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Πεξίιεςε  

 

Ζ παξνχζα κειέηε, έρεη σο βαζηθφ ηεο αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε θαη 

αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θξέαηνο ζην 

θνπλέιη.  Ο βαζηθφο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν θηλ ήζεθε  ε αλαζθφπεζε 

ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο,  πεξηιακβάλεη έλα γεληθφηεξν εηζαγσγηθφ κέξνο 

θαη έλα εηδηθφηεξν.  

πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε  κηα 

ζπλνπηηθή αλαθνξά  νξηζκέλσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ θνληθινηξνθία. Σα ζηνηρεία απηά δίλνπλ  κηα εηθφλα ηεο 

θνληθινηξνθίαο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν θαη ,  επίζεο,  γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε  ηελ πξνέιεπζε ηνπ θνπλειηνχ, 

θαζψο θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιημή ηνπ απφ ηελ εκθάληζή ηνπ  έσο  θαη  

ζήκεξα. Δπίζεο, ζηε  κειέηε  αλαθέξνληαη  νη θπξηφηεξεο θξενπαξαγσγηθέο 

θπιέο θαη πβξίδηα πνπ εθηξέθνληαη ζπζηεκαηηθά θαη παξαηέζεθαλ  

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξαγσγηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θνπλε ιηνχ, ηα 

κνξθνινγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο  απνδφζεηο ηνπ .   

ηε δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα, παξνπζηάζηεθε  κηα αλαιπηηθή 

επηζθφπεζε πνπ αθνξά φινπο ηνπο  παξαγφληεο  πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πνηφηεηα θξέαηνο  θνπλειηνχ, κε άληιεζε ζηνηρείσλ απφ μέλεο 

δεκνζηεπκέλεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο.  
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Absract 

The main purpose of this study is  the development and analysis of  the 

factors affecting meat qual ity in the rabbit. The main axis initiated this  

review include a general  introductory part and one in particular.  

In the first module was a brief mention of the statistics related to  

rabbits husbandry. These figures paint a picture of  the rabbit  not only in 

Greece but in the whole world as well , and also, recount the origin of the 

rabbit and the historical evolution since its appearance until today. 

Besides, the study reported the main meat breeds and hybrids  that bred 

systematically and cited information on the production properties of the 

rabbit , namely meat and reproductive capacity.   

The second theme, presented a detailed overview on all  factors 

affecting the quality of rabbit meat, with data extraction from foreign 

published papers.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ Α  

 

1.  Δηζαγσγή  

Ο θιάδνο ηεο θηελνηξνθίαο πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ εθηξνθή θαη  

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θνπλειηνχ, ιέγεηαη θνληθινηξνθία. Ο θχξηνο 

ζηφρνο ηεο εθηξνθήο ηνπ θνπλειηνχ, είλαη ε παξαγσγή θξέαηνο θαη  

δεπηεξεπφλησο ε παξαγσγή γνπλαξνδεξκάησλ θαη καιιηνχ. Δπίζεο ,  ε 

εθηξνθή ηνπ θνπλειηνχ  εκθαλίδεη ρξεζηκφηεηα ζε ηαηξηθέο θαη βηνινγηθέο 

έξεπλεο. Σα θνπλέιηα έρνπλ ζπλεηζθέξεη πνιχ ζηελ έξεπλα ησλ 

αθξνδηζηαθψλ αζζελεηψλ ,  ηεο ρεηξνπξγηθήο ηεο θαξδηάο, ηεο ππέξηαζεο, 

ησλ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ, ηεο ηνινγίαο θαη ηεο δηάγλσζεο ηεο 

εγθπκνζχλεο, ζηε δηδαζθαιία ηεο αλαηνκίαο θαη ηεο βηνινγίαο θ.α .  Ζ 

εθηξνθή ησλ θνπλειηψλ παιαηφηεξα γηλφηαλ κε ηελ νηθφζηηε, ρσξηθή 

κνξθή θαη βαζηθά θάιππηε ηηο αλάγθεο ζε θξέαο ηεο αγξνηηθήο 

νηθνγέλεηαο. Μεηά ην  1960, ν θιάδνο άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη 

ζπζηεκαηηθά ζε πνιιέο ρψξεο θαη γχξσ  ζην  1970 θαη ζηελ Διιάδα 

(Πιπηάο, 1993) .  

2.  Πξνέιεπζε, ηαμηλόκεζε, νλνκαηνινγία  

α) Πξνέιεπζε  

χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηα δψα ηεο νηθνγέλεηαο 

Leporidae, ζηελ νπνία αλήθεη θαη ην θνπλέιη,  πξσηνεκθαλίδνληαη ζηε Β. 

Ακεξηθή θαη ζηελ Αζία ηελ Σξηηνγελή πεξίνδν θαη εηδηθφηεξα ζηε  

Μεηφθαηλε  ππνπεξίνδν, ηεο Καηλνδστθήο επνρήο. Απφ εχξεκα 

απνιηζσκέλνπ δνληηνχ ηνπ γέλνπο Oryctolagus ,  πνπ αλαθαιχθζεθε ζηελ 

Ηζπαλία, απνδεηθλχεηαη φηη ην άγξην θνπλέιη «πέξαζε» ζηελ Δπξψπε ζηελ 

αξρή ηεο πξψηεο κεηαλάζηεπζεο, δειαδή ζηα ηέιε ηεο Μεηφθαηλεο 

ππνπεξηφδνπ. ηε ζπλέρεηα, ην άγξην θνπλέιη (O. cuniculus) πεξηνξίζηεθε 

κφλν ζηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν, φπνπ ην αλαθάιπςαλ νη Φνίληθεο ην 1000 

π.Υ.  
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Σν άγξην θνπλέιη εμαθνινπζεί θαη ζήκεξα λα ππάξρεη ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο θαη ζε 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ζηελ Απζηξαιία, Ν. Εειαλδία θαη Ακεξηθή. Τπάξρεη 

αθφκα θαη ζε νξηζκέλα Ηφληα λεζηά θαζψο θαη ζηηο Κπθιάδεο, φπνπ 

κεηαθέξζεθε απφ ηνπο Ρσκαίνπο θαη βξίζθεηαη ζε θπζηθφ αληαγσληζκφ 

πξνο ην ιαγφ.  Σν άγξην θνπλέιη δελ παξνπζηάδεη  ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ζην κέγεζνο θαη ην ρξσκαηηζκφ ηνπ 

ηξηρψκαηνο, φπσο ζπκβαίλεη κε ην ήκεξν θνπλέιη. Δίλαη έλα κηθξφζσκν 

δψν  βάξνπο έσο 1,5 kg (θαηξφπνπινο, 1993) .                                                              

       β) Σαμηλφκεζε  

       Σν ζεκεξηλφ θαηνηθίδην θνπλέιη, πξνέξρεηαη απφ ην άγξην θνπλέιη, κε 

ηελ νλνκαζία Oryctolagus  cuniculus  θαη απνηειεί ην κνλαδηθφ  είδνο ηνπ 

γέλνπο Oryctolagus .  Ζ νλνκαζία απηή δφζεθε απφ ην Λελαίν  ην έηνο 1758 

θαη πξνέθπςε απφ ηε ζχλζεζε δχν Διιεληθψλ ιέμεσλ (νξπθηφο + ιαγφο),  

δειαδή ν ιαγφο πνπ νξχζζεη ζηνέο. Σν γέλνο Oryctolagus ,  καδί κε άιια 

12 γέλε αλήθνπλ ζηελ ππννηθνγέλεηα ησλ  Leporinae ,  πνπ καδί κε άιιεο 

δχν ππννηθνγέλεηεο αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ  Leporidae .  Ζ 

νηθνγέλεηα ησλ Leporidae  καδί κε ηηο νηθνγέλεηεο Eurymylidae  θαη  

Ochotonidae ,  απνηεινχλ ηελ ηάμε ησλ Lagomorpha .  Σα δψα ηεο ηάμεο 

απηήο, παιαηφηεξα θαηαηάζζνληαλ ζηελ ηάμε ησλ Σξσθηηθψλ, γηαηί 

εκθάληδαλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε δηαηξνθή θαη ηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε. Ο δηαρσξηζκφο ηνπο έιαβε ρψξα ην 1912 απφ ηνλ 

Gidley θαη ζηεξίρζεθε ζην φηη ηα ιαγφκνξθα θέξνπλ 2 δεχ γε ηάμεσλ  

νδφλησλ ζηελ άλσ γλάζν, ελψ ηα ηξσθηηθά έλα δεχγνο, θαζψο επίζεο θαη 

γηαηί παξνπζηάδνπλ δχν ηχπνπο θνπξάλσλ (θαηλφκελν ηπθινηξνθίαο), θάηη  

πνπ δελ παξαηεξείηαη ζηα ηξσθηηθά.  Σν άγξην θνπλέιη έρεη αξθεηέο 

νκνηφηεηεο κε ην ιαγφ, φπσο ε εμσηεξηθή εκθάληζε, ε δηαηξνθή θαη ε 

ζπκπεξηθνξά  ηνπ, παξάιιεια φκσο παξνπζηάδεη θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

θαη κάιηζηα γελεηηθέο, γ η’ απηφ θαη δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κεηαμχ ηνπο. 

Αξρηθά,  ν ιαγφο αλήθεη ζε δηαθνξεηηθφ γέλνο:  ην γέλνο Lepus ,  ζην νπνίν 

αλήθνπλ ζπλνιηθά 26 είδε, πνπ είλαη δηαδεδνκέλα ζε φιν λ ηνλ θφζκν, κε 

γλσζηφηεξα ηα L. Europaeus  θαη ην L. Timidus .  Δπηπιένλ, ηα ζσκαηηθά 

θχηηαξα ηνπ ιαγνχ πεξηέρνπλ 48 ρξσκνζψκαηα ζε αληίζεζε κε ηνπ 
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θνπλειηνχ πνπ πεξηέρνπλ 44 ρξσκνζψκαηα. Μέρξη ζήκεξα, ζεσξείηαη 

αδχλαηε ε κεηαμχ ηνπο γνληκνπνίεζε  (θαηξφπνπινο, 1993).                                 

       γ) Ολνκαηνινγία  

        Ζ νλνκαηνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θνπλέιηα, ζε ζρέζε κε ηελ 

ειηθία θαη ην θχιν, είλαη ε αθφινπζε: ηα λεαξά αξζεληθά θαη ζειπθά 

θνπλέιηα απφ γελλήζεσο κέρξη απνγαιαθηηζκνχ, δειαδ ή κέρξη ηελ ειηθία 

ησλ 45 εκεξψλ, νλνκάδνληαη γαινπρνχκελα θνπλέιηα ή θνληθιίδηα. Απφ 

ηελ εκέξα ηνπ απνγαιαθηηζκνχ κέρξη ηε γνληκνπνίεζή ηνπο νλνκάδνληαη 

λεαξνί θνχλεινη,  ηα αξζεληθά, θαη λεαξέο θνπλέιεο ηα ζειπθά. Απφ 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο ζηελ αλαπαξαγσγή,  ηα αξζεληθά νλνκάδνληαη 

θνχλεινη ή αξζεληθνί γελλήηνξεο θαη ηα ζειπθά θνπλέιεο ή θνπλεινκάλεο 

ή θαη θνληθινκεηέξεο ή ζειπθνί γελλήηνξεο.  Σα εληαηηθήο πάρπλζεο 

θνπλέιηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ζθαγή, νλνκάδνληαη παρπλφκελα θνπλέιηα  

(θαηξφπνπινο, 1993) .      

3. Ζ θνληθινηξνθία ζηελ Διιάδα  

Ζ αλάπηπμε ηεο θνληθινηξνθίαο ζηελ Διιάδα ζεκαηνδνηήζεθε ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1970. Έσο ηφηε,  αζθνχληαλ κε ηελ νηθφζηηε ρσξηθή κνξθή 

θαη θάιππηε ηηο αλάγθεο κίαο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο γηα απηνθαηαλάισζε, 

αθνχ εθηξέθνληαλ 2 έσο 10 θνληθινκεηέξεο ζπλήζσο.  ηνλ πίλαθα  1  

παξνπζηάδεηαη  ε  εμέιημε ηεο παξαγσγήο ηνπ θνπλειίζηνπ  θξέαηνο ζηελ 

Διιάδα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 έσο θαη ζήκεξα.  

Καηά ηελ πξψηε ηεηξαεηία ηνπ 1970 δφζεθαλ νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο  

απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο γηα ηελ ίδξπ ζε θνληθινηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, θαη έηζη ηδξχζεθαλ γχξσ ζηηο 500 κνλάδεο 

δπλακηθφηεηαο 100 θαη άλσ θαη 300 θαη άλσ θνληθινκεηέξσλ. Σα 

πξάγκαηα φκσο δελ εμειίρζεθαλ εμίζνπ θαιά, αθνχ έπεηηα απφ 2 ρξφληα 

νη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο άξρηζαλ λα πεξηνξίδνπλ ηε δ πλακηθφηεηά ηνπο,  

θαζψο θαη πνιιέο απφ απηέο λα θιείλνπλ. Έηζη,  έσο ην 1980 ν αξηζκφο 

ησλ θνληθινηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ έθηαζε λα είλαη ζηηο  50 πεξίπνπ 

ζηελ Διιάδα  (Πιπηάο, 1993) .  ηνλ πίλαθα  2 παξνπζηάδνληαη νη  

θνληθινηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ν αξηζκφο ησλ δψσλ ζ’ φιε ηελ 

Διιεληθή επηθξάηεηα.  
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Πίλαθαο 1:  Ζ εμέιημε ηεο παξαγωγήο ηνπ θνπλειίζηνπ θξέαηνο ζηελ Διιά δα 

από ηε δεθαεηία ηνπ 1960 έωο ην 2008  (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκωλ).  

ΔΣΟ  ΦΑΓΗΑ 

(θεθαιέο)  

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΚΡΔΑΣΟ 

(ηόλνη )  

ΜΔΖ 

ΑΠΟΓΟ Ζ 

(θηιά/ δών)  

ΜΔΖ 

ΣΑΘΜ.ΣΗΜΖ 

(δξρ . /kg)  

ΑΚΑΘ.ΑΞΗΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

(ρηι .δξρ)  

 

1962 2.424.870 2.612 1,08 20,80 54.330  

1963 2.262.514 2.541 1,12 25,78 65.507  

1964 2.219.117 2.607 1,17 27,88 72.683  

1965 2.142.311 2.463 1,15 28,27 69.629  

1966 2.002.701 2.200 1,10 28,59 62.898  

1967 1.841.690 2.157 1,17 31,80 68.593  

1968 1.668.900 2.020 1,21 29,84 60.277  

1969 2.124.094 2.739 1,29 30,00 82.170  

1970 2.725.476 3.421 1,26 34,36 117.546  

1971 2.894.649 4.111 1,42 39,12 160.822  

1972 3.601.841 5.127 1,42 45,35 232.509  

1973 4.620.689 7.047 1,53 56,54 398.437  

1974 5.126.021 7.946 1,55 58,36 463.729  

1975 5.084.280 7.783 1,53 63,96 497.801  

1976 4.654.055 7.109 1,53 79,03 561.824  

1977 3.186.440 4.937 1,55 86,89 428.976  

1978 3.128.850 4.685 1,50 101,12 473.747  

1979 2.920.650 4.386 1,50 129,17 566.540  

1980 2.799.645 4.275 1,53 162,81 696.013  

1981 2.781.490 4.298 1,55 205,18 881.864  

1982 2.858.200 4.395 1,54 231,67 1.018.190  

1983 2.984.061 4.544 1,52 264,12 1.200.161  

1984 2.829.347 4.361 1,54 272,67 1.189.114  

1985 2.905.550 4.483 1,54 368,59 1.652.389  

1986 2.652.209 4.104 1,55 501,09 2.056.473  

1987 2.927.500 4.518 1,54 522,32 2.359.842  

1988 3.154.985 4.825 1,53 563,30 2.717.923  

1989 3.192.238 4.854 1,52 665,21 3.228.929  

1990 3.171.058 4.990 1,57 813,36 4.058.666  

1991 3.212.689 5.174 1,61 987,00 5.106.738  

1992 3.238.674 5.248 1,62 1.036,80 5.441.126  

1993 2.989.250 4.708 1,57 1.042,20 4.906.678  

1994 2.924.060 4.630 1,58 1.152,73 5.337.140  

1995 2.890.540 4.610 1,59 1.206,50 5.561.965  

1996 2.694.290 4.174 1,55 1.201,10 5.013.391  

1997 2.733.065 4.258 1,56 1.231,18 5.242.364  

1998 2.861.955 4.453 1,56 1.301,80 5.796.915  

1999 2.854.685 4.453 1,56 1.307,50 5.822.298  
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2000 2.895.580 4.541 1,57 1.445,50 6.564.016  

2001 2.811.870 4.500 1,60 1.596,80 7.185.600  
2002 2.813.705 4.442 1,58 4,76 21.144 * 

2003 2.997.130 4.847 1,62 5,18 25.107 * 

2004 2.886.673 4.856 1,68 4,83 23.454 * 

2005 2.677.857 4.429 1,65 4,89 21.658 * 

2006 2.535.820 4.208 1,66 4,91 20.661 * 

2007 2.412.108 4.050 1,68 5,12 20.736 * 

2008 2.266.496 3.812 1,68 5,26 20.051 * 

 

  Από ην  2002 αλαγξάθνληαη ηηκέο ζε επξώ  

Πίλαθαο 2:  Κνληθινηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο θαη αξηζκόο δώωλ αλά πεξηθέξεηα 

ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ, 2005)  

Πεξηθέξεηα  Αξηζκόο 

Δθκεηαιιεύζεσλ  

Αξηζκόο δώσλ  

Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία, Θξάθε  

1554 30471 

Κεληξηθή 

Μαθεδνλία  

1842 2265 

Γπηηθή Μαθεδνλία  1069 632 

Θεζζαιία  4106 2131 

Ήπεηξνο  1626 924 

Ηόληα Νεζηά  1055 3482 

Γπηηθή Διιάδα  3421 4956 

ηεξεά Διιάδα  2226 3338 

Πεινπόλλεζνο  5410 115422 

Αηηηθή  401 23264 

Βόξεην Αηγαίν  4302 990 

Νόηην Αηγαίν  4496 1772 

Κξήηε  1311 21489 
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4. Ζ θνληθινηξνθία ζηνλ θόζκν  

Μέρξη πξηλ απφ ιίγεο δεθαεηίεο, ε θνληθινηξνθία ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν θαζψο θαη ζηελ Διιάδα, γηλφηαλ απνθιεηζηηθά κε ηελ νηθφζηηε 

ρσξηθή κνξθή.  Δηδηθφηεξα, ε εθηξνθή θνπλειηψλ εμππεξεηνχζε αλάγθεο 

ηδηνθαηαλάισζεο ζε θξέαο, ελψ πεξηνξηδφηαλ ζε κηθξφ αξηζκφ. Ζ 

θνληθινηξνθία, άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη εληαηηθφηεξα γηα ηελ παξαγσγή 

θξέαηνο, πεξί ηα 1960 ζε αξθεηέο ρψξεο. Οη κέζνδνη θαη ηα ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο κεηαβιήζεθαλ θαη ζπζηάζεθαλ λέεο κνξθέο ζχγρξνλσλ 

θνληθινηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Σν κέγεζνο ησλ κνλάδσλ απη ψλ, 

αξρίδεη απφ 50 θαη πιένλ θνληθινκεηέξεο θαη θιηκαθψλεηαη έσο ηηο 200 

θαη πιένλ κε ηα αληίζηνηρα παξάγσγά ηνπο.  (Πιπηάο, 1993).    ηνλ πίλαθα 

3 παξνπζηάδεηαη ε παγθφζκηα θαη αλά επείξνπο παξαγσγή θνπλειίζηνπ  

θξέαηνο γηα ηα έηε 2000 θαη 2009, ζε ηφλνπο ,  ελψ ζηνλ πίλαθα 4  

παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγή  θνπλειίζηνπ θξέαηνο αλά επξσπατ θή ