-
νοτροφικά ψυχανθή, όπως είναι για παράδειγμα τα σπέρματα 
του κουκιού, του ρεβιθιού, του μπιζελιού, του λούπινου, του λα-
θουριού, του βίκου και της ρόβης. Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες 
στη χώρα μας είναι κατάλληλες και ευνοούν την καλλιέργειά 
τους. Αυτά, εξαιτίας της υψηλής θρεπτικής αξίας τους, εύκολα 
μπορούν να ενσωματωθούν στη διατροφή όλων των αγροτικών 
ζώων και να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην παραγωγή 
ασφαλών και ποιοτικών ζωοκομικών προϊόντων. 

Οι εισαγόμενες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, κυρίως το σογιά-
λευρο, ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για το υψηλό κόστος πα-
ραγωγής των ζωοκομικών προϊόντων. Αναμφίβολα, η προώθηση 
της καλλιέργειας των εγχώριων κτηνοτροφικών ψυχανθών θα 
βάλει φρένο στις εισαγόμενες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, θα κα-
λύψει μεγάλο μέρος των αναγκών των εκτρεφόμενων ζώων και 
θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του κόστους της παραγω-
γής. Όλοι γνωρίζουν ότι η χώρα μας είναι τραγικά ελλειμματική 
σε ζωοκομικά προϊόντα και ετησίως δαπανά κοντά στα 2,5 δις 
ευρώ για την εισαγωγή τους. Είναι λοιπόν αναγκαία η χάραξη 
μιας εθνικής στρατηγικής, η οποία θα πριμοδοτήσει και θα βοη-
θήσει περαιτέρω στην επέκταση της καλλιέργειας των εγχώριων 
κτηνοτροφικών ψυχανθών. Αυτά με τη σειρά τους θα μπορέσουν 
σε μεγάλο βαθμό να ακυρώσουν ή να μειώσουν τη χρήση της 
εισαγόμενης σόγιας. Τα εγχώρια κτηνοτροφικά ψυχανθή, κυρίως 
το κουκί, το κτηνοτροφικό ρεβίθι, το κτηνοτροφικό μπιζέλι, το 
λαθούρι, καθώς και οι νέες ποικιλίες λούπινου (γλυκόσπερμες), 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα μας αν όχι στην αυτάρ-
κεια, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό να καλύψουν τις ανάγκες 
της εγχώριας κτηνοτροφίας. Δεν πρέπει να αγνοείται και το γε-
γονός ότι τα εγχώρια κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι εκείνα που 
θα βοηθήσουν και στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγής βι-
ολογικών ζωοκομικών προϊόντων, αφού τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται στασιμότητα στον συγκεκριμένο κλάδο. Η έλλειψη 
βιολογικά παραγόμενων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, αποτελεί 
σήμερα το σοβαρότερο πρόβλημα για τη βιολογική κτηνοτροφία. 

Τα εγχώρια κτηνοτροφικά ψυχανθή, εκτός από την υψηλή τους 
διατροφική αξία, προσφέρουν πολλαπλά οφέλη, αφού συνήθως 
δεν απαιτούν λίπανση, οι ανάγκες τους σε νερό είναι ελάχιστες και 
συνήθως δε χρειάζονται άρδευση, έχουν αποδεδειγμένα χαμηλό 
κόστος παραγωγής και επιπλέον εμπλουτίζουν τα εδάφη με άζωτο 

Βίκος



ΤΕΥΧΟΣ  16 | 15

για τις επόμενες καλλιέργειες. Συνήθως, αυτά καλλιεργούνται το 
φθινόπωρο και συγκομίζονται την άνοιξη, γεγονός που επιτρέπει 
στον παραγωγό να καλλιεργήσει στο ίδιο αγροτεμάχιο μια επιπλέ-
ον ανοιξιάτικη καλλιέργεια, όπως είναι για παράδειγμα το καλα-
μπόκι, το σόργο, κ.ά. Η λύση στο πρόβλημα της ανεπάρκειας σε 
εγχώριες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές βρίσκεται στην επέκταση της 
καλλιέργειας των εγχώριων κτηνοτροφικών ψυχανθών.

Η καταλληλότητα των σπερμάτων των 
κτηνοτροφικών ψυχανθών στη διατροφή 
των παραγωγικών ζώων και η θρεπτική 

τους αξία
Τα σπέρματα όλων των ψυχανθών είναι κατάλληλα για ένα 

ευρύ φάσμα χρήσεων, αφενός για την ανθρώπινη σίτιση και 
αφετέρου για τη χρήση τους στη διατροφή όλων των αγροτικών 
ζώων. Τα επίπεδα ενσωμάτωσης των κτηνοτροφικών ψυχανθών 
στα σιτηρέσια των αγροτικών ζώων εξαρτώνται από το είδος και 
την περιεκτικότητά τους σε αντιδιαιτητικούς παράγοντες, από τη 
θερμική ή μη επεξεργασία τους καθώς και από την κατηγορία 
του ζώου, την παραγωγική του κατεύθυνση και την ηλικία του. 
Το μέγιστο ποσοστό ενσωμάτωσης των σπερμάτων ψυχανθών 
για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών, εξαρτάται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητά τους στην αγορά, από την 
επιστημονική γνώση και εμπειρία για τη χρήση τους,  από την 
ανοχή του ίδιου ζώου στο χρησιμοποιούμενο ψυχανθές και από 
το κόστος προμήθειάς τους. Τα σπέρματα των εγχώριων κτη-
νοτροφικών ψυχανθών χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτι-

κότητα σε πρωτεΐνη καθώς και από μια σημαντική συγκέντρω-
ση ενέργειας και ασβεστίου. Η πρωτεΐνη των σπερμάτων τους 
παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή αποδόμηση στη Μεγάλη Κοιλία 
(ΜΚ). Συγκρίνοντας μερικά από τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, ως 
προς την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη, παρατηρούμε ότι η 
πρωτεΐνη στο λούπινο είναι πολύ υψηλή και ανέρχεται στα 324-
381 g/kg Ξηράς Ουσίας (Ξ.Ο.), στα κουκιά ανέρχεται στα 301-
350 g/kg Ξ.Ο. και στα μπιζέλια στα 246 g/kg Ξ.Ο. (Degussa, 
2006). Στα σπέρματα των κουκιών και των μπιζελιών παρατη-
ρούμε ότι η περιεκτικότητά τους σε άμυλο είναι 422-451 και 
478-534 g/kg Ξ.Ο., αντίστοιχα, ενώ στα σπέρματα του λούπινου 
η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι χαμηλή και κυμαίνεται από 42-
101 g/kg Ξ.Ο. Οι ινώδεις ουσίες στα σπέρματα των κτηνοτροφι-
κών ψυχανθών περιέχονται σε χαμηλά επίπεδα και κυμαίνονται 
από 4-10g/kg Ξ.Ο. Μόνο στα σπέρματα του λούπινου παρατη-
ρούνται υψηλότερα επίπεδα ινωδών ουσιών, 13-18 g/kg Ξ.Ο. 
Πρέπει να επισημανθεί ότι  τα σπέρματα όλων των κτηνοτροφι-
κών ψυχανθών είναι ελλειμματικά σε θειούχα αμινοξέα.

Οι αντιδιαιτητικοί παράγοντες των 
κτηνοτροφικών ψυχανθών

Είναι γνωστό ότι τα σπέρματα όλων των ψυχανθών περιέχουν 
μια σειρά από αντιδιαιτητικούς παράγοντες (ANFs), σε διαφορετι-
κά επίπεδα, ανάλογα με το είδος του ψυχανθούς καθώς και την 
επεξεργασία στην οποία υπόκεινται τα σπέρματά του. Αυτοί είναι: 
τοξικές ενώσεις, παρεμποδιστές των πρωτεασών (τρυψίνης και 
χυμοτρυψίνης), αλκαλοειδή, τανίνες και λεκτίνες, καθώς και οι μη 
διαθέσιμοι υδατάνθρακες (NSP). Οι παραπάνω αντιδιαιτητικοί πα-
ράγοντες είναι υπεύθυνοι για τη μείωση της πρόσληψης τροφής, 
για τη μείωση της πεπτικότητας της τροφής και την παρεμπόδιση 
της αφομοίωσης των θρεπτικών συστατικών από το ζώο με απο-
τέλεσμα τον περιορισμό της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας 
του ζώου. Οι αντιδιαιτητικοί παράγοντες (ANFs) επηρεάζουν πε-
ρισσότερο τα μονογαστρικά ζώα (χοίρους και πτηνά) και πολύ λι-
γότερο τα μηρυκαστικά (αιγοπρόβατα και βοοειδή), δεδομένου ότι 
στα μηρυκαστικά ο μικροβιακός πληθυσμός στη Μεγάλη Κοιλία 
(ΜΚ), εξουδετερώνει ή περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δράση τους. 

Καταστολή των αντιδιαιτητικών 
παραγόντων (ANFs) στα κτηνοτροφικά 

ψυχανθή
Οι αντιδιαιτητικοί παράγοντες μπορούν να κατασταλούν με 

πολλούς τρόπους, εκ των οποίων οι πιο διαδεδομένοι είναι:

Τα κύρια κτηνοτροφικά ψυχανθή και η θρεπτική τους αξία

Θρεπτικά συστατικά  
(%  Ξ.Ο.) Μπιζέλι Κουκί Βίκος Ρόβη Ρεβίθι Λούπινο Λαθούρι Σόγια

Πρωτεΐνη 24,0 29,0 28,0 26,0 21-24 34-42 21-32 39-44
Άμυλο 51,0 43,0 43,0 - 41,0 3-14 44,0 4-6
Λίπος 1,1 1,7 1,6 1.1 6,1 5,9-9,5 0,6-1,3 20,0
Ινώδεις ουσίες 6,0 9,3 4,5 4,1 10,0 13-18 4-15 5,9
Τέφρα 3,5 4,0 4,0 3,3 3,2 3,8-5,9 2,6-3,0 5,9
Λυσίνη 7,3 6,5 5,7 6,4 6,8 4,9-6,2 6-6,5 6,2
Μεθειονίνη + Κυστίνη 2,3 2,0 1,8 2,4 2,0 2,4-3,1 2,0 3,1
Θρεονίνη 3,8 3,6 3,3 3,8 3,4 3,5-4,0 3,3-4,0 4,0
Τρυπτοφάνη 0,9 0,8 - - 0,8 0,7-1,3 - 1,3
ΜΕ (MJ)/Kg Ξ.Ο. 13,3 12,8 12,6 - 13,4 13,2 - 11,1

Πηγή: http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0503_AEP_-_Guidelines_for_growing_grain_legumes_in_Europe.pdf 
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Φυσικοί τρόποι επεξεργασίας: Η πιο ευρέως διαδεδομένη 
μέθοδος για την καταστολή των αντιδιαιτητικών παραγόντων 
είναι η αποφλοίωση των σπερμάτων, κατά την οποία επέρχεται 
σημαντική μείωση του ποσοστού των τανινών του φλοιού των 
σπερμάτων.

Θερμική επεξεργασία: Η θερμική επεξεργασία διακρίνεται 
στην ξηρά θέρμανση και την υγρή θέρμανση και  βασίζεται στη 
θερμική μετουσίωση των αναστολέων των πρωτεασών. Επιφέρει 
μείωση της δραστικότητας των λεκτινών, των αναστολέων της 
τρυψίνης και της χυμοτρυψίνης και βελτιώνει τη θρεπτική αξία 
των σπερμάτων των κτηνοτροφικών ψυχανθών. Τα σπέρματα 
των κτηνοτροφικών ψυχανθών, με τη θερμική τους επεξεργα-
σία γίνονται ιδιαίτερα εύπεπτα. Το ενεργειακό τους περιεχόμενο 
είναι παρόμοιο με αυτό των δημητριακών καρπών και το πρωτε-
ϊνικό τους περιεχόμενο είναι της τάξης του 21-28% (CP) και σε 
κάποια είδη ψυχανθών πολύ υψηλότερο, όπως για παράδειγμα 
στο κουκί, το λούπινο και στο λαθούρι. 

Εξώθηση: Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η πρώτη ύλη υφίστα-
ται άλεση, θερμική επεξεργασία στους 130-150οC και στη συ-
νέχεια πίεση. Η εξώθηση μειώνει το επίπεδο των τανινών κατά 
30-40% και βελτιώνει τη διαιτητική αξία των σπερμάτων, κυρί-
ως διαμέσου της καταστολής των αντιδιαιτητικών παραγόντων 
πρωτεϊνικής προέλευσης. 

Χημικές μέθοδοι επεξεργασίας: Οι χημικές μέθοδοι στοχεύ-
ουν στην καταστολή των αντιδιαιτητικών παραγόντων, χωρίς 
όμως να επηρεάζουν τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά. Η πιο δι-
αδεδομένη χημική μέθοδος είναι αυτή της προσθήκης ενζύμων 
στα σιτηρέσια, που περιέχουν πρώτες ύλες ζωοτροφών με υψη-
λή περιεκτικότητα σε μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες. 

Γενετική βελτίωση των ποικιλιών: Η γενετική βελτίωση αποτε-
λεί βέβαια μια μακρόχρονη διαδικασία αλλά υπάρχουν ήδη απτά 
αποτελέσματα, τουλάχιστον για την απομάκρυνση ή τη σημαντική 
μείωση των αντιδιαιτητικών παραγόντων στα σπέρματα των κτη-
νοτροφικών ψυχανθών, καθώς και των πιθανών αλλεργιογόνων 
τους. Υπάρχουν ήδη αποτελέσματα που αφορούν στην αύξηση των 
θρεπτικών συστατικών τους, όπως του αμύλου και της πρωτεΐνης 
καθώς και για τη βελτίωση της πεπτικότητας των σπερμάτων.

Ανοχή των παραγωγικών ζώων 
στους αντιδιαιτητικούς παράγοντες 
των σπερμάτων των κτηνοτροφικών 

ψυχανθών
Η ζύμωση στη ΜΚ μπορεί να μειώσει ή και να καταστείλει τη 

δράση των αντιδιαιτητικών παραγόντων και επομένως να ελαχι-
στοποιήσει τις επιπτώσεις τους στην υγεία και την παραγωγικό-
τητα των αιγοπροβάτων και των βοοειδών. Έτσι, τα αιγοπρόβατα 
και τα βοοειδή μπορούν να καταναλώνουν σχετικά μεγάλες πο-
σότητες σπερμάτων ψυχανθών. Σε in vitro πειραματισμούς με τη 
μέθοδο nylon bag, διαπιστώθηκε ότι η δραστικότητα των λεκτι-
νών, με τη ζύμωση στη ΜΚ, μειώνεται σημαντικά. Σε in vivo πει-
ραματισμούς με ενήλικα πρόβατα, διαπιστώθηκε ότι ακόμα και 
τα σχετικά υψηλά επίπεδα των λεκτινών, δεν ήταν ικανά να μει-
ώσουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών στο λεπτό 
έντερο. Αντιθέτως, σε πειραματισμούς με νεαρά αναπτυσσόμενα 
βοοειδή και αναπτυσσόμενα αρνιά, διαπιστώθηκε ότι η παρουσία 
λεκτινών είναι υπεύθυνη για τη μείωση της απορρόφησης των 
θρεπτικών συστατικών. Σε in vitro πειραματισμούς διαπιστώθηκε 
ακόμα ότι κατά τη μικροβιακή ζύμωση η ενεργότητα των παρε-
μποδιστών των πρωτεασών μπορεί να κατασταλεί, αλλά με πιο 
αργό ρυθμό. 

Οι τανίνες (υδρολυόμενες και συμπυκνωμένες) είναι πολυμερή 
πολυφαινολικών ουσιών και έχουν την ικανότητα να σχηματίζουν 
σύμπλοκα με τις πρωτεΐνες. Ευρέως απαντώνται στα σπέρματα 
των κτηνοτροφικών ψυχανθών και στα δημητριακά, και θεωρού-
νται οι αντιδιαιτητικοί παράγοντες, που είναι υπεύθυνοι για τη μει-
ωμένη πρόσληψη τροφής και τη μειωμένη παραγωγικότητα του 
ζώου. Οι τανίνες των σπερμάτων των κτηνοτροφικών ψυχανθών, 
κυρίως στα μονογαστρικά ζώα, προκαλούν διαταραχές στην πέψη 
και κατά συνέπεια μειώνουν την πεπτικότητα των χορηγούμενων 
ζωοτροφών. Ευθύνονται κυρίως για τη χαμηλή πεπτικότητα των 
πρωτεϊνών και την αυξημένη αποβολή αζώτου στα κόπρανα. 
Επίσης, μειώνουν την πεπτικότητα του αμύλου και ως εκ τούτου 
την αξιοποίηση της ενέργειας του σιτηρεσίου. Στα μονογαστρικά 
ζώα, εφόσον η συμμετοχή των σπερμάτων των ψυχανθών στο 
σιτηρέσιο είναι σχετικά μικρή, η πεπτικότητα των πρωτεϊνών δεν 
επηρεάζεται. Αυξανομένων όμως των ποσοτήτων των σπερμάτων 
ψυχανθών στο σιτηρέσιο, έχει παρατηρηθεί ότι η πεπτικότητά τους 
επηρεάζεται αρνητικά. Ωστόσο, στα μηρυκαστικά έχει παρατηρη-
θεί ότι οι τανίνες ρυθμίζουν ευνοϊκά τη ζύμωση στη ΜΚ, δηλαδή 
μειώνουν την αποδόμηση της πρωτεΐνης, βοηθούν στην  πρόληψη 
του τυμπανισμού, βοηθούν στην αναστολή της μεθανιογένεσης 
και στην αύξηση της συγκέντρωσης του συζευγμένου λινελαϊκού 
οξέος (CLA) στο γάλα και στο κρέας. Η παρουσία των τανινών στα 
σιτηρέσια των μηρυκαστικών έχει επίσης αποδειχθεί ότι βελτιώνει 
τον ρυθμό ανάπτυξης, τις αποδόσεις σε γάλα, την παραγωγή του 
μαλλιού, καθώς και την αναπαραγωγική ικανότητα.

Βελτίωση της διατροφικής αξίας 
των σπερμάτων των κτηνοτροφικών 

ψυχανθών
Η μέθοδος της θερμικής επεξεργασίας των σπερμάτων εκτός 

του ότι καταστέλλει τους αντιδιαιτητικούς παράγοντες, λει-

Λευκό Λούπινο
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τουργεί ταυτόχρονα και ως μέθοδος με την οποία βελτιώνεται 
η διατροφική αξία των σπερμάτων, αφού μετά τη θερμική τους 
επεξεργασία παρατηρείται σημαντική βελτίωση της πεπτικότητας 
των θρεπτικών συστατικών τους (πρωτεΐνης και ενέργειας). Επί-
σης, έχει παρατηρηθεί ότι με τη χρήση αλεσμένων ή συνθλιμμέ-
νων σπερμάτων κτηνοτροφικών ψυχανθών στη διατροφή των 
μηρυκαστικών, αυξάνεται σε σημαντικό βαθμό η πεπτικότητα 
του σιτηρεσίου. Έχει παρατηρηθεί ότι με τη θερμική επεξεργα-
σία των σπερμάτων των ψυχανθών, με θέρμανση-ψήσιμο με 
ατμό και υπό πίεση (pressure toαsting) ή σε κλίβανο αποστεί-
ρωσης με ατμό (autoclaving) καθώς και επεξεργασία με εξώθη-
ση (extrusion), μειώνεται η αποδόμηση των πρωτεϊνών και του 
αμύλου στη ΜΚ και αυξάνεται η απορρόφησή τους από το λεπτό 
έντερο. Για παράδειγμα, σε in situ πειραματισμούς, με αγελάδες 
γαλακτοπαραγωγής φυλής Holstein, διαπιστώθηκε ότι η θερμι-
κή επεξεργασία υπό πίεση, ολόκληρων ή συνθλιμμένων σπερμά-
των του μπιζελιού, του λούπινου και του κουκιού, αύξησε την μη 
αποδομηθείσα πρωτεΐνη στη ΜΚ: στο μπιζέλι από 25% στο 44%  
για το ολόκληρο σπέρμα και στο 52% για το συνθλιμμένο. Στο  
λούπινο από 22% στο 47%  για το ολόκληρο σπέρμα και στο 
51% για το συνθλιμμένο και στο κουκί από 20% στο 48%  για το 
ολόκληρο σπέρμα και στο 57% για το συνθλιμμένο.

Στον ίδιο πειραματισμό διερευνήθηκε επίσης η αποδόμηση του 
αμύλου των θερμικά επεξεργασμένων σπερμάτων του μπιζελιού, 
του λούπινου και του κουκιού, όπου παρατηρήθηκε αύξηση του 
μη αποδομηθέντος αμύλου μόνο  στο μπιζέλι και στο κουκί, όχι 
όμως και στο λούπινο: στο μπιζέλι από 39% στο 50%  για ολό-
κληρο το σπέρμα μπιζελιού και στο 53% για το συνθλιμμένο, και 
στο κουκί από 33% στο 53%  για ολόκληρο το σπέρμα και στο 
60 % για το συνθλιμμένο.

Σε in situ πειραματισμό με πρόβατα μελετήθηκαν τα αλεσμένα 
σπέρματα του μπιζελιού, του λούπινου, του κουκιού, του βίκου 
και της ρόβης, μετά από θερμική επεξεργασία τους σε κλίβανο 
αποστείρωσης με ατμό (autoclaving), όπου παρατηρήθηκε ότι 
μειώθηκε τόσο το διαλυτό κλάσμα της πρωτεΐνης όσο και ο ρυθ-
μός αποδόμησής της στη ΜΚ. Διαπιστώθηκε σημαντική μείωση 
της αποδόμησης των πρωτεϊνών στο μπιζέλι και στο λούπινο, μέ-
τρια μείωση στο κουκί και στον βίκο ενώ στη ρόβη δεν παρατη-
ρήθηκε σημαντική αλλαγή. Το μεγαλύτερο μέρος των πρωτεϊνών 
των σπερμάτων των ψυχανθών συνίσταται κυρίως από γλοβου-
λίνες και αλβουμίνες. Τα τελευταία χρόνια, μέσω της γενετικής 
βελτίωσης των κτηνοτροφικών ψυχανθών, καταβάλλονται προ-
σπάθειες ώστε να μεταβληθεί η σύσταση των αμινοξέων των 
γλοβουλινών, προκειμένου να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η 
ποιότητα των πρωτεϊνών τους. Είναι γνωστό επίσης, ότι το άμυ-
λο είναι η κύρια πηγή ενέργειας για τα αγροτικά ζώα. Όμως, το 
άμυλο των κτηνοτροφικών ψυχανθών συγκριτικά με το άμυλο 
των δημητριακών καρπών, το οποίο είναι πλουσιότερο σε αμυ-
λόζη, παρέχει λιγότερη διαθέσιμη ενέργεια. Έτσι, μέσω της γενε-
τικής βελτίωσης των κτηνοτροφικών ψυχανθών, επιδιώκεται η 
ανάπτυξη νέων ποικιλιών που θα περιέχουν αυξημένη αμυλόζη 
και ως εκ τούτου και περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια. 

Συμπερασματικά,   η καλλιέργεια των εγχώριων κτηνοτρο-
φικών ψυχανθών στη χώρα μας πρέπει να αποτελέσει μέγιστη 
προτεραιότητα, αφού τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης 
καλλιέργειας είναι πολλαπλά. Τα σπέρματα των κτηνοτροφικών 
ψυχανθών έχουν υψηλή διατροφική αξία, δεδομένου ότι έχουν 
υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη αλλά και σε άμυλο. Η περι-
εκτικότητα σε απαραίτητα αμινοξέα ποικίλλει, όχι μόνο μεταξύ 
των διάφορων καλλιεργούμενων ειδών αλλά και μεταξύ των 

ποικιλιών στο ίδιο είδος. Περιέχουν περίπου τις ίδιες ποσότητες 
λυσίνης, όπως και το σογιάλευρο, είναι όμως ελλειμματικά σε 
θειούχα αμινοξέα (μεθειονίνη και κυστίνη). Η καλλιέργειά τους 
παρουσιάζει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, αφού συνήθως 
δεν απαιτεί ιδιαίτερη λίπανση, δε χρειάζεται άρδευση εφόσον 
η καλλιέργεια είναι φθινοπωρινή, εμπλουτίζουν τα εδάφη με 
άζωτο και ταυτόχρονα βελτιώνουν σημαντικά τη γονιμότητα του 
εδάφους. Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, στις περιοχές όπου συνή-
θως καλλιεργούνται τα χειμερινά δημητριακά, παρουσιάζουν αυ-
ξημένα οικονομικά οφέλη, επειδή έχουν σχετικά χαμηλό κόστος 
παραγωγής και σχεδόν διπλάσια τιμή πώλησης από αυτή των 
δημητριακών καρπών. Μπορούν να καλλιεργηθούν σε προβλη-
ματικές περιοχές της χώρας μας, δηλαδή σε ορεινές, ημιορεινές 
και νησιώτικες περιοχές, όπου συνήθως τα εδάφη είναι λιγότε-
ρο γόνιμα και όπου υπάρχει έλλειψη αρδεύσιμου νερού και να 
συμβάλουν δυναμικά στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος 
σε αυτές τις περιοχές. Τα εγχώρια κτηνοτροφικά ψυχανθή, κάτω 
από ορισμένες προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να καλύψουν σε 
μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της χώρας μας σε πρωτεϊνούχες ζω-
οτροφές και να οδηγήσουν στη μείωση της χρήσης της εισαγό-
μενης σόγιας, η οποία εκτός του ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι 
γενετικά τροποποιημένη, συμβάλλει αρνητικά και στο ισοζύγιο 
εισαγωγών-εξαγωγών αφού δαπανώνται για την εισαγωγή της 
κοντά 300 εκατ. δολάρια. Τα εγχώρια κτηνοτροφικά ψυχανθή 
μπορούν ακόμα να συμβάλουν στην περαιτέρω προώθηση της 
βιολογικής κτηνοτροφίας και στην αύξηση της παραγωγής βιο-
λογικών ζωοκομικών προϊόντων. Σήμερα, η χώρα μας είναι βα-
θιά ελλειμματική σε βιολογικά παραγόμενες πρωτεϊνούχες ζωο-
τροφές, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της βιολογικής κτηνοτροφίας.

Σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση των σπερμάτων των εγχώριων 
κτηνοτροφικών ψυχανθών στη διατροφή των αγροτικών ζώων 
(ακατέργαστων ή επεξεργασμένων), μπορούμε να υποστηρίξου-
με ανεπιφύλακτα ότι αυτά αποτελούν μια ζωοτροφή υψηλής 
πρωτεϊνικής αλλά και ενεργειακής αξίας, με το πρωτεϊνικό και 
το ενεργειακό τους περιεχόμενο να είναι υψηλά μεταβολίσιμο. 
Περιοριστικό παράγοντα για τη χρήση τους, σε μικρό βαθμό για 
τα μηρυκαστικά και μεγαλύτερο για τα μονογαστρικά, αποτελούν 
οι αντιδιαιτητικοί παράγοντες ( ANFs). Συνήθως, από τα ενήλικα 
αιγοπρόβατα και τα βοοειδή τα σπέρματα των κτηνοτροφικών 
ψυχανθών γίνονται εύκολα αποδεκτά και μπορούν να αντικα-
ταστήσουν μερικώς ή ακόμα και πλήρως το σογιάλευρο, χωρίς 
αρνητικές επιπτώσεις στα παραγωγικά χαρακτηριστικά και στην 
υγεία τους. Η χρήση των σπερμάτων των εγχώριων κτηνοτρο-
φικών ψυχανθών στη διατροφή των μονογαστρικών ζώων (χοί-
ρων και πτηνών), πρέπει πάντοτε να γίνεται μετά από κατεργασία 
τους με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν. Σε άλλη περίπτω-
ση έχουν παρατηρηθεί αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικό-
τητα και την υγεία των ζώων.  Τα ποσοστά ενσωμάτωσης των 
σπερμάτων των κτηνοτροφικών ψυχανθών, στα μίγματα των 
συμπυκνωμένων ζωοτροφών (ΣΖ), όπως και στα ολικά σιτηρέ-
σια, ποικίλλουν και εξαρτώνται από το είδος του κτηνοτροφικού 
ψυχανθούς και το είδος του ζώου για το οποίο προορίζονται, την 
ηλικία του ζώου, την παραγωγική του κατεύθυνση, καθώς και 
από τη διαθεσιμότητα και το κόστος τους.
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