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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η σύγκριση του προφίλ των λιπαρών 

οξέων του λίπους γάλακτος από βιολογικές και συµβατικές εκτροφές 

προβάτων και αιγών. Εκατόν εξήντα δύο ατοµικά δείγµατα γάλακτος 

συγκεντρώθηκαν από 16 γαλακτοκοπαραγωγές εκτροφές προβάτων (n=8) και 

αιγών (n=8), από όλη την Ελλάδα από τον Ιανουάριο µέχρι το Φεβρουάριο 

του 2009 σε χρονικό διάστηµα  3 µηνών. 

       Η συλλογή των συµβατικών δειγµάτων γάλακτος πραγµατοποιήθηκε από 

τέσσερις εκτροφές προβάτων και τέσσερις εκτροφές αιγών η επιλογή των 

οποίων έγινε µε βάση το αντιπροσωπευτικότερο σύστηµα παραγωγής στον 

Ελλαδικό χώρο.  Με το ίδιο κριτήριο έγινε και η επιλογή των αντίστοιχων 

βιολογικών εκτροφών. Αυτές οι βιολογικές εκτροφές παρήγαγαν γάλα 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τις βιολογικές κτηνοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το 

ζωικό κεφάλαιο τόσο των συµβατικών, όσο και των βιολογικών εκτροφών 

αποτελούνταν από αυτόχθονες ελληνικές  φυλές. 

 Οι παράµετροι που αναλύθηκαν ήταν το προφίλ των λιπαρών οξέων 

των ζωοτροφών που χρησιµοποιήθηκαν στη διατροφή των ζώων και η χηµική 

σύσταση και το προφίλ των λιπαρών οξέων του βιολογικού και του 

συµβατικού γάλακτος. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι η 

λιποπεριεκτικότητα του συµβατικού γάλακτος ήταν υψηλότερη σε σχέση µε 

αυτήν του βιολογικού τόσο στα πρόβατα όσο και στις αίγες. Το συζευµένο 

λινελαϊκό οξύ (cis-9, trans-11 CLA) εµφάνισε υψηλότερη συγκέντρωση στο 

γάλα των προβάτων στις βιολογικές εκτροφές, σε σχέση µε τις αντίστοιχες 

συµβατικές. Στις αίγες δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά. Ο λόγος ω-

6/ ω-3 των λιπαρών οξέων ήταν χαµηλότερος στα δείγµατα του βιολογικού 

γάλακτος σε σχέση µε τα συµβατικά και για τα δύο είδη ζώων (πρόβατα και 

αίγες). 
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SUMMARY 

The objective of this study was to investigate whether there is a difference in 

chemical composition and particularly in fatty acid (FA) profile, with emphasis 

on cis-9, trans-11 CLA, of milk obtained from conventional and organic dairy 

sheep and goats farms under the farming conditions practiced in Greece. 

Four dairy sheep and four dairy goat farms, representing common 

conventional production systems and another four diary sheep and four dairy 

goat farms, organically certified , representing organic production and feeding 

systems were selected from all over Greece. One hundred and sixty two 

individual milk samples were collected from those farms in January- February 

2009, about three months after parturition.  The milk samples were analyzed 

for their main chemical constituents and their FA profile. The results showed 

that the production systems affected milk chemical composition: In particular 

fat content was lower in the organic sheep and goats milk compared with the 

corresponding conventional.  Milk from organic sheep had higher content in 

MUFA, PUFA, a- LNA, cis-9, trans-11 CLA and n-3 FA, whereas in milk from 

organic goats a- LNA and n-3 FA content was higher than that in conventional 

one. These differences are, mainly, attributed to different feeding practices 

used by the two production systems. The results of this study show that the 

organic milk produced under the farming conditions practiced in Greece has 

higher nutritional value, due to its FA profile, compared with the respective 

conventional milk. 

 

 

 

      

 

. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η αξία και η σηµασία των κτηνοτροφικών προϊόντων στη διατροφή του 

ανθρώπου εκτιµήθηκαν σχεδόν από την εµφάνισή του στη γη. Η κάλυψη των 

αναγκών σε κρέας και άλλα ζωικά προϊόντα, που στην αρχή γινόταν µε 

πρωτόγονο τρόπο (κυνήγι), απέκτησε αργότερα πιο οργανωµένη µορφή µε 

την εξηµέρωση και τη διατήρηση κατοικιδίων ζώων.  

Από τα µυθικά χρόνια η εκτροφή των ζώων στη χώρα µας θεωρείται 

ένδειξη ευηµερίας, οικονοµικής δύναµης και κοινωνικής καταξίωσης. Το 

φαινόµενο αυτό χαρακτήριζε την ελληνική κοινωνία και οικονοµία µέχρι τα 

µέσα του εικοστού αιώνα, όπου η εκτροφή των ζώων ήταν σηµαντικότερη 

ίσως και από την καλλιέργεια της γης. Από τη δεκαετία του ‘60 και µετά, η 

άσκηση της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα, που µέχρι τότε ήταν στο σύνολό της 

σχεδόν οικόσιτη και παραδοσιακή, άρχισε να αποκτά πιο οργανωµένη και 

συστηµατική µορφή. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη ραγδαία βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου που συντελέστηκε στη χώρα µας εκείνη την περίοδο και η 

οποία προκάλεσε την ανάγκη µαζικής παραγωγής ζωικών προϊόντων.  

Όπως η φυτική, έτσι και η ζωική παραγωγή πέρασε από διάφορα 

εξελικτικά στάδια ( π.χ. δηµιουργία φυλών και υβριδίων υψηλών αποδόσεων, 

εφαρµογή της µηχανικής άµελξης κλπ ). Σήµερα η εκτροφή των ζώων στη 

χώρα µας γίνεται µε µια από τις ακόλουθες µορφές: 

*Συµβατική  

* Βιολογική 

Η συµβατική εκτροφή των ζώων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µια 

από τις παρακάτω µορφές: 

• Εντατική 

• Εκτατική 

• Οικόσιτη     
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α) Η εντατική κτηνοτροφία, όπως και η γεωργία, χαρακτηρίζεται από  

εντατικοποίηση όλων των συντελεστών της εκτροφής ( ζωικό κεφάλαιο, 

διατροφή, εγκαταστάσεις κλπ ) µε κύριο στόχο την παραγωγή όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη ποσότητα παραγόµενων προϊόντων. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού χρησιµοποιούνται ζώα υψηλών αποδόσεων, εφαρµόζεται ισόρροπη 

διατροφή, γίνεται χρήση αυξητικών παραγόντων και αλλοπαθητικών 

συνθετικών φαρµάκων καθώς και εµβολίων και χρησιµοποιούνται υψηλές 

πυκνότητες ζώων για µεγαλύτερη εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων. Η 

συµβατική κτηνοτροφία προκαλεί σηµαντική επιβάρυνση  στο περιβάλλον 

λόγω του µεγάλου όγκου αποβλήτων (κόπρος, ούρα) και ορισµένων αέριων 

ρύπων (αµµωνία, µεθάνιο), που παράγονται ή εκλύονται στις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις. Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν εστίες 

εµφάνισης και εξάπλωσης ορισµένων επιδηµιολογικών ασθενειών π.χ. γρίπη 

των χοίρων ή εµφάνιση προβληµάτων, ορισµένα από τα οποία έχουν 

προκαλέσει σοβαρές διατροφικές κρίσεις π.χ. νόσος των τρελών αγελάδων. Η 

ένταση στην παραγωγική διαδικασία οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις στην 

υποβάθµιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τελικών προϊόντων, αν και 

σε γενικές γραµµές τα συµβατικά προϊόντα πρέπει να θεωρούνται ποιοτικά και 

ασφαλή, όπως και τα υπόλοιπα, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις 

προδιαγραφές, τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις παραγωγής τους. Στη 

χώρα µας το παραπάνω σύστηµα βρίσκει εφαρµογή κυρίως στην 

πτηνοτροφία, τη χοιροτροφία καθώς και στην γαλακτοπαραγωγό 

αγελαδοτροφία 

β) Η εκτατική ή παραδοσιακή κτηνοτροφία στηρίζεται κυρίως στην 

εκτροφή ζώων εγχώριων φυλών, στη βόσκηση για την κάλυψη των 

διατροφικών αναγκών των ζώων, στη διαβίωση των ζώων το µεγαλύτερο 

διάστηµα της ηµέρας στο ύπαιθρο σε απλές σταβλικές εγκαταστάσεις  και 

στον περιορισµό σε πολλές περιπτώσεις της χρήσης φαρµάκων και εµβολίων. 

Στις εκτροφές αυτές χρησιµοποιούνται ζώα λιτοδίαιτα, ιδιαίτερα ανθεκτικά στις 

ασθένειες και τα νοσήµατα και καλά προσαρµοσµένα στις ξηροθερµικές  

συνθήκες της χώρας µας, µε χαµηλές όµως αποδόσεις. Με το σύστηµα αυτό 

εκτρέφονται στη χώρα µας τα πρόβατα και οι αίγες σε ποσοστό πάνω από 

85% και οι αγελάδες ελεύθερης εκτροφής για κρεοπαραγωγή. 
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γ) Η οικόσιτη εκτροφή των ζώων αποσκοπεί στην κάλυψη των 

διατροφικών αναγκών κυρίως της οικογένειας σε ζωικά προϊόντα. Μέχρι τη 

δεκαετία του ‘70 ήταν ιδιαίτερα αναπτυγµένη στην Ελλάδα, λόγω της έλλειψης 

επαρκών δικτύων διανοµής κυρίως γαλακτοκοµικών προϊόντων. Σήµερα έχει 

περιοριστεί σε ορισµένες  περιοχές και αφορά την εκτροφή µικρού αριθµού 

ζώων  εντός του χώρου της κατοικίας που διατρέφονται µε δηµητριακούς 

καρπούς, συγκοµιζόµενη χλωρά νοµή κ.α..    

Τέλος η βιολογική κτηνοτροφία είναι µια µορφή εκτροφής ζώων που 

βασίζεται στην επιλογή εγχώριων φυλών και τύπων ζώων, στη φυσική 

διαβίωση τους, στην χαµηλή πυκνότητα εντός του χώρου εκτροφής, στην 

αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της χρήσης χηµικών σύνθετων αλλοπαθητικών 

φαρµάκων, στη διατροφή των ζώων µε βιολογικές ζωοτροφές και σύµφωνα 

µε τον ισχύοντα κανονισµό. Η βιολογική κτηνοτροφία είναι ένα σύστηµα 

εκτροφής που προάγει την αειφορία και προστατεύει τη βιοποικιλότητα. Την 

ενίσχυση της προτίµησης των βιολογικών προϊόντων από τους καταναλωτές 

βοήθησε η εκδήλωση των διατροφικών σκανδάλων και κρίσεων που 

ξέσπασαν κατά καιρούς ανά τον κόσµο (πχ σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των 

βοοειδών, διοξίνες στα πουλερικά κ.α.). Εποµένως, η στροφή σε πιο φιλικές 

µεθόδους παραγωγής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον θεωρείται πλέον 

επιβεβληµένη εκ των πραγµάτων.   

Ο βιολογικός τρόπος παραγωγής αποβλέπει, µέσα από την εφαρµογή 

βιώσιµων συστηµάτων, στην παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας και 

µεγαλύτερης ασφάλειας µε τις ελάχιστες δυνατές εισροές βασιζόµενος κυρίως 

στις δυνατότητες της ίδιας της εκµετάλλευσης και µε την ελάχιστη δυνατή 

επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αξιοποιώντας εγχώρια είδη, ποικιλίες, φυλές 

και τύπους,  προστατεύει επίσης τη βιοποικιλότητα, διατηρώντας έτσι ενεργό 

ένα πλούσιο γενετικό υλικό που θεωρείται απολύτως χρήσιµο για το µέλλον 

της γεωργίας ( Ζωϊόπουλος και Παπαθεοδώρου, 2000). 

Σε ό,τι αφορά τη σηµασία της βιολογικής κτηνοτροφίας , αυτή θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί πολυεπίπεδη: 

α) Παράγει προϊόντα (τρόφιµα) πιστοποιηµένα που υπερτερούν σε 

ποιότητα και ασφάλεια, αφού οι απαιτήσεις παραγωγής τους είναι 
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αυστηρότερες έναντι των συµβατικών, άρα διασφαλίζει καλύτερα την υγεία 

των καταναλωτών 

β) Επιβαρύνει στο µικρότερο δυνατό βαθµό το περιβάλλον µε 

αγροχηµικά , λόγω του βιολογικού τρόπου παραγωγής των ζωοτροφών, άρα 

ρυπαίνει ελάχιστα. 

γ) Προστατεύει την πανίδα και τη χλωρίδα µίας περιοχής, 

συµβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

δ) Συµβάλλει, επίσης, στην αειφορία, προστατεύοντας το έδαφος από 

τη  σταδιακή υποβάθµισή του. 

Η βιολογική κτηνοτροφία στη χώρα µας ξεκίνησε το 2002, όπου και 

εµφανίστηκαν τα πρώτα πιστοποιηµένα προϊόντα βιολογικής κτηνοτροφίας. 

Ισχυρό κίνητρο για την ανάπτυξη του κλάδου αποτέλεσαν οι οικονοµικές 

ενισχύσεις  που θεσπίστηκαν µε το πρόγραµµα <<Βιολογικής 

Κτηνοτροφίας>>, στο πλαίσιο εφαρµογής του κανονισµού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αρχικά για τους κλάδους της αιγοπροβατοτροφίας και στη συνέχεια 

για τον κλάδο της χοιροτροφίας. 

Για το έτος 2005 στην κατανοµή του αριθµού των ζώων ανά είδος που 

εντάχθηκαν στη βιολογική κτηνοτροφία πρωταρχική θέση καταλαµβάνουν οι 

αίγες µε ποσοστό 41%, ακολούθησαν τα πρόβατα µε 31%, τα πουλερικά µε 

20%, οι χοίροι µε 4% και  τα βοοειδή µε 3%. Τέλος τα µελίσσια είχαν ποσοστό 

1%. 

Από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία γίνεται φανερό ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό ένταξης αφορά αίγες. Το γεγονός αυτό αποδίδεται κατά 

κύριο λόγο στο ότι τα ζώα αυτά στη χώρα µας εκτρέφονται σχεδόν στο 

σύνολό τους υπό εκτατικές συνθήκες, η διατροφή τους καλύπτεται κατά κύριο 

λόγο από τη βοσκή και µε περιορισµένη ως µηδενική χρήση αλλοπαθητικών 

φαρµάκων. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα η  µετατροπή του ποιµνίου 

από συµβατικό σε βιολογικό να είναι ευκολότερη σε σχέση µε άλλα είδη 

ζώων. Η µελισσοκοµία εµφανίζει το µικρότερο ποσοστό µετατροπής, σε 

σχέση µε τους υπόλοιπους τοµείς της ζωικής παραγωγής. Αυτό οφείλεται από 
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τη µία στην έλλειψη επιδοτήσεων και από την άλλη στην εδραιωµένη 

αντίληψη στο καταναλωτικό κοινό για την αγνότητα του συµβατικού µελιού. 

Στην Ελλάδα παρατηρείται µεγάλη αύξηση της βιολογικής 

αιγοπροβατοτροφίας την περίοδο 2002 -2006. Ο αριθµός των εκτρεφόµενων 

ζώων αυξήθηκε κατά 260% αντιπροσωπεύοντας έτσι το 2,9% των 

εκτρεφόµενων ζώων στην Ελλάδα και το 9% των βιολογικά εκτρεφόµενων 

ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Για το 2007 σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ) ο αριθµός των ενταγµένων στη 

βιολογική κτηνοτροφία ζώων ανερχόταν : 

*Χοίροι: 175004 (από 215532 σε σχέση µε 2006) 

*Πουλερικά: 159323 (από 133852 σε σχέση µε το 2006) 

*Βοοειδή: 25102 ( από 22292 σε σχέση µε 2006) 

*Πρόβατα: 408576 (από 259275 σε σχέση µε το 2006) 

*Αίγες: 388508 (από 305222 σε σχέση µε το 2006)       

Το µεγαλύτερο ποσοστό ζώων που εκτρέφονται βιολογικά στη χώρα 

µας σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία είναι τα πρόβατα και οι αίγες. Το 

γεγονός ότι η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί το σηµαντικότερο κλάδο της 

ελληνικής κτηνοτροφίας, η προτίµηση των κτηνοτρόφων στην εκτροφή του 

είδους ζώου που πιθανότατα εξέτρεφαν πριν µεταπέσουν στη βιολογική 

κτηνοτροφία, η έλλειψη γνώσης σχετικά µε τις απαιτήσεις εκτροφής άλλων 

ειδών ζώων αποτελούν µερικούς από τους παράγοντες που δικαιολογούν το 

φαινόµενο αυτό (Παπαθεοδώρου κ.α., 2006).  
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1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1.1 Η βιολογική κτηνοτροφία στην Ελλάδα και σε παγκόσµιο 

επίπεδο  

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄70 έως σήµερα η βιολογική γεωργία 

και κτηνοτροφία γνωρίζουν µεγάλη άνθηση, αποτέλεσµα των διατροφικών 

σκανδάλων αλλά και του διαρκώς αυξανόµενου ενδιαφέροντος για την 

προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη πρακτικών φιλικότερων προς 

αυτό. Ένας αριθµός µελετών έχει δείξει ότι τα σηµαντικότερα κίνητρα για την 

αγορά βιολογικών προϊόντων είναι πρωτίστως η προστασία της υγείας του 

καταναλωτή και η ασφάλεια των τροφίµων και δευτερευόντως το 

περιβαλλοντικό όφελος και η καλή µεταχείριση των ζώων (Green, 2004). 

Ειδικότερα, το ενδιαφέρον για τη βιολογική κτηνοτροφία άρχισε να 

εκδηλώνεται έντονα µετά την αύξηση της ζήτησης εκ µέρους των 

καταναλωτών, βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης (γάλα, κρέας, αυγά) 

που παρατηρήθηκε λόγω των διατροφικών κρίσεων από τη σπογγιόµορφη 

εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, την επιµόλυνση µε τις διοξίνες, τον αφθώδη 

πυρετό κ.ά. (Κristensen and Thamsborg, 2002). 

Η εκτροφή µικρών µηρυκαστικών σε παγκόσµιο επίπεδο αποσκοπεί 

κυρίως στην παραγωγή κρέατος και µαλλιού και σπανιότερα στην παραγωγή 

γάλακτος. Η διεθνής βιβλιογραφία για τη βιολογική αιγοπροβατοτροφία 

ακολουθεί παρόµοια τάση, µε την πλειονότητα των µελετών να αφορούν τη 

παραγωγή βιολογικού κρέατος ( Wells et al., 2000; Keatinge, 2001; Coffey, 

2002). Οι περισσότερες αναφορές στη βιολογική αιγοπροβατοτροφία 

εντοπίζονται σε µελέτες που ασχολούνται γενικά µε τη βιολογική κτηνοτροφία 

και οι οποίες επιχειρούν να δώσουν µια συνοπτική εικόνα για το πώς 

διαµορφώνεται η βιολογική παραγωγή σε παγκόσµιο ή Ευρωπαϊκό επίπεδο, 

επιβεβαιώνοντας τη µεγάλη αύξηση των βιολογικών εκτροφών τα τελευταία 

χρόνια ( Foster and Lampkin, 1996; Green 2004; Abando and Rohnerthielen, 

2007; Rahman, 2007). Στις µελέτες αυτές παρατίθενται κυρίως στατιστικά 
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στοιχεία που αφορούν την παραγωγή ή κατανάλωση βιολογικού 

αιγοπρόβειου κρέατος και γαλακτοκοµικών προϊόντων µε αιγοπρόβειο γάλα 

και παρουσιάζεται η γεωγραφική διάρθρωση της δραστηριότητας.  

Επιπλέον, η διεθνής βιβλιογραφία περιλαµβάνει µελέτες που 

καλύπτουν διάφορα επιµέρους ζητήµατα σχετικά µε τη βιολογική κτηνοτροφία 

ή µε τη µετατροπή συµβατικών εκτροφών σε βιολογικές, στις οποίες γίνεται 

αναφορά και στην αιγοπροβατοτροφία. Παράδειγµα αποτελούν οι µελέτες των 

Lindqvist (2001) και Cabaret (2003) για την υγεία των ζώων και ευζωία στις 

βιολογικές εκτροφές. Επιπλέον, πολλές µελέτες εστιάζουν σε τεχνικά 

ζητήµατα των εκτροφών και χαρακτηριστικά των παραγωγικών συστηµάτων 

(π.χ. Wright et al., 2002; Benoit and Laignel, 2002), ενώ σε άλλες ερευνάται ο 

τρόπος που ορισµένα από αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν την ποσότητα 

και ποιότητα παραγωγής κρέατος (π.χ. Napolitano et al., 2002). Επιπλέον, µια 

κατηγορία µελετών αποσκοπεί στη διερεύνηση των επιπτώσεων της 

κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων στην υγεία των ανθρώπων και στους 

παράγοντες που προάγουν την ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων 

(Kouba, 2002). Πολλές µελέτες αποδεικνύουν για παράδειγµα ότι, ο τρόπος 

εκτροφής, και ιδιαίτερα διατροφής, των ζώων σύµφωνα µε τον κανονισµό περί 

«βιολογικής κτηνοτροφίας» έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων και ιδιαίτερα των ω-3 και του συζευγµένου 

λινελαϊκού οξέος CLA που αποδεδειγµένα ασκούν ευεργετική επίδραση στην 

υγεία του ανθρώπου (Bergamo et al, 2003; Butler et al. 2008; Prandini et al. 

2009; Slots et al. 2009). 

Σύνηθες αντικείµενο έρευνας αποτελούν επίσης οι επιπτώσεις των 

βιολογικών εκτροφών στο περιβάλλον (Stolze et al., 2000) αλλά και η 

αποτελεσµατικότητα των κινήτρων που παρέχονται στους παραγωγούς 

προκειµένου να ασχοληθούν µε τη βιολογική παραγωγή ( Verschuur and van 

Well, 2001). Όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο και την πιστοποίηση στη 

βιολογική αιγοπροβατοτροφία, αυτό αποτελεί αντικείµενο λίγων µόνο 

εργασιών (Rahmann, 2002). 
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1.2 Οικονοµικά αποτελέσµατα βιολογικών κτηνοτροφικών   

εκµεταλλεύσεων και προοπτικές ανάπτυξης. 

Περιορισµένος αριθµός µελετών αφορά τα οικονοµικά αποτελέσµατα 

της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας, ενώ συχνά οι µελέτες αυτές έχουν τη 

µορφή απλών προϋπολογιστικών εκτιµήσεων (Alberta Sheep and Wool 

Marketing Commission, 2004). Οι Benoit και Veysset (2003) µελέτησαν τις 

δυνατότητες στροφής προς τη βιολογική εκτροφή προβάτων και βοοειδών για 

παραγωγή κρέατος και τις οικονοµικές επιπτώσεις στις κτηνοτροφικές  

εκµεταλλεύσεις. Στη µελέτη τους επισηµαίνουν την επίπτωση του κόστους 

των βιολογικών συµπυκνωµένων ζωοτροφών στο κέρδος των 

εκµεταλλεύσεων και προσδιορίζουν την τιµή του βιολογικού κρέατος 

προκειµένου να καλυφθεί το αυξηµένο κόστος. Αναφορές στα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της βιολογικής αιγοπροβατοτροφικής δραστηριότητας 

συµπεριλαµβάνονται και σε µελέτες που αφορούν γενικότερα την οικονοµική 

αξιολόγηση διαφόρων κλάδων της βιολογικής παραγωγής (Offermann and 

Nieberg, 2000; Greer et al., 2008; Frost et al., 2009). Ο Kumm (2002) εξετάζει 

την οικονοµική αλλά και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα βιολογικών 

εκτροφών, ανάµεσα στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η βιολογική 

αιγοπροβατοτροφία.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία εξετάζονται και ζητήµατα που σχετίζονται µε 

τη µεταποίηση των εκροών της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας αλλά και την 

αγορά και διάθεση των βιολογικών προϊόντων και κατ’ επέκταση και του 

βιολογικά παραγόµενου κρέατος και γάλακτος (Kristensen and Thamsborg, 

2002; Santucci, 2002). Όσον αφορά τη ζήτηση για βιολογικά προϊόντα, 

µελέτες δείχνουν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών συσχετίζει τα 

βιολογικά προϊόντα µε την «υγιεινή» διατροφή (Wier and Calverly, 1999), 

διαχωρίζοντάς τα από τα παραδοσιακά. Πιο συγκεκριµένα, τα συνδέει µε 

αυξηµένη περιεκτικότητα σε ορισµένα θρεπτικά συστατικά, τα οποία 

παράγονται µε φυσικό τρόπο και τα οποία ασκούν ευεργετική επίδραση στην 

υγεία του ανθρώπου. Τέτοια συστατικά είναι τα λιπαρά οξέα και διάφορες 

φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες όπως οι βιταµίνες Α, Ε, κλπ. Έρευνα που 

έγινε στο Ηνωµένο Βασίλειο από τους Hill and Lynchehaun (2002) για τη 
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στάση των καταναλωτών στο βιολογικό γάλα έδειξε ότι οι βασικοί λόγοι 

κατανάλωσης βιολογικού γάλακτος είναι η υγεία του ανθρώπου και η 

προστασία του περιβάλλοντος. Στην Ιρλανδία έρευνα που έγινε για το 

βιολογικό κρέας έδειξε ότι το 36% των ερωτηθέντων αγοράζει βιολογικό 

κρέας, ενώ αυτοί που δεν το αγοράζουν δηλώνουν ως βασικούς λόγους την 

έλλειψη διαθεσιµότητας (28%), τις υψηλές τιµές (43%) και την έλλειψη 

ενδιαφέροντος (29%). Η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το µέγεθος της 

οικογένειας, η περιοχή διαµονής και ο κύκλος ζωής δεν φαίνεται να 

επηρεάζουν την αγορά βιολογικού κρέατος (O’ Donovan and Mc Carthy, 

2002). Τέλος, περιορισµένη βιβλιογραφία υπάρχει γύρω από τις δυνατότητες 

αύξησης της προστιθέµενης αξίας του βιολογικού κρέατος  (Hayes, 2003).  

Η γαλακτοπαραγωγός αιγοπροβατοτροφία αποτελεί σηµαντική και 

παραδοσιακή δραστηριότητα για τις χώρες της Μεσογείου. Η δραστηριότητα 

αυτή όµως δεν έχει, µέχρι σήµερα διερευνηθεί επαρκώς. Οι Ronchi και 

Nardone (2003) και Nardone et al. (2004) επισηµαίνουν τη συµβολή της 

βιολογικής εκτροφής στη βελτίωση της βιωσιµότητας των 

αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων της Μεσογείου. O Trujillo (2000) και οι 

Salcedo και Trujillo (2005) αναφέρονται στη βιολογική εκτροφή προβάτων και 

αιγών στην περιοχή της Ισπανίας, ενώ ο Znaidi (2001) εστιάζει περισσότερο 

στην περιοχή της Τυνησίας. 

Όσον αφορά τις βιολογικές ζωοτροφές, που αποτελούν το πρώτο 

στάδιο στην αλυσίδα παραγωγής βιολογικών γαλακτοκοµικών προϊόντων και 

κρέατος, έχουν επίσης απασχολήσει πολλούς µελετητές. Στις µελέτες όµως 

αυτές οι βιολογικές ζωοτροφές αντιµετωπίζονται ως τελικά προϊόντα (εκροές) 

της βιολογικής γεωργίας και  δεν επιχειρείται κάποιου είδους διασύνδεση µε 

τη βιολογική κτηνοτροφία (πχ. Pimentel, 1993; Kuepper, 2002; Sowinski et al., 

2002; Guerena and Sullivan, 2003). Στην Ελλάδα, η βιβλιογραφία που αφορά 

τη βιολογική εκτροφή αιγοπροβάτων εµφανίζεται σχετικά περιορισµένη. Οι 

περισσότερες µελέτες αφορούν τεχνικά ζητήµατα της βιολογικής εκτροφής, 

όπως η διατροφή και η ευζωία-υγεία των εκτρεφόµενων ζώων (Zervas et al., 

2000; Αρσένος και Καραµανλής, 2004; Καραλάζος, 2004; Νάστης, 2004; 

Σκούφος κ.α., 2005).  
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Επιλπέον, το ΥΠ.Α.Α.Τ (2007) σε µελέτη του για τον τοµέα της 

αιγοπροβατοτροφίας αναφέρεται και στη βιολογική αιγοπροβατοτροφία και τις 

προοπτικές ανάπτυξής της. Όσον αφορά τις κοινωνικοοικονοµικές 

προσεγγίσεις, υπάρχουν αναφορές σχετικές µε τα χαρακτηριστικά των 

βιολογικών αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων αλλά και των βιολογικών 

παραγωγών (Arsenos et al., 2003; Κράσσος κ.α., 2005).  

Περιορισµένος αριθµός µελετών αφορά την οικονοµική αξιολόγηση της 

βιολογικής έναντι της συµβατικής προβατοτροφίας. Συγκεκριµένα, οι 

Tzouramani et al. (2008a) και οι Tzouramani et al. (2008b) συγκρίνουν τη 

συµβατική και τη βιολογική εκτροφή προβάτων ως προς τα οικονοµικά τους 

αποτελέσµατα σε συνθήκες αβεβαιότητας.  Επίσης, εξετάζουν τη σηµασία των 

οικονοµικών κινήτρων και επιδοτήσεων που δίνονται στους βιολογικούς 

προβατοτρόφους και καταλήγουν στη σηµασία τους για τη διατήρηση της 

βιολογικής προβατοτροφικής δραστηριότητας. Επιπλέον, η βιολογική 

προβατοτροφία αλλά και η παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών έχουν εξεταστεί 

ως εναλλακτική δραστηριότητα στα πλαίσια αναδιάρθρωσης καλλιεργειών 

όπως ο καπνός από το Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και κοινωνιολογικών 

Ερευνών (Ι.ΓΕ.Κ.Ε-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 2009).  

Όσον αφορά την παραγωγή ζωοτροφών, οι µελέτες αφορούν κυρίως 

τεχνικά ζητήµατα και δυνατότητες ανάπτυξης της βιολογικής καλλιέργειας 

κτηνοτροφικών φυτών (Σπαής κ.α., 2002; Ηλιάδης, 2005). Τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της βιολογικής καλλιέργειας επιλεγµένων κτηνοτροφικών 

φυτών έχουν επίσης αποτελέσει αντικείµενο έρευνας (Tzouramani and 

Mattas, 2009). Στις µελέτες όµως αυτές δεν γίνεται κάποια προσπάθεια 

διασύνδεσης της βιολογικής καλλιέργειας κτηνοτροφικών φυτών µε τη 

βιολογική κτηνοτροφία.   

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) το  2003 σε 

µελέτη του για τη βιολογική αιγοπροβατοτροφία, παραθέτει κάποια στοιχεία 

που αφορούν τη µεταποίηση του αιγοπρόβειου γάλακτος και την τελική 

διάθεση των βιολογικών προϊόντων, ενώ ο Βλάχος (2004) αναφέρεται στα 

δίκτυα διανοµής και στην εµπορία των προϊόντων αυτών.  Μελέτες µε θέµα 

την αγορά των βιολογικών προϊόντων περιλαµβάνουν αναφορές στα 
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προϊόντα µε βάση το αιγοπρόβειο γάλα χωρίς όµως να επικεντρώνουν σε 

αυτά, (Krystallis and Fotopoulos, 2002; Σύνδεσµος Βιοκαλλιεργητών 

Θεσσαλίας, 2003; ICAP, 2004).  

Όσον αφορά τη ζήτηση για βιολογικά προϊόντα και τα χαρακτηριστικά αυτής 

στην Ελλάδα, αποτελέσµατα ερευνών που έγιναν στη Θεσσαλονίκη το 1999 

(Tzimitra-Kalogianni et al., 1999), έδειξαν ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών 

του δείγµατος πιστεύουν ότι τα βιολογικά προϊόντα έχουν θετική επίδραση 

στον έλεγχο του βάρους του σώµατος, στην καλύτερη υγεία και στη 

µακροζωία και θεωρούν τις τιµές αυτών των προϊόντων υψηλές. Όσον αφορά 

τα τυροκοµικά προϊόντα, σε έρευνα που έγινε στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα 

της Θεσσαλονίκης κατά το 2004 προέκυψε ότι το 72,5% των καταναλωτών 

δήλωσαν ότι δεν αγοράζουν τυροκοµικά προϊόντα βιολογικής κτηνοτροφίας. 

Το µορφωτικό επίπεδο, η ηλικία και το εισόδηµα των καταναλωτών είναι 

ανεξάρτητα από την τάση αυτή (Σαµψωνίδου, 2005). Σε έρευνα 492 

καταναλωτών στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης το 2006 έδειξε 

ότι: το βιολογικό γάλα απευθύνεται στο 10% των καταναλωτών. Το 45,3% των 

καταναλωτών, δηλαδή ένας στους δύο από αυτούς που δεν αγοράζουν 

βιολογικό γάλα το κάνουν εξαιτίας της τιµής του, το 18,8% δεν το εµπιστεύεται 

(ένας στους πέντε), ενώ ένας στους έξι δεν το προτιµούν γιατί είναι εισαγωγής 

(Καλιάνη, 2007).  

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, φαίνεται ότι ο 

τοµέας της βιολογικής κτηνοτροφίας έχει απασχολήσει πλήθος ερευνητών 

από διάφορες ειδικότητες σε παγκόσµιο επίπεδο. Μεγάλη έµφαση έχει δοθεί 

κυρίως σε τεχνικά ζητήµατα της βιολογικής εκτροφής των ζώων, όπως είναι η 

διατροφή. Περισσότερο περιορισµένος εµφανίζεται ο αριθµός των µελετών 

που εξετάζουν κοινωνικοοικονοµικά ζητήµατα της δραστηριότητας αλλά και 

ζητήµατα που αφορούν τη διάθεση και την εµπορία των παραγόµενων 

προϊόντων. Επισηµαίνεται ακόµη ότι η πλειοψηφία των µελετών αυτών δεν 

αφορούν αµιγώς τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας. Ακόµη όµως και στην 

περίπτωση που αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτόν, θεωρούν ως τελικά  

προϊόντα της δραστηριότητας την παραγωγή κρέατος ή µαλλιού και 

σπανιότερα την παραγωγή γάλακτος.  
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Η γαλακτοπαραγωγός βιολογική προβατοτροφία έχει διερευνηθεί πολύ 

λιγότερο, ενώ ακόµη πιο περιορισµένος είναι ο αριθµός των µελετών που 

αφορούν τη  βιολογική αιγοτροφία. Επιπλέον, από τα παραπάνω φαίνεται η 

έλλειψη µελετών στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 

οι οποίες να διερευνούν µε τρόπο συστηµατικό και ολοκληρωµένο τον 

αιγοπροβατοτροφικό κλάδο και την αλυσίδα παραγωγής βιολογικών 

αιγοπροβατοτροφικών προϊόντων, παρά τη σηµασία της δραστηριότητας για 

την περιοχή. Η µελέτη της οργάνωσης αυτής της αλυσίδας µπορεί όµως να 

απαντήσει πολλά ερωτήµατα σχετικά µε προβλήµατα του κλάδου και µε την 

αποτελεσµατικότητά του, χρήσιµα όχι µόνο για τους ερευνητές και την 

πολιτεία αλλά και τους άµεσα εµπλεκόµενους σε αυτή την αλυσίδα.    

Τα βιολογικά προϊόντα κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην προτίµηση 

των καταναλωτών και τυγχάνουν ευρείας αποδοχής σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο 

προσανατολισµός προς περιβαλλοντικά φιλικές µεθόδους παραγωγής στη 

γεωργία και παραγωγή προϊόντων υψηλής πιστοποιηµένης ποιότητας δίνει 

ένα σηµαντικό προβάδισµα στα βιολογικά προϊόντα και δηµιουργεί ευνοϊκές 

προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.  

Η ανάπτυξη αυτή υπακούει στο νόµο της αγοράς (προσφορά- ζήτηση) 

και  ακολουθεί το ρυθµό της ζήτησης. Ωστόσο το υπάρχον σύστηµα 

διακίνησης και εµπορίας σήµερα ζητάει εκµεταλλεύσεις µεγάλης κλίµακας κάτι 

που έρχεται σε αντίθεση µε τη φιλοσοφία των βιολογικών εκµεταλλεύσεων, 

αλλά και µε το υφιστάµενο µέγεθος των βιολογικών εκµεταλλεύσεων. Το 

παραπάνω πρόβληµα πρέπει να λυθεί άµεσα, γιατί ίσως αποτελέσει 

τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας. Βέβαια όσο η αγορά των βιολογικών προϊόντων επεκτείνεται, 

τόσο µεγάλες εταιρίες εισέρχονται σε αυτή, είτε µε µετατροπή των 

εκµεταλλεύσεών τους από συµβατικές σε βιολογικές είτε µε εξαγορά 

µικρότερων βιολογικών εκµεταλλεύσεων. Αυτό έχει ως συνέπεια την 

ενσωµάτωση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας µέσα στο σύστηµα 

της συµβατικής µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν περιθώρια για την 

αναστροφή της τάσης διακίνησης των βιολογικών προϊόντων µε ό,τι θετικό και 

αρνητικό συνεπάγεται αυτό (Παπαδόπουλος, 2004). 
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Η ελληνική αγορά βιολογικών προϊόντων παρόλο που θεωρείται µικρής 

κλίµακας παρουσιάζει ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης. Ο ρυθµός ανάπτυξης 

της αγοράς βιολογικών προϊόντων (29 % το 2006 σε σχέση µε το 2005) 

θεωρείται ένας από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια 

στιγµή που άλλες χώρες έχουν φτάσει σε φάση ωρίµανσης της αγοράς τους. 

Μάλιστα γίνεται και εισαγωγή βιολογικών προϊόντων σε ποσοστό 62%, 

προκειµένου να καλυφθούν οι εγχώριες ανάγκες (ICAP, 2005). 

 

1.3  Χαρακτηριστικά βιολογικών εκτροφών και κτηνοτρόφων. 

 

Οι προβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι, στην 

πλειονότητά τους, µικρές, εκτατικές και οικογενειακής µορφής και µε υψηλό 

βαθµό διαφοροποίησης σχετικά µε το ζωικό κεφάλαιο, τον εξοπλισµό, τις 

εγκαταστάσεις και την παραγωγικότητα. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται µια τάση εγκατάστασης νέων σύγχρονων και εντατικών 

εκµεταλλεύσεων σε πεδινές περιοχές που παράγουν ζωοτροφές για να 

καλύψουν ένα µεγάλο µέρος των διατροφικών αναγκών των ζώων. Το 

παραγωγικό σύστηµα της αιγοπροβατοτροφίας στις ορεινές περιοχές µοιάζει 

αρκετά µε το βιολογικό. Αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των 

παραγωγών της Ελλάδας σε σχέση µε τους συναδέλφους τους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός των άλλων η βιολογική προβατοτροφία εντοπίζεται 

κυρίως σε ορεινές περιοχές, όπου υπάρχουν άφθονοι βοσκότοποι, ενώ το 

ζωικό κεφάλαιο των εκµεταλλεύσεων αυτών είναι µικρότερο, µε το ποίµνιο να 

αποτελείται από λιγότερο παραγωγικές φυλές, οι οποίες όµως είναι 

αυτόχθονες και καλά προσαρµοσµένες στο περιβάλλον. 

Ο αριθµός των κτηνοτρόφων που ασχολούνται µε τη βιολογική κτηνοτροφία 

παρουσίαζε ανοδική πορεία µέχρι το 2006, ενώ το 2007 παρατηρήθηκε µια 

ελαφριά µείωση. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΑΑΤ ο αριθµός αυτός 

ανερχόταν σε 2431 εκτροφείς το 2005, το 2006 αυξήθηκε σε 2702, ενώ το 

2007 οι εκτροφείς ανήλθαν στους 2062 . Οι παραγωγοί που ασχολούνται µε 

τη βιολογική κτηνοτροφία είναι ως επί το πλείστον άντρες (κατά 90%), ηλικίας 
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κυρίως 31-45 ετών και χαµηλής εκπαίδευσης (κατά 70%). Το ποσοστό των 

κτηνοτρόφων που εκτρέφουν αποκλειστικά αιγο-πρόβατα ανέρχεται σε 43% 

και εκείνων που εκτρέφουν µόνο βοοειδή 12%, ενώ µικτή εκτροφή γίνεται από 

το 25% περίπου. Σηµαντική παράµετρος για τη βιωσιµότητα των βιολογικών 

εκτροφών αποτελεί το γεγονός ότι ο αριθµός των εκτρεφόµενων ζώων ανά 

κτηνοτρόφο είναι αρκετά υψηλός. Για όσους διατηρούν αιγοπρόβατα ο µέσος 

όρος ανά µονάδα είναι 280 ζώα,  ενώ για βοοειδή 47 ζώα. Και στις δύο 

περιπτώσεις ο αριθµός των ζώων είναι συγκριτικά υψηλός για βιολογικές 

εκτροφές και δεν διαφέρει σηµαντικά από το µέσο όρο των αντίστοιχων 

συµβατικών. ( Κράσσος κ.α., 2005).  

 

1.4 Προβλήµατα που έχουν παρουσιαστεί κατά την 

παραγωγή των βιολογικών προϊόντων 

 

1.4.1 Έλλειψη ενηµέρωσης και κατάρτισης των παραγωγών 

σχετικά µε τις απαιτήσεις του βιολογικού τρόπου 

εκτροφής 

Πολλοί παραγωγοί πιστεύουν ότι η  µετάβαση από µια συµβατική εκτροφή σε  

βιολογική είναι µια σχετικά εύκολη και απλή διαδικασία. Η πρακτική έχει δείξει 

το αντίθετο. Ο τρόπος παραγωγής αλλάζει ριζικά. Η απαγόρευση χρήσης 

συµβατικών ζωοτροφών, η απαγόρευση χρήσης αλλοπαθητικών φαρµάκων 

και εµβολίων για αντιµετώπιση ασθενειών κλπ οδηγεί σε µείωση της 

παραγωγής µε άµεσο αντίκτυπο την αύξηση του κόστους παραγωγής. Η 

άγνοια που έχουν πολλοί κτηνοτρόφοι σχετικά µε την βιολογική κτηνοτροφία 

αποδεικνύεται και από την πολύ διαδεδοµένη άποψη που υιοθετείται από 

πολλούς κτηνοτρόφους ότι η εκτατική κτηνοτροφία µπορεί να θεωρηθεί ως 

βιολογική. 

1.4.2 Εξάρτηση της παραγωγής από τις επιδοτήσεις 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των κτηνοτρόφων δεν θεωρούν την απόφασή τους 

για ένταξη στη βιολογική κτηνοτροφία ως συνέπεια της εκ µέρους τους 
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θεωρητικής αποδοχής του τρόπου αυτού παραγωγής ως φιλικού για το 

περιβάλλον και τον άνθρωπο. Αντίθετα, ο κύριος λόγος ενασχόλησής τους µε 

τη βιολογική κτηνοτροφία ήταν οικονοµικός, θεωρώντας ως βασικότερο 

πλεονέκτηµα την λήψη των οικονοµικών επιδοτήσεων 

(Κράσσος κ.α,2005). Η προσκόλληση των παραγωγών στις επιδοτήσεις σε 

ένα βαθµό είναι δικαιολογηµένη, αλλά µακροπρόθεσµα δεν βοηθάει τον 

παραγωγό βιολογικών προϊόντων, ούτε την ιδέα της βιολογικής γεωργίας. Οι 

παραγωγοί πρέπει να ενστερνιστούν τη φιλοσοφία του βιολογικού τρόπου 

παραγωγής και να παράγουν όχι µόνο για την επιδότηση, αλλά και για να 

ικανοποιήσουν την απαίτηση  των καταναλωτών για προϊόντα η παραγωγή 

των οποίων είναι φιλική προς το περιβάλλον. 

 

1.4.3 Έλλειψη προβολής βιολογικών προϊόντων 

Σηµαντική έλλειψη εντοπίζεται και στην επαρκή προβολή των βιολογικών 

προϊόντων, ώστε να ενισχύσουν το κύρος τους ακόµα περισσότερο στη 

συνείδηση των καταναλωτών ως καλύτερης ποιότητας και πιο ασφαλή σε 

σχέση µε τα συµβατικά. Μόνο µε αυτό τον τρόπο η υψηλότερη τιµή των 

βιολογικών προϊόντων, σε σχέση µε τα συµβατικά θα πάψει να αποτελεί 

τροχοπέδη. 

 

1.4.4 Προβλήµατα διάθεσης βιολογικών προϊόντων 

Ίσως είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα των παραγωγών. Σύµφωνα µε 

στοιχεία πιστοποιητικών οργανισµών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, η 

ποσότητα του βιολογικού κρέατος που φτάνει στην αγορά είναι πολύ µικρή σε 

σχέση µε τον αριθµό των ζώων που εκτρέφονται µε βάση τους κανόνες της 

βιολογικής κτηνοτροφίας (Γεωργοπούλου, 2006).  

Το πρόβληµα αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απαίτηση του Κανονισµού 

και της εθνικής νοµοθεσίας, όπου αναφέρεται ότι το κρέας βιολογικής 

παραγωγής πρέπει να διατίθεται στα σηµεία λιανικής πώλησης  σε κλειστή 

συσκευασία που έχει κατάλληλα επισηµανθεί. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την 
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ύπαρξη πιστοποιηµένων σφαγείων και µονάδων τεµαχισµού και τυποποίησης 

κρέατος στις περιοχές που υπάρχουν βιολογικές κτηνοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις. Τέτοιες µονάδες δεν υπάρχουν σε επαρκή αριθµό στη χώρα 

µας και όσες υπάρχουν διστάζουν να πιστοποιηθούν λόγω του υψηλού 

κόστους πιστοποίησης  και του µικρού όγκου παραγωγής  βιολογικού 

κρέατος. 

Η έλλειψη βασικών υποδοµών, όπως τυροκοµεία, σφαγεία, 

τυποποιητήρια κρέατος αποτελούν βασικό παράγοντα µη ανάπτυξης της 

βιολογικής κτηνοτροφίας. Οι µικρές και διάσπαρτες µονάδες βιολογικής 

κτηνοτροφίας δεν δικαιολογούν τις παραπάνω υποδοµές (δεν είναι βιώσιµες), 

οπότε υπάρχει µια αµφίδροµη σχέση υποδοµών και βιολογικών προϊόντων 

 Η απλούστευση των διαδικασιών τυποποίησης και διάθεσης 

βιολογικών προϊόντων ζωϊκής προέλευσης στην αγορά, παράλληλα µε την 

ενίσχυση του συστήµατος ελέγχου και πιστοποίησης θα βοηθήσουν 

ουσιαστικά στο να φτάσουν τα βιολογικά προϊόντα στο τραπέζι του 

καταναλωτή σε επαρκείς ποσότητες, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω την 

παραγωγή τους. 

 

 

1.5. Βιβλιογραφικά στοιχεία για το γάλα συµβατικών και 

βιολογικών εκτροφών. 

 

  Το 2001 ο Sundrym υποστήριξε ότι είναι αρκετά δύσκολο να γίνει 

σύγκριση µεταξύ βιολογικών και συµβατικών προϊόντων, λόγω των τελείως 

διαφορετικών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τους. Ο 

Pirisi και οι συνεργάτες του το 2002 έκαναν µια προσπάθεια να 

προσδιορίσουν τις διαφορές στη σύσταση του γάλακτος µεταξύ βιολογικών 

και συµβατικών εκτροφών. Τα δείγµατα του γάλακτος που χρησιµοποιήθηκαν 

στις αναλύσεις, προέρχονταν από βιολογικές  και συµβατικές εκτροφές. Στην 

παραγωγή των χονδροειδών ζωοτροφών,  για τη διατροφή του βιολογικού 
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συστήµατος χρησιµοποιήθηκαν λιπάσµατα εγκεκριµένα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για χρήση στη βιολογική γεωργία, ενώ στην περίπτωση των 

συµβατικών εκτροφών δεν υπήρξε κάποιος περιορισµός. 

Οι παραπάνω ερευνητές διαπίστωσαν ότι η παραγωγή του γάλακτος 

ήταν αυξηµένη στην συµβατική εκτροφή σε σχέση µε τη βιολογική και µάλιστα 

ήταν µεγαλύτερη κατά την χρονική περίοδο που υπήρχε άφθονη βοσκήσιµη 

ύλη. Σε σχέση µε τη χηµική σύσταση δεν αναφέρθηκαν ιδιαίτερες διαφορές 

µεταξύ των δύο συστηµάτων. Εξαίρεση αποτελούσε η περιεκτικότητα σε 

καζεϊνη του συµβατικού γάλακτος που ήταν αυξηµένη σε σχέση µε το 

βιολογικό. Παρόµοια επίσης ήταν και η τυροκοµική απόδοση τόσο του 

βιολογικού, όσο και του συµβατικού γάλακτος. Εκτός των άλλων η 

γαλακτοπαραγωγή προβάτων συµβατικής εκτροφής, που ένα µέρος της 

διατροφής τους καλύπτεται µε τη βοσκή, είναι υψηλότερη σε σχέση µε τα 

πρόβατα αντίστοιχης βιολογικής εκτροφής. Το παραπάνω γεγονός οφείλεται 

στην λιγότερο αποδοτική χρησιµοποίηση της ενέργειας από το ζωικό 

οργανισµό, λόγω της έλλειψης ορθής σχέσης µεταξύ ενέργειας και 

αζωτούχων ουσιών, που παρατηρείται στα βιολογικά συστήµατα εκτροφής ( 

Ζervas et al, 2000). 

O Weller και οι συνεργάτες το 2002 πραγµατοποίησαν µια σύγκριση 

µεταξύ δύο διαφορετικών βιολογικών συστηµάτων εκτροφής. Το πρώτο 

στηριζόταν στην χρήση αγοραζόµενων χονδροειδών ζωοτροφών, ενώ το 

δεύτερο  στην χρήση ιδιοπαραγόµενων ζωοτροφών. Από την παραπάνω 

µελέτη διαπιστώθηκε ότι στην δεύτερη εκτροφή παρατηρήθηκε µείωση της 

γαλακτοκοµικής απόδοσης, συνέπεια του µη ορθού ισοζυγίου ενέργειας – 

αζωτούχων ουσιών, καθώς και προβλήµατα στην αναπαραγωγική ικανότητα 

των ζώων. 

Το 2003 πραγµατοποιήθηκε συγκριτική µελέτη της σύστασης του 

λίπους και του προφίλ των λιπαρών οξέων σε βιολογικό και συµβατικό γάλα 

βουβάλου. ∆ιαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση CLA στα δείγµατα του 

βιολογικού γάλακτος ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη σε σχέση µε τη 

συγκέντρωσή του στα συµβατικά δείγµατα. Επίσης βρέθηκε υψηλότερη 

συγκέντρωση στο βιολογικό γάλα τόσο του βασενικού οξέος (TVA) όσο και 
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του λινολενικού οξέος. Αντίθετα στο λίπος του βιολογικού γάλακτος 

παρατηρήθηκε µικρότερη συγκέντρωση  λινελαϊκού, αλλά ο λόγος CLA/ LA 

βρέθηκε µεγαλύτερος στα βιολογικά δείγµατα σε σχέση µε τα συµβατικά ( 

Bergamo et al, 2003). Τα παραπάνω αποτελέσµατα συµφωνούν µε µία σειρά 

παλαιότερων δηµοσιεύσεων σχετικά µε την συγκέντρωση του CLA στο γάλα 

αγελάδων (Chin et al, 1992; Lin,Boylston, Chang, Luedke and Shultz, 1995; 

Pradini, et al., 2001).  

Σε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση των πολυακόρεστων 

λιπαρών οξέων καθώς και των ω-3 λιπαρών οξέων στο βιολογικό γάλα 

αγελάδας, ήταν αυξηµένη σε σχέση µε το γάλα που προερχόταταν από 

συµβατικές εκτροφές. Αντίθετα η συγκέντρωση των µονοακόρεστων λιπαρών 

οξέων ήταν µεγαλύτερη στο συµβατικό γάλα (Ellis et al.,2006).  

Ο λόγος  πολυακόρεστα (PUFA): µονοακόρεστα (MUFA) στο βιολογικό 

γάλα ήταν υψηλότερος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους  σε σχέση µε το 

συµβατικό. Εκτός των άλλων η διατροφή µε ενσίρωµα τριφυλλιού (red clover) 

φαίνεται ότι επηρέασε θετικά τον παραπάνω λόγο σε αντίθεση µε την 

χρησιµοποίηση στη διατροφή ενσιρώµατος χλόης. Η συγκέντρωση  των ω-3 

λιπαρών οξέων ήταν υψηλότερη στα δείγµατα του βιολογικού γάλακτος σε 

σχέση µε το συµβατικό. Βέβαια η χρησιµοποίηση συµπυκνωµένων 

ζωοτροφών στο διατροφικό σχήµα και στα δύο συστήµατα εκτροφής είχε ως 

αποτέλεσµα την µείωση της συγκέντρωσης των ω-3 λιπαρών οξέων.  

Η συγκέντρωση στο βιολογικό γάλα των ω-6 λιπαρών οξέων 

παρουσιάζει µεγάλη  διακύµανση ανάλογα µε την εποχή του χρόνου. Η 

µέγιστη συγκέντρωση στο πείραµα της Μεγάλης  Βρετανίας παρατηρήθηκε 

τον µήνα Μάρτιο. Συνδυασµός ενσιρώµατος χλόης µε ενσίρωµα αραβοσίτου 

στο διατροφικό σχήµα είχε θετική επίδραση στη συγκέντρωση του 

συγκεκριµένου λιπαρού οξέος. Ο λόγος ω-6/ ω-3 των λιπαρών οξέων στο 

βιολογικό γάλα ήταν χαµηλότερος σε σχέση µε το συµβατικό και µάλιστα 

έτεινε περισσότερο προς το 1:1, που αποτελεί τον ιδεατό λόγο για την 

διατροφή του ανθρώπου (Simopoulos, 2002). Μεγάλος αριθµός εργασιών 

καταδεικνύει την ευεργετική επίδραση του χαµηλού λόγου ω-6/ ω-3 των 
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λιπαρών οξέων στον ανθρώπινο οργανισµό. Σε συµβατικό γάλα από την 

Ισλανδία η συγκέντρωση των ω-3 λιπαρών οξέων ήταν υψηλότερη σε σχέση 

µε δείγµατα γάλακτος από άλλες τέσσερις γειτονικές χώρες, ενώ ο λόγος ω-6/ 

ω-3 ήταν χαµηλότερος ( 2,10:1 αντί για 4,70:1). Επίσης στην ίδια µελέτη 

παρατηρήθηκε ότι µείωση του λόγου ω-6/ ω-3, έχει θετική επίδραση στην 

πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 (Thorsdottir et al.,2004b). Ενίσχυση του 

γάλακτος µε ω-3 λιπαρά οξέα έχει ως αποτέλεσµα την τροποποίηση του 

προφίλ των λιπαρών οξέων και οδηγεί στη µείωση των κορεσµένων λιπαρών 

οξέων τα οποία ευθύνονται για µια σειρά παθήσεων του σύγχρονου κόσµου 

(Visioli et al.,2000; Baro et al.,2003; Carrero et al.,2004). 

Στη µελέτη τουEllis και των συνεργατών του (2006) που 

πραγµατοποιήθηκε σε γάλα βουβάλου δεν βρέθηκαν αξιοσηµείωτες διαφορές 

στην συγκέντρωση του CLA µεταξύ του βιολογικού και του συµβατικού 

γάλακτος. Το παραπάνω συµπέρασµα έρχεται σε αντίθεση µε τα 

αποτελέσµατα παλαιότερων εργασιών (Jahreis et al.,1996; Bergamo et 

al.,2003) στις οποίες αναφέρθηκε υψηλότερη συγκέντρωση του CLA στο 

βιολογικό γάλα σε σχέση µε το συµβατικό. Πρέπει να αναφερθεί ότι η 

πειραµατική εργασία του Ellis και των συνεργατών του πραγµατοποιήθηκε σε 

µεγαλύτερο αριθµό εκτροφών σε σχέση µε το πείραµα του  Jahreis και των 

συνεργατών του (1996), ο οποίος µελέτησε µόνο µια βιολογική εκτροφή στην 

Γερµανία. Αντίθετα, ο Bergamo και οι συνεργάτες του το 2003 στην Ιταλία 

µελέτησαν το γάλα από 2 βιολογικές εκτροφές αγελάδων. Τα αποτελέσµατα 

της εργασίας του Ellis και των συνεργατών του συνάδουν µε την µελέτη του 

Toledo και των συνεργατών του (2002)  στην οποία δεν αναφέρεται κάποια 

αξιοσηµείωτη µεταβολή της συγκέντρωσης του CLA στο γάλα που προέρχεται 

από βιολογικές εκτροφές σε σχέση µε τις συµβατικές . Η παραπάνω εργασία 

διήρκησε 12 µήνες και πραγµατοποιήθηκε σε τριανταένα φάρµες στη 

Σουηδία. Τόσο το χρονικό διάστηµα που διήρκησε το πείραµα, όσο και οι 

παρόµοιες συνθήκες εκτροφής στις µονάδες της Σουηδίας σε σχέση µε τη Μ. 

Βρετανία ίσως συνετέλεσαν στα παρόµοια αποτελέσµατα των δύο µελετών. 

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για παρόµοιες εργασίες µε µεγάλο 

αριθµό δειγµάτων σε διαφορετικές χώρες που χαρακτηρίζονται από ένα 

εξειδικευµένο σύστηµα εκτροφής. Ωστόσο, η συγκέντρωση στο γάλα τόσο του 
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CLA, όσο και του βασενικού οξέος, που αποτελεί ενδιάµεσο προϊόν της 

βιοϋδρογώνωσης των λιπαρών οξέων εντός της µεγάλης κοιλίας,  εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό από την εποχή του έτους. Παρατηρείται αύξηση της 

συγκέντρωσης την Άνοιξη και το Καλοκαίρι και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στη δυνατότητα βοσκής εκείνη την περίοδο. Σύµφωνα µε ορισµένους 

ερευνητές σε αγελάδες, που ένα µέρος της διατροφής τους καλύπτεται από τη 

βοσκή, η συγκέντρωση του CLA στο γάλα είναι αυξηµένη ( Kelly et al.,1998; 

Dhiman et al.,1999; Agenas et al.,2002).           
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2. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

 

2.1 Σκοπός της µελέτης 

Υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός ερευνητών που έχει ασχοληθεί µε το 

προφίλ των λιπαρών οξέων σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες και τις διαφορές 

που παρατηρούνται στη συγκέντρωση αυτών στο γάλα µεταξύ βιολογικών και 

συµβατικών συστηµάτων εκτροφής. Παρόλα ταύτα δεν υπάρχουν αντίστοιχες 

εργασίες που να αναφέρονται σε µικρά µηρυκαστικά πρόβατα και αίγες, εκτός 

από δύο µελέτες (Zervas et al., 2000; Pirisi et al.,2002). Στις δύο αυτές 

µελέτες έγινε σύγκριση της απόδοσης και της χηµικής σύστασης του γάλακτος 

µεταξύ βιολογικών και συµβατικών εκτροφών προβάτων κάτω από 

ελεγχόµενες συνθήκες διατροφής. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η 

µελέτη της χηµικής σύστασης και του προφίλ των λιπαρών οξέων στο λίπος 

του γάλακτος προβάτων και αιγών από συµβατικές και βιολογικές εκτροφές 

της Ελλάδας,  µε έµφαση στη συγκέντρωση του συζευγµένου λινελαϊκού 

οξέος (cis-9, trans- 11 CLA) 
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2.2 . ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

2.2.1 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

2.2.1.1.  Ζωικό υλικό, διατροφικές επεµβάσεις και χρονικό διάστηµα 

διεξαγωγής του πειράµατος.  

        Εκατόν εξήντα δύο ατοµικά δείγµατα γάλακτος συγκεντρώθηκαν από 16 

γαλακτοκοπαραγωγικές εκτροφές προβάτων (n=8) και αιγών (n=8), από όλη 

την Ελλάδα από τον Ιανουάριο µέχρι το Φεβρουάριο του 2009 σε χρονικό 

διάστηµα  3 µηνών µετά τον τοκετό. Η συλλογή των δειγµάτων 

πραγµατοποιήθηκε µε επίσκεψη στην εκµετάλλευση και παραλαβή περίπου 

25 ml γάλακτος σε κάθε ατοµικό δείγµα. Από κάθε ζώο συλλέξαµε 4 δείγµατα 

Τα δείγµατα αρχικά τοποθετήθηκαν σε ψυγείο για την µεταφορά τους και στη 

συνέχεια πραγµατοποιήθηκε διαχωρισµός τους για την περαιτέρω 

επεξεργασία. Αρχικά πραγµατοποιήθηκε προσδιορισµός του λίπους, της 

πρωτεΐνης, της λακτόζης, των συνολικών στερεών και των στερεών άνευ 

λίπους συστατικών. Τα υπόλοιπα δείγµατα τοποθετήθηκαν σε βαθία 

κατάψυξη στους -70 οC. 

       Η συλλογή των συµβατικών δειγµάτων γάλακτος πραγµατοποιήθηκε από 

τέσσερις εκτροφές προβάτων και τέσσερις εκτροφές αιγών η επιλογή των 

οποίων έγινε µε βάση το αντιπροσωπευτικότερο σύστηµα παραγωγής στον 

Ελλαδικό χώρο.  Με το ίδιο κριτήριο έγινε και η επιλογή των αντίστοιχων 

βιολογικών εκτροφών. Αυτές οι βιολογικές εκτροφές παρήγαγαν γάλα 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τις βιολογικές κτηνοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το 

ζωικό κεφάλαιο, τόσο των συµβατικών όσο και των βιολογικών εκτροφών, 

αποτελούνταν από αυτόχθονες ελληνικές  φυλές. Μεταξύ των φυλών δεν 
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υπήρχε κάποια αντιστοιχία σε ότι αφορά των βιολογικό η συµβατικό τρόπο 

εκτροφής τους. 

Στις συµβατικές εκτροφές προβάτων και αιγών, η διατροφή στηριζόταν 

και σε συµπληρωµατικές ζωοτροφές, λόγω της µειωµένης βοσκής κατά τους 

χειµερινούς µήνες και µέχρι τον Απρίλιο. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα οι 

συµπληρωµατικές ζωοτροφές που χρησιµοποιούνταν ήταν το χόρτο µηδικής 

και  το άχυρο σίτου, που σε συνδυασµό µε την βόσκηση διαµορφώνουν την 

αναλογία χονδροειδών προς συµπυκνωµένες ζωοτροφές  (ΧΖ/ΣΖ) κοντά στο 

επιθυµητό 1/1. Στις αίγες η αντίστοιχη αναλογία διαµορφώνεται στο 2:1. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η βόσκηση των αιγών πραγµατοποιείται σε  

βοσκοτόπους στους οποίους κυριαρχούν θάµνοι και δέντρα, µε κυρίαρχα είδη 

το πουρνάρι (Quercus coccifera), τη γκορτσιά (Pyrus amygdaliformis) , τη 

κουµαριά (arbutus  unedo) , το σπάρτο (Spartum junceum) , το ασφάκο 

(Phlomis frutiasa) και  την αγριελιά (Οlea European) . 

            Στα βιολογικά συστήµατα εκτροφής η διατροφή των προβάτων και των 

αιγών γίνονταν κατά τους χειµερινούς  µήνες µε χόρτο µηδικής, καρπό 

αραβοσίτου και βόσκηση σε βιολογικούς πιστοποιηµένους βοσκοτόπους. Η 

χορηγούµενη συµπληρωµατική διατροφή στις βιολογικές εκτροφές ήταν 

µικρότερη σε σχέση µε τις συµβατικές. Αυτό οφείλεται στις υψηλότερες τιµές 

των βιολογικά παραγοµένων ζωοτροφών, αλλά και στην µικρότερη παραγωγή 

γάλακτος στις βιολογικές εκτροφές. Η συµπληρωµατική διατροφή 

αποτελούνταν κυρίως  από καρπό αραβοσίτου, χόρτο µηδικής µε άχυρο σε 

µέτρια ποσότητα. 

 Το γάλα αναλύθηκε για λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη, ολικά στερεά (TS) 

και ολικά στερεά άνευ λίπους (SNF) µε IR Μιλκοσκάν (Milkoscan 133/ Foss 

Electric, Hillerod, Demark), µετά από κατάλληλη ρύθµιση του οργάνου 

σύµφωνα µε τον Gerber (BSI, 1955), kjeldahl (( International Dairy Federation 

(IDF), 1993) και της Τ- χλωραµίνης µεθόδου (IDF, 1964). 
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2.2.2.  Μέθοδος προσδιορισµού των λιπαρών οξέων στο γάλα 

 

            2.2.2.1 Παραλαβή λίπους γάλακτος 

 

Για την παραλαβή του λίπους του γάλακτος χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος των Jiang et al. (1996). Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, σε δοκιµαστικό 

σωλήνα τύπου Falcon τοποθετούνται 8,5 ml γάλακτος, 15 ml ισοπροπανόλης 

και 11,25 ml εξανίου τα οποία αναδεύονται σε αναδευτήρα (vortex) για 3 min. 

Κατόπιν τοποθετούνται για φυγοκέντρηση  στις 4000 rpm (2520 g) για 5 min 

στους 5oC. Μετά τη φυγοκέντρηση παρατηρείται διαχωρισµός δύο φάσεων. 

Στη συνέχεια παραλαµβάνονται 10 ml από το υπερκείµενο και τοποθετούνται 

σε νέο δοκιµαστικό σωλήνα. Στο υποκείµενο προστίθενται 11,25 ml εξανίου 

και µετά από ανάδευση (vortex) φυγοκεντρείται εκ νέου στις ίδιες συνθήκες. 

Συλλέγονται εκ νέου 10 ml από το υπερκείµενο και ακολουθεί και νέα έκπλυση 

µε 11,25 ml εξανίου. Έπειτα, στις συλλεχθείσες υπερκείµενες φάσεις 

προστίθενται 7,5 ml διαλύµατος θειικού νατρίου (Na2SO4) 0,47 Μ και 

επέρχεται διαχωρισµός φάσεων. Συλλέγονται 20 ml από το υπερκείµενο και 

τοποθετούνται σε ποτήρι ζέσεως. Το ποτήρι ζέσεως µεταφέρεται σε κλίβανο 

στους 30οC  για την παραλαβή του λίπους µετά την εξάτµιση του εξανίου  

(περίπου 20 ώρες). 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

2.2.2.2.  Μεθυλεστεροποίηση του λίπους του γάλακτος 

 

 

 

 

Για τη µεθυλεστεροποίηση του λίπους χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των 

Kelly et al. (1998). Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, σε  δοκιµαστικό σωλήνα  

τοποθετούνται 40 mg λίπους, 2 ml εξανίου και 40 µl οξικού µεθυλίου. 

Ακολουθεί καλή ανάδευση (vortex). Στη συνέχεια προστίθενται 40 µl 

αντιδραστηρίου που παρασκευάζεται µε την εξής αναλογία: 1,75 ml 

µεθανόλης και 0,4 ml µεθυλικού νατρίου (sodium methylate) 5,4 Μ. Αφού 

αναµειχθούν αφήνονται για επώαση για 10 min. Στη συνέχεια  προστίθενται 

60 µl διαλύµατος  που παρασκευάζεται διαλύοντας 1g οξαλικού οξέος σε 30 

ml διαιθυλαιθέρα. Κατόπιν γίνεται φυγοκέντρηση για 5 min  στις 5000 

στροφές. Παραλαµβάνονται 90 µl από την υγρή φάση και µαζί µε 10 µl 

εσωτερικού πρότυπου διαλύµατος (standard) σφραγίζονται κατάλληλα για 

ανάλυση στον αέριο χρωµατογράφο. 
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2.2.3. Μέθοδος προσδιορισµού των λιπαρών οξέων στις 

ζωοτροφές 

 

 2.2.3.1. Παραλαβή λίπους ζωοτροφών 

Για την παραλαβή του λίπους των ζωοτροφών χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος των Sànchez-Machodo (2002). Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή αρχικά 

παρασκευάζεται διάλυµα πυροκατεχόλης, διαλύοντας 1 g σε 5 ml µεθανόλης. 

Το διάλυµα της πυροκατεχόλης διατηρείται στους 4οC στο σκοτάδι και 

παρασκευάζεται εκ νέου κάθε φορά που διενεργείται προσδιορισµός. Στη 

συνέχεια, σε σωλήνα Falcon τοποθετούνται 1 g αλεσµένου δείγµατος 

ζωοτροφής, 800 µl διαλύµατος πυροκατεχόλης και 20 ml ΚΟΗ (0.5 M σε  

µεθανόλη). Ο σωλήνας αναδεύεται για 20 min και τοποθετείται σε 

υδατόλουτρο στους 80οC για 15 min. Κατά την παραµονή του στο 

υδατόλουτρο ο σωλήνας ανακινείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Έπειτα, 

ψύχεται σε πάγο και το περιεχόµενό του για λόγους ασφαλείας µεταφέρεται σε 

άλλο δοκιµαστικό σωλήνα στον οποίο προστίθενται 4 ml απεσταγµένου 

ύδατος και 20 ml εξανίου. Ο σωλήνας ανακινείται και κατόπιν φυγοκεντρείται 

στα 373 g για 2 min. Μετά τη φυγοκέντρηση παρατηρείται διαχωρισµός 

στρώσεων. Έτσι, συλλέγονται 15 ml από το υπερκείµενο και µεταφέρονται σε 

ποτήρι ζέσεως. Στο υπόλοιπο περιεχόµενο του δοκιµαστικού σωλήνα 

προστίθενται 15 ml εξανίου και ο σωλήνας φυγοκεντρείται εκ νέου στις ίδιες 

συνθήκες. Μετά τη φυγοκέντρηση συλλέγονται 15 ml από το υπερκείµενο και 

τοποθετούνται και αυτά στο ίδιο ποτήρι ζέσεως. Το ποτήρι ζέσεως 

µεταφέρεται σε κλίβανο στους 30 οC για εξάτµιση, για περίπου 20 ώρες. 
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2.2.3.2  Μεθυλεστεροποίηση του λίπους των ζωοτροφών 

 

Για τη µεθυλεστεροποίηση του λίπους των ζωοτροφών χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος των Kelly et al. (1998) η οποία περιγράφηκε λεπτοµερώς παραπάνω 

(8.3.1)Η ανάλυση των µεθυλεστέρων του λίπους του γάλακτος, του 

πλάσµατος του αίµατος και των ζωοτροφών έγιναν µε αέριο χρωµατογράφο 

της εταιρίας Perkin Elmer µε στήλη Omegawax 320 (30m×0.32 mm, Supelco, 

Sigma-Adrich Co., USA). Η θερµοκρασία του ανιχνευτή ρυθµίστηκε στους 220 
οC. Ως αέριο µεταφοράς χρησιµοποιήθηκε το ήλιο. Κάθε λιπαρό οξύ 

ταυτοποιήθηκε και ποσοτικοποιήθηκε  µε πρότυπο µίγµα µεθυλεστέρων 

λιπαρών οξέων  της  Supelco, Sigma-Adrich Co., USA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

2.2.4 Οµαδοποιήσεις λιπαρών οξέων του γάλακτος: 

 

SCFA= ΜΙΑ ( Μικρής αλύσου λιπαρά οξέα) 

C6:0+ C8:0+ C10:0+ C11:0 

MCFA= ΜΕΑ ( Μεσαίας αλύσου λιπαρά οξέα) 

C12:0+ C13:0+ C14:0+ C15:0+ C16:0 

LCFA= ΜΑ (Μακράς αλύσου λιπαρά οξέα) 

C18:0+ C20:0+ C22:0+ C23:0+ C24:0 

PUFA= ΠΟΛΟ (Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα) 

CLA+ C18:2n6c+ C18:2n6t+ C18:3n3c+ C18:3n6c+ C20:2+ C20:3n6c+ C20:3n3c+ C20:4+ 

C20:5+ C22:2 

MUFA= MONO (Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα) 

C14:1+ C15:1+ C16:1+ C17:1+ C18:1+ VA+ C20:1 

S/U= Κ/Α (Κορεσµένα λιπαρά οξέα/ Ακόρεστα λιπαρά οξέα) 

(SCFA+ MCFA+ LCFA)/  (PUFA+ MUFA) 

A/I=AI (Αθηρωµατικός δείκτης) 

( C12:0+ 4*C14:0+ C16:0)/ (PUFA+ MUFA), όπως ορίστηκε από τους Ulbricht και 

Southgate (1991). 
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2.2.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ 

Τα αποτελέσµατα του πειράµατος παρουσιάζονται µε τη µορφή του µέσου 

ελαχίστου τετραγώνου (means±SEM). Η επίδραση του συστήµατος εκτροφής 

(βιολογικό σύστηµα εκτροφής προβάτων σε σύγκριση µε συµβατικό καθώς 

και βιολογικό σύστηµα εκτροφής αιγών σε σύγκριση µε συµβατικό) στην 

χηµική σύσταση του γάλακτος και στο προφίλ των λιπαρών οξέων ελέγχθηκε 

µε ανάλυση της διακύµανσης (one- way ANOVA), µε τη χρησιµοποίηση του 

στατιστικού πακέτου SPSS, έκδοση 9.0.0. Οι διαφορές των µέσων όρων, 

όπου υπήρξαν, αξιολογήθηκαν µε το κριτήριο Duncan.   
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2.2.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

Τα αποτελέσµατα των λιπαρών οξέων ( επί τις % των ολικών λιπαρών οξέων) 

των χονδροειδών και συµπυκνωµένων ζωοτροφών, καθώς και της βοσκής 

που κατανάλωναν τα πρόβατα και οι αίγες, στις εκτροφές (βιολογικές και 

συµβατικές), παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Προφίλ λιπαρών οξέων (% των ολικών λιπαρών οξέων)  των χρησιµοποιούµενων χονδροειδών και συµπυκνωµένων ζωοτροφών που χορηγούνταν στις βιολογικές και τις συµβατικές 

εκτροφές προβάτων και αιγών. 

 

 

 

 Πουρνάρι Γκορτσιά Κουμαριά Σπάρτο Ασφάκο Αγριελιά Βοσκή Χόρτο 

μηδικής 

 Καρπός 

Αραβοσίτου 

Μίγμα 

συμπυκνωμένων 

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ           

C14:0 2.05 2.50 4.50 6.69 2.30 2.60 3.50 2.10 0.13 0.23 

C16:0 18.06 20.30 22.30 17.96 15.60 17.50 18.02 21.01 11.57 16.16 

C18:0 3.30 3.50 9.90 3.68 5.03 3.02 3.50 2.43 1.68 1.94 

C18:1 6.50 3.60 2.05 4.25 5.20 7.50 4.60 12.82 0.49 0.68 

C18:2n6c 18.70 12.40 13.50 16.94 14.30 11.03 16.35 13.11 83.27 76.84 

C18:2n6t 2.34 2.30 1.00 5.02 6.08 2.01 3.02 0.00 0.00 0.00 

C18:3n3 35.37 30.20 29.50 30.06 27.50 33.15 35.60 37.03 1.82 2.66 

trans-10,cis-12C18:2 2.34 4.32 5.04 11.03 14.50 3.60 14.06 0.00 0.00 0.14 

C22:6 2.00 1.02 3.50 1.00 3.06 5.60 0.60 0.00 0.11 0.00 
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Υπάρχει µεγάλη παραλλακτικότητα στη περιεκτικότητα του λίπους σε λιπαρά 

οξέα µεταξύ των διαφόρων ζωοτροφών. Στη συγκεκριµένη µελέτη δεν είναι 

δυνατόν να καθοριστεί µε ακρίβεια το είδος και η ποσότητα των λιπαρών 

οξέων που προσλάµβαναν τα ζώα (βιολογικά και συµβατικά) µε την τροφή 

διότι  στις εκτροφές που µελετήθηκαν η διατροφή των ζώων γίνονταν κατά 

βούληση, και δεν πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις κατανάλωσης τροφής. 

Στους πίνακες 2 και 3 παρουσιάζεται η χηµική σύσταση του γάλακτος των 

προβάτων και των αιγών, που διατρέφονταν είτε µε συµβατικό είτε µε 

βιολογικό τρόπο. Στα πρόβατα που διατρέφονταν µε συµβατικό τρόπο η 

συγκέντρωση του λίπους του γάλακτος και των ολικών στερεών ήταν 

υψηλότερη σε σχέση µε το βιολογικό (κατά 21% και 7,9% αντίστοιχα). 

Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην πρωτεΐνη, τη λακτόζη και τα 

στερεά συστατικά του γάλακτος 

Στις αίγες παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό λίπους στο συµβατικό γάλα σε 

σχέση µε το βιολογικό, ενώ στα υπόλοιπα συστατικά δεν βρέθηκε κάποια 

διαφορά. Μάλιστα η διαφορά της περιεκτικότητας σε λίπος των συµβατικών 

δειγµάτων ίσως εξηγείται από την υψηλότερη  κατανάλωση νεαρής χλωρά 

νοµής φτωχής σε ινώδεις ουσίες.  
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Πίνακας 2 : Χηµική σύσταση γάλακτος (%) προβάτων από συµβατικές και βιολογικές 

εκτροφές 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΛ. 

( %) 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

ΠΡΟΒΑΤΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

ΠΡΟΒΑΤΩΝ 

 

 Χ±SEM Χ±SEM P 

ΛΙΠΟΣ  6,84
a
±0,249 5,65

b
±0,187 0,0002 

ΠΡΩΤΕΙΝΗ 5,68±0,118 5,45±0,08 0,13 

ΛΑΚΤΟΖΗ 5,15±0,068 5,22±0,051 0,46 

ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 11,63±0,119 11,47±0,09 0,28 

ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 

ΑΝΕΥ ΛΙΠΟΥΣ 

18,47
a
±0,314 17,12

b
±0,236 0,0008 

a, b: Μέσοι όροι στην ίδια γραμμή με διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σημαντικά (P<0,05) 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Χηµική σύσταση γάλακτος (%) αιγών από συµβατικές και βιολογικές εκτροφές. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΛ. 

( % ) 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

ΑΙΓΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

ΑΙΓΩΝ 

 

 Χ±SEM Χ±SEM P 

ΛΙΠΟΣ  5,43
a
±0,349 3,61

b
±0,212 0,0 

ΠΡΩΤΕΙΝΗ 3,43±0,12 3,53±0,073 0,48 

ΛΑΚΤΟΖΗ 4,84±0,058 4,92±0,035 0,21 

ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 6,68
a
±0,409 7,64

b
±0,248 0,047 

ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 

ΑΝΕΥ ΛΙΠΟΥΣ 

10,89±0,561 10,74±0,339 0,82 

a, b: Μέσοι όροι στην ίδια γραμμή με διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σημαντικά (P<0,05) 
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Τα επιµέρους λιπαρά οξέα (% των ολικών λιπαρών οξέων) του λίπους του 

γάλακτος προβάτων και αιγών που εκτρέφονταν είτε µε συµβατικό είτε µε 

βιολογικό τρόπο παρουσιάζονται στους πίνακες  4 και 5.  

Από τα στοιχεία των παρακάτω πινάκων (4 και 5) διαπιστώνουµε ότι στις 

συµβατικές εκτροφές προβάτων παρατηρήθηκε αυξηµένη συγκέντρωση  των 

C14, C16, C18, του λινελαϊκού οξέος  σε σχέση µε τις βιολογικές  εκτροφές. 

Αντίθετα αυξηµένη συγκέντρωση του συζευµένου λινελαϊκού οξέος (CLA) και 

του λινολενικού παρατηρήθηκε στο γάλα από βιολογικές εκτροφές σε 

σύγκριση µε τις συµβατικές. Εκτροφές. Στα υπόλοιπα λιπαρά οξέα δεν 

παρατηρήθηκε κάποια αξιοσηµείωτη µεταβολή. 

Στην περίπτωση των αιγών δεν διαπιστώθηκε  κάποια µεταβολή στη 

συγκέντρωση του CLA του λίπους του γάλακτος µεταξύ των συµβατικών και 

των βιολογικών εκτροφών. Η συγκέντρωση των  C8, C10, C12, C14 λιπαρών 

οξέων ήταν υψηλότερη στα δείγµατα του συµβατικού γάλακτος, σε σχέση µε 

το βιολογικό. 
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Πίνακας 4: Συγκέντρωση των λιπαρών οξέων (% των ολικών λιπαρών οξέων) γάλακτος 

προβάτων από συµβατικές και βιολογικές εκτροφές.. 

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ Συμβατική εκτροφή προβάτων Βιολογική εκτροφή προβάτων  

 Χ± SEM Χ± SEM P 

C4 5,44±0,121 5,49±0,113 0,76 

C6 3,04±0,063 2,88±0,061 0,08 

C8 2,64±0,081 2,49±0,073 0,16 

C10 7,64±0,321 6,96±0,292 0,1 

C11 0,076±0,015 0,057±0,014 0,38 

C12 4,42±0,212 4,09±0,192 0,23 

C13 0,05±0,012 0,033±0,0113 0,42 

C14 11,04
a
±0,231 10,31

b
±0,225 0,022 

C14:1 0,19
a
±0,014 0,11

b
±0,013 0,0001 

C15 1,1
a
±0,029 0,92

b
±0,028 0.000 

C15:1 0.000 0.000 0.000 

C16 26,63±0,334 22,93±0,322 0 

C16:1 1,23
a
±0,0334 1,05

b
±0,0313 0,0001 

C17:1 0,23±0,0145 0,21±0,014 0,35 

C18 8,64
a
±0,394 11,09

b
±0,382 0.000 

C18:1 17,98
a
±0,491 20,48

b
±0,473 0,0004 

C18:1n11t 3,93±0,413 4,43±0,384 0,36 

C18:2n6c 3,23±0,340 0,35±0,003 0.000 

C18:2n6t 0,35±0,003 0±0,005 0,3 

C18:3n6 0,018±0,007 0,0067±0,006 0,222 

C18:3n3a 0,71
a
±0,068 1,15

b
±0,066 0 

C18:2c9t11 1,15
a
±0,055 1,32

b
±0,053 0,03 

C18:2c12t10 0.000 0.000 0.000 

C20 0,23±0,018 0,24±0,017 0,79 

a, b: Μέσοι όροι στην ίδια γραμμή με διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σημαντικά (P<0,05) 
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Πίνακας  5:  Συγκέντρωση των λιπαρών οξέων  (% των ολικών λιπαρών οξέων) γάλακτος 

αιγών από συµβατικές και βιολογικές εκτροφές.. 

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ Συμβατική εκτροφή αιγών Βιολογική εκτροφή αιγών  

 Χ± SEM Χ± SEM P 

C4 3,85
a
±0,091 4,21

b
±0,061 0,002 

C6 3,02±0,072 2,93±0,05 0,3 

C8 3,24
a
±0,124 2,93

b
±0,071 0,0165 

C10 10,2
a
±0,381 8,27

b
±0,254 0,0001 

C11 0,075
a
±0,009 0,02

b
±0,006 0.000 

C12 4,31
a
±0,222 3

b
±0,13 0.000 

C13 0.00±0,002 0,002±0,002 0,52 

C14 8,85
a
±0,321 7,58

b
±0,223 0,012 

C14:1 0,006±0,005 0,002±0,003 0,49 

C15 0,62
a
±0,025 0,68

b
±0,021 0,04 

C15:1 0.000 0.000 0.000 

C16 24,87±0,551 24,51±0,352 0,58 

C16:1 0,65±0,0324 0,61±0,024 0,3 

C17:1 0,14±0,0323 0,13±0,020 0,76 

C18 14,61
a
±0,743 18,24

b
±0,451 0.000 

C18:1 19,27±0,751 20±0,483 0,39 

C18:1n11t 2,21±0,311 2,35±0,194 0,7 

C18:2n6c 3,1±0,155 2,67±0,092 0,07 

C18:2n6t 0.000 0.000 0.000 

C18:3n6 0,01
a
±0,0221 0,05

b
±0,012 0,05 

C18:3n3a 0,28
a
±0,144 0,92

b
±0,093 0,0003 

C18:2c9t11 0,6±0,061 0,56±0,041 0,58 

C18:2c12t10 0.000 0.000 0.000 

C20 0,13
a
±0,022 0,28

b
±0,014 0.000 

a, b: Μέσοι όροι στην ίδια γραμμή με διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σημαντικά (P<0,05) 
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Οι οµαδοποιήσεις των λιπαρών οξέων στο λίπος του γάλακτος των προβάτων 

και των αιγών που διατρέφονταν είτε µε συµβατικό είτε µε βιολογικό τρόπο 

παρουσιάζονται στους πίνακες 6 και 7 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 6: Οµαδοποιηµένα λιπαρά οξέα ( % των ολικών λιπαρών οξέων) στο γάλα προβάτων από συµβατικές και 

βιολογικές εκτροφές. 

ΟΜΑΔ/ΝΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ Συμβατική εκτροφή προβάτων Βιολογική εκτροφή προβάτων  

 Χ±SEM X±SEM P 

ΜΙΑ 18,84±0,41 17,89±0,39 0,097 

MEA 43,24
a
±0,55 38,29

b
±0,52 0.000 

MA 8,87
a
±0,4 11,33

b
±0,39 0.000 

ΠΟΛΟ 5,47
a
±0,0,14 6,19

b
±0,13 0,0002 

MΟΝΟ 23,57
a
±0,55 26,3

b
±0,53 0,0006 

Κ/ Α 2,49
a
±0,068 2,18

b
±0,066 0,0014 

AΙ 2,64
a
±0,089 2,23

b
±0,085 0,0009 

ω-3 0,71
a
±0,069 1,15

b
±0,066 0.000 

ω- 6 3,43±0,1 3,54±0,1 0,46 

ω-6/ω-3 6,58
a
±0,43 4,31

b
±0,41 0,0003 

a, b: Μέσοι όροι στην ίδια γραμμή με διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σημαντικά (P<0,05) 

 

Πίνακας 7: Οµαδοποιηµένα λιπαρά οξέα ( % των ολικών λιπαρών οξέων) στο γάλα αιγών από συµβατικές και     

βιολογικές εκτροφές. 

ΟΜΑΔ/ΝΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ Συμβατική εκτροφή αιγών Βιολογική εκτροφή αιγών  

 Χ±SEM X±SEM P 

ΜΙΑ 20,39
a
±0,54 18,36

b
±0,35 0,002 

ΜΕΑ 38,67
a
±0,78 35,78

b
±0,5 0,003 

ΜΑ 14,74
a
±0,71 18,52

b
±0,46 0.000 

ΠΟΛΟ 3,93±0,2 4,2±0,13 0,28 

ΜΟΝΟ 22,3±0,76 23,14±0,49 0,34 

Κ/ Α 2,93±0,1 2,7±0,068 0,08 

ΑΙ 2,58
a
±0,11 2,15

b
±0,07 0,0016 

ω-3 0,28
a
±0,14 0,9

b
±0,088 0,0003 

ω- 6 3,01±0,15 2,72±0,09 0,11 

ω-6/ω-3 5,86±1,03 5,6±0,66 0,83 

a, b: Μέσοι όροι στην ίδια γραμμή με διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σημαντικά (P<0,05) 
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Στο γάλα των προβάτων που εκτρέφονταν µε συµβατικό τρόπο οι 

συγκεντρώσεις του λινολενικού οξέος (LNA), του cis- 9, trans- 11 C18:2, CLA  

ΜΑ, ΠΟΛΟ, ΜΟΝΟ και ω-3 λιπαρών οξέων, ήταν στατιστικώς χαµηλότερες 

σε σχέση µε το βιολογικό (Πίνακες 4 και 6). Αντίθετα, στο γάλα των προβάτων 

που εκτρέφονταν µε συµβατικό τρόπο οι συγκεντρώσεις του λινελαϊκού οξέος 

(LA), και των MΕΑ καθώς και ο λόγος Κ/Α, και ο δείκτης ΑΙ ήταν υψηλότεροι 

σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές του βιολογικού (Πίνακες 4 και 6 ). 

Στο  γάλα των αιγών που εκτρέφονταν µε συµβατικό τρόπο οι συγκεντρώσεις 

των  ΜΙΑ και MΕΑ, λιπαρών οξέων, και ο λογος AI ήταν στατιστικώς 

υψηλότεροι σε σχέση µε το βιολογικό. Αντίθετα στο γάλα των αιγών που 

εκτρέφονταν µε βιολογικό τρόπο οι συγκεντρώσεις των  ΜΑ,  του λινολενικού 

οξέος (LNA) και των ω-3 λιπαρών οξέων, ήταν υψηλότερες σε σχέση µε το 

συµβατικό.  

 

Οι λόγοι της ∆-9 αφυδρογονάσης του λίπους του γάλακτος των προβάτων και 

των αιγών που διατρέφονταν είτε µε συµβατικό είτε µε  βιολογικό τρόπο 

παρουσιάζονται στους πίνακες 8 και 9.  
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Πίν. 8:  Λόγοι της ∆-9 αφυδρογονάσης στο γάλα προβάτων από συµβατικές και βιολογικές εκτροφές.  

Λόγος της Δ
-9 

- 

αφυδρογονάσης 

Συμβατικές  εκτροφές 

προβάτων 

Βιολογικές  εκτροφές 

προβάτων 

 

 X±SEM X±SEM P 

C14:1/ C14:0 0,018
a
±0,001 0,009

b
±0,001 0.000 

C16;1/C16;0 0,046±0,001 0,046±0,001 0,73 

C18;1/C18;0 2,23
a
±0,068 1,94

b
±0,065 0,003 

CLA/VA 0,35±0,014 0,35±0,013 0,986 

a, b: Μέσοι όροι στην ίδια γραμμή με διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σημαντικά (P<0,05) 

 

Πίν. 9: Λόγοι της ∆-9 αφυδρογονάσης στο γάλα αιγών από συµβατικές και βιολογικές εκτροφές. 

Λόγος της Δ
-9 

- 

αφυδρογονάσης 

Συμβατικές  εκτροφές 

αιγών 

Βιολογικές  εκτροφές 

αιγών 

 

 X±SEM X±SEM P 

C14:1/ C14:0 0,0006±0,0004 0,0002±0,0003 0,41 

C16;1/C16;0 0,027±0,001 0,02±0,0009 0,31 

C18;1/C18;0 1,42
a
±0,07 1,13

b
±0,04 0,0006 

CLA/VA 0,29±0,044 0,28±0,03 0,84 

a, b: Μέσοι όροι στην ίδια γραμμή με διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σημαντικά (P<0,05) 
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Στο γάλα των προβάτων που εκτρέφονταν µε συµβατικό τρόπο οι λόγοι 

συγκεντρώσεων  C14:1/ C14:0 και  C18:1/ C18:0 ήταν υψηλότεροι σε σχέση µε 

αυτούς του γάλακτος των προβάτων που εκτρέφονταν µε το βιολογικό τρόπο. 

Παροµοίως στο γάλα των αιγών που εκτρέφονταν µε το συµβατικό τρόπο ο 

λόγος  C18:1/ C18:0 ήταν υψηλότερος σε σχέση µε αυτήν του γάλακτος που 

προέρχονταν από βιολογικές εκτροφές. 
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2.2.7 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

 

 

Ο Toledo και οι συνεργάτες του το 2002 υποστήριξαν ότι η σύσταση του 

γάλακτος και κατ’ επέκταση και οι ευεργετικές ιδιότητές του καθορίζονται σε 

µεγάλο βαθµό από το διατροφικό σχήµα που ακολουθείται. Η κάλυψη των 

διατροφικών αναγκών των ζώων µπορεί να γίνει µε τη βόσκηση, µε τη 

χορήγηση χονδροειδών ζωοτροφών (άχυρο, χόρτο, ενσίρωµα κ.α.), αλλά και 

µε συµπυκνωµένες ζωοτροφές, ανάλογα µε το διατροφικό σύστηµα που 

εφαρµόζει η εκάστοτε εκτροφή. Η αναλογία που συµµετέχει κάθε είδος 

ζωοτροφής στο σιτηρέσιο του ζώου καθορίζει µε διαφορετικό τρόπο το 

προφίλ των λιπαρών οξέων στο γάλα. Ένα από τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ερευνητές που ασχολούνται µε τα 

βιολογικά συστήµατα ζωικής παραγωγής και την ποιότητα των προϊόντων 

που προέρχονται από τα συστήµατα αυτά, είναι ότι τα βιολογικά συστήµατα 

δεν είναι σαφώς καθορισµένα, αλλά διαφέρουν ευρέως από χώρα σε χώρα. 

Υπάρχουν µάλιστα και παραδείγµατα όπου παρατηρούνται και διαφορές µέσα 

στην ίδια τη χώρα. Στη ∆ανία π.χ. οι συµβατικές εκτροφές, που συγκρίθηκαν 

µε τις βιολογικές, χρησιµοποιούσαν διαφορετικές βοσκές ( Noziere, et al. 

2006), ενώ στη Σουηδία η διατροφή που ακολουθείται και στα δύο συστήµατα 

είναι παρόµοια (Toledo, et al. 2002). Αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η 

διατροφή επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη συγκέντρωση και το προφίλ των 

λιπαρών οξέων στο γάλα διαπιστώνεται ότι η απευθείας σύγκριση των 

συµβατικών και των βιολογικών συστηµάτων δεν είναι εύκολη υπόθεση ( 

Syndrum, 2001). Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η έρευνα σε 

κατάλληλο δείγµα µε αντιπροσωπευτικό µετρούµενο µέγεθος ανά χώρα, ώστε 

τα αποτελέσµατα να µην επηρεάζονται από διαφορετικές πρακτικές 

διαχείρισης της εκτροφής. 



49 

 

Σκοπός της εργασίας ήταν να γίνει µια σύγκριση των συστατικών του 

γάλακτος, και ειδικότερα των λιπαρών οξέων, µεταξύ συµβατικών και 

βιολογικών εκτροφών, τόσο στα πρόβατα όσο και στις αίγες. Η διατροφή των 

προβάτων και των αιγών στον Ελλαδικό χώρο στηρίζεται στην εποχική 

φυσική βοσκή (Άνοιξη- Αρχή Καλοκαιριού) και στην συµπληρωµατική 

διατροφή  (Φθινόπωρο- Χειµώνας), που συνίσταται κυρίως σε 

ιδιοπαραγόµενες χονδροειδείς ζωοτροφές ( σανό, µηδικής, άχυρο) ή 

συµπυκνωµένες ζωοτροφές ( Zervas et al., 1996). 

Η περιοδική διαθεσιµότητα των χονδροειδών ζωοτροφών, αλλά και η τιµή του 

γάλακτος στο εµπόριο καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό το διατροφικό σχήµα που 

ακολουθείται ανά εκτροφή σε διάφορες χρονικές περιόδους. Έτσι 

παρατηρείται µια µεγάλη διακύµανση µεταξύ των εκτροφών που κάνει τη 

σύγκριση , όσον αφορά τη σύνθεση του γάλακτος, πραγµατικά δύσκολη αν 

αναλογιστεί κανείς ότι και η εποχή του χρόνου, αλλά και η διατροφή είναι 

παράγοντες που επιδρούν ουσιαστικά στο προφίλ των λιπαρών οξέων του 

γάλακτος. Στη συγκεκριµένη εργασία προκειµένου να εξαλείφθούν οι   

παραπάνω παράγοντες, επελέγησαν εκτροφές (συµβατικές και βιολογικές) µε 

παρόµοια διαχείριση, αλλά και συγκρίσιµη διατροφή. Σε µια µελέτη που 

πραγµατοποίησε ο Ellis και οι συνεργάτες του το 1996 σε αγελάδες, 

διεπίστωσε σηµαντικές διαφορές στα πολυακόρεστα  και  ω-3 λιπαρά οξέα 

µεταξύ των συµβατικών και των βιολογικών συστηµάτων εκτροφής ακόµα και 

όταν συµπεριέλαβε στην ανάλυσή του διαφορετικούς παράγοντες διαχείρισης 

και διατροφής των εκτροφών. 

Από τα αποτελέσµατα της παρούσης εργασίας (Πίν. 2 και 3) φαίνεται ότι η 

λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος των  προβάτων και αιγών βιολογικής 

εκτροφής  είναι σηµαντικά χαµηλότερη (p<0,05) σε σχέση µε την αντίστοιχη 

των συµβατικών εκτροφών. Το παραπάνω συµπέρασµα έρχεται σε αντίθεση 

µε προηγούµενη µελέτη (Zervas et a., 2000)  στην οποία δεν παρατηρήθηκαν 

χαρακτηριστικές διαφορές στη χηµική σύσταση του γάλακτος µεταξύ των δύο 

συστηµάτων. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στην µελέτη των Zervas et al 

(2001) η διατροφή των ποιµνίων από τα οποία έγινε η συλλογή των 

δειγµάτων ήταν ελεγχόµενη ως προς την κάλυψη όλων των θρεπτικών 
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απαιτήσεων των ζώων. Ήταν µια εκτροφή τόσο στα βιολογικά όσο και στα 

συµβατικά ζώα. 

Η συγκέντρωση των λιπαρών οξέων στο γάλα καθορίζεται σε σηµαντικό 

βαθµό από την ποσότητα της χλωράς νοµής που προσλαµβάνουν τα ζώα και 

στα δύο συστήµατα εκτροφής (βιολογικό και συµβατικό) και ίσως αποτελεί 

έναν παράγοντα για την διαφορετική  συγκέντρωσή τους, αν ληφθεί υπόψη ότι 

η συγκέντρωση όλων των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα (Ιανουάριος- Φεβρουάριος).  

Το παραπάνω συµπέρασµα έρχεται σε αντιδιαστολή µε τα αποτελέσµατα 

έρευνας του Pirisi και των συνεργατών του (2002). Οι συγκεκριµένοι 

ερευνητές δεν παρατήρησαν κάποια διαφορά στη χηµική σύσταση του 

γάλακτος προβάτων µεταξύ συµβατικών και βιολογικών συστηµάτων 

εκτροφής µε εξαίρεση το υψηλότερο ποσοστό καζεΐνης στο γάλα που 

προέρχονταν από συµβατικές εκτροφές. Αντίθετα, εξαιρετικά χαµηλότερη 

ήταν η λιποπεριεκτικότητα στο γάλα από γαλακτοπαραγωγές αγελάδες 

βιολογικής εκτροφής σε σχέση µε αγελάδες συµβατικών συστηµάτων 

εκτροφής (Jahreis et al., 1996). Βέβαια στην παραπάνω µελέτη 

χρησιµοποιήθηκε µόνο µια βιολογική εκτροφή. 

Η συγκέντρωση των λιπαρών οξέων µεσαίας αλύσου στο βιολογικό γάλα των 

προβάτων και των αιγών ήταν µικρότερη σε σχέση µε αυτήν των αντίστοιχων 

δειγµάτων από τις συµβατικές εκτροφές. Παρόµοια είναι και τα αποτελέσµατα 

για τα λιπαρά οξέα µικρής αλύσου, αλλά µόνο για το βιολογικό γάλα των 

αιγών υπήρχε αξιοσηµείωτη διαφορά (Πίν. 6 και 7 ). Τα αποτελέσµατα αυτά 

µπορούν να εξηγηθούν από το γεγονός ότι τα πρόβατα και οι αίγες βιολογικής 

εκτροφής καταναλώνουν µεγαλύτερο ποσοστό χλωρά νοµής (βοσκή, θάµνοι) 

σε σχέση µε τα ζώα συµβατικών εκτροφών. Η υψηλότερη συγκέντρωση 

ακόρεστων λιπαρών οξέων στη χλωρά νοµή  και τους θάµνους επιδρά 

ανασταλτικά στην de novo σύνθεση των SCFA και MCFA από το µαστικό 

αδένα µε αποτέλεσµα την µειωµένη συγκέντρωση αυτών στο γάλα (Barder et 

al., 1997). 

Η υψηλότερη συγκέντρωση του α- λινολενικού οξέος στο βιολογικό γάλα, σε 

σχέση µε το συµβατικό (Πίν. 4 και 5) , οφείλεται σε παράγοντες που 
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σχετίζονται µε τη διατροφή και ειδικότερα στην υψηλότερη κατανάλωση 

χλωρά νοµής από τα πρόβατα και τις αίγες βιολογικής εκτροφής όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. Από την άλλη πλευρά, η σηµαντικά υψηλότερη 

συγκέντρωση του λινελαϊκού οξέος στο συµβατικό γάλα προβάτου, σε σχέση 

µε το βιολογικό εξηγείται από την χρησιµοποίηση υψηλότερου ποσοστού 

µίγµατος συµπυκνωµένων ζωοτροφών  στη  διατροφή των ζώων συµβατικής 

εκτροφής (Πίν. 6). Κατά κύριο λόγο το χορηγούµενο µίγµα αποτελούνταν από 

καρπό αραβοσίτου, στον οποίο το 60% των λιπαρών οξέων που περιέχει 

αποτελεί το λινελαϊκό οξύ (Chilliard et al., 2001). 

Ο λόγος ω-6/ω-3 των λιπαρών οξέων στο γάλα βιολογικών εκτροφών (Πίν. 6 

και 7) ήταν χαµηλότερος σε σχέση µε το γάλα συµβατικών εκτροφών και 

µάλιστα κοντά στο λόγο 1:1 που αποτελεί το ιδεατό για την ανθρώπινη 

διατροφή (Simopoulos, 2002). Στο παραπάνω αποτέλεσµα συµφωνούν και 

άλλες µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν σε αγελάδες βιολογικής εκτροφής 

(Ellis et al., 2006; Slots et al.,2009). Η χαµηλότερη αναλογία των λιπαρών 

οξέων ω-6 , ω-3, δίνει υψηλότερη διατροφική αξία στο βιολογικό γάλα 

δεδοµένου ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του χαµηλού λόγου ω-6/ ω-3 

και της πρόληψης διαφόρων ασθενειών όπως ο διαβήτης τύπου II ή 

ασθενειών που σχετίζονται µε την καρδιακή λειτουργία (Thorsdottir et al., 

2004). Εκτός των άλλων, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν µελέτες που 

πιστοποιούν ότι ο εµπλουτισµός του γάλακτος µε ω-3 λιπαρά οξέα µεταβάλλει 

το προφίλ των λιπαρών οξέων που περιέχονται σε αυτό προς όφελος 

ευεργετικών λιπαρών οξέων, ελαττώνοντας παράλληλα ορισµένα λιπαρά οξέα 

που συνδέονται µε τον αυξηµένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων (Barro 

et al.,2003; Carrero et al.,2004).  

Ορισµένοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το γάλα που προέρχεται από βιολογικές 

εκτροφές αγελάδων περιέχει  υψηλότερη συγκέντρωση συζευµένου 

λινελαϊκού οξέος (CLA) σε σχέση µε το γάλα συµβατικών εκτροφών (Jahreins 

et al.,1996; Bergamo et al.,2003; Butler et al., 2008; Slots et al., 2009; 

Prandini et al., 2009). Αντίθετα, άλλοι ερευνητές δεν παρατήρησαν κάποια 

αξιοσηµείωτη διαφορά µεταξύ των δύο συστηµάτων εκτροφής (Toledo eta al., 

2002; Ellis et al.,2006). Εκτός των όσων είναι γνωστά δεν υπάρχει κάποια 

αναφορά η έρευνα που να αναφέρεται σε σύγκριση του προφίλ των λιπαρών 
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οξέων σε βιολογικές και συµβατικές εκτροφές προβάτων και αιγών, ώστε να 

µπορέσει να γίνει  σύγκριση. 

Στη συγκεκριµένη µελέτη παρατηρήθηκε σηµαντικά αυξηµένη συγκέντρωση 

του CLA στο λίπος του γάλακτος των βιολογικών προβάτων σε σχέση µε τα 

συµβατικά (Πίν. 4). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η βοσκή είχε υψηλό 

ποσοστό συµµετοχής στη διατροφή των προβάτων που εκτρέφοταν µε 

βιολογικό τρόπο. Από τα λιπαρά οξέα που περιέχονται στο χόρτο κυρίαρχη 

θέση καταλαµβάνει το α- λινολενικό οξύ ( 60% επί του συνόλου), (Cabbidu et 

al.,2005; Chilliard et al., 2007)  και το οποίο αποτελεί πρόδροµη ένωση του 

CLA εντός της µεγάλης κοιλίας µε την επίδραση της ∆9- αφυδρογονάσης. 

Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε κάποια αξιόλογη διαφορά στην συγκέντρωση 

του CLA στο λίπος των βιολογικών και των συµβατικών αιγών (Πίν. 5), 

παρόλο που η πρόσληψη των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων µέσω της 

διατροφής (χλωρά νοµή και θάµνοι) ήταν υψηλότερη στις βιολογικές εκτροφές 

σε σχέση µε τις συµβατικές. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη που 

εξέφρασε η Tsiplakou και οι συνεργάτες της (2008 και 2009), για την 

επίδραση του είδους των ζώων όσον αφορά τη συγκέντρωση του CLA στο 

λίπος του γάλακτος. Οι παραπάνω ερευνητές, δεν βρήκαν αξιοσηµείωτες 

διαφορές στη συγκέντρωση του CLA  στο λίπος των αιγών όταν τα ζώα 

διατηρήθηκαν εντός του στάβλου ή είχαν πρόσβαση σε βοσκή. Επίσης, δεν 

παρατήρησαν διαφορές ούτε όταν στο σιτηρέσιο των ζώων προστέθηκαν 

ελαιόφυλλα τα οποία είναι πλούσια σε α-λινολενικό οξύ.  

Η πλειονότητα του συζευµένου λινελαϊκού οξέος (CLA) που βρίσκεται στο 

λίπος του γάλακτος προέρχεται από την ενδογενή σύνθεση εντός του 

µαστικού αδένα διαµέσου της µετατροπής του βασενικού οξέος µε την 

επίδραση του ενζύµου της ∆9-αφυδρογονάσης . Ο καλύτερος δείκτης του 

συγκεκριµένου ενζύµου είναι το C14:1/C14:0, γιατί το C14:0 λιπαρό οξύ συντίθεται 

εξ’ ολοκλήρου από τον µαστικό αδένα. Τα υπόλοιπα οξέα µπορούν να 

απορροφηθούν από το λεπτό έντερο (Cabiddu et al., 2005). Στην παρούσα 

εργασία οι λόγοι C14:1/ C14:0  και C16:1/ C16:0, τόσο για τα πρόβατα που 

εκτρέφονταν µε συµβατικό και βιολογικό τρόπο όσο και για τις αίγες που 

εκτρέφονταν µε το συµβατικό και βιολογικό τρόπο, ήταν χαµηλότεροι σε 

σχέση µε τους υπόλοιπους λόγους της ∆-9 αφυδρογονάσης. Το αποτέλεσµα 
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αυτό συµφωνεί µε µια παλαιότερη εργασία του Addis και των συνεργατών του 

(2005). Η ενεργότητα του ενζύµου της ∆-9 αφυδρογονάσης όπως εκφράζεται 

από τους λόγους  C14:1/ C14:0  και C16:1/ C16:0  είναι χαµηλή, διότι ένα µικρό 

µέρος του των λιπαρών οξέων C14:0 και C16:0 αφυδρογονώνεται σε C14:1 και 

C16:1 αντίστοιχα (Chilliard et al., 2000). Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε υψηλή 

ενεργότητα του ενζύµου στα πρόβατα και τις αίγες που η εκτροφή τους 

γίνονταν µε συµβατικό τρόπο, όσο και µε βιολογικό µε βάση το λόγο C16:1/ 

C16:0.  Το γεγονός αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι το λιπαρό οξύ 

C16:0  αποτελεί το καλύτερο υπόστρωµα στον µαστικό αδένα για την 

ενεργότητα του ενζύµου της ∆-9 αφυδρογονάσης (Chilliard et al. 2000; Mosley 

& McGuire, 2003). 
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2.2.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από την παραπάνω µελέτη προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

• Σχετικά µε την χηµική σύσταση του γάλακτος παρατηρήθηκαν 

διαφορές στην αυξηµένη  περιεκτικότητα σε λίπος στο συµβατικό γάλα τόσο 

των προβάτων, όσο και των αιγών σε σχέση µε το βιολογικό. Στα υπόλοιπα 

συστατικά του ( λακτόζη, πρωτεΐνη) δεν βρέθηκε κάποια σηµαντική διαφορά, 

µεταξύ συµβατικών και βιολογικών αιγοπροβάτων. 

• Υπήρχε µεγαλύτερη συγκέντρωση του συζευµένου λινελαϊκού οξέος 

στο γάλα των προβάτων από  τις βιολογικές εκτροφές σε σχέση µε τις 

συµβατικές. Αντίθετα στην περίπτωση των αιγών δεν παρατηρήθηκε κάποια 

διαφορά στη συγκέντρωση του συγκεκριµένου λιπαρού οξέος. 

• Τόσο στα πρόβατα, όσο και στις αίγες βιολογικής εκτροφής ο λόγος 

ω-6/ ω-3 λιπαρών οξέων ήταν µικρότερος και ποιο κοντά στον ιδεατό για την 

ανθρώπινη διατροφή ( 1/1). 

• Η συγκέντρωση των  πολυακόρεστων και µονοακόρεστων λιπαρών 

οξέων του γάλακτος των προβάτων από τις βιολογικές εκτροφές ήταν 

σηµαντικά υψηλότερη σχετικά µε αυτή των συµβατικών. Στις αίγες δεν 

βρέθηκε κάποια σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο ειδών εκτροφής. 

 

• Η διατροφή είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συγκέντρωση των λιπαρών οξέων στο γάλα, εποµένως και 

αυτή του CLA, τόσο στις βιολογικές, όσο και στις συµβατικές εκτροφές.  

 

Ως γενικό συµπέρασµα των όσων προαναφέρθηκαν στην παρούσα 

εργασία θα µπορούσε να διατυπωθεί ότι το βιολογικό γάλα υπερέχει του 

συµβατικού τουλάχιστον όσον αφορά την υγεία του ανθρώπου.   
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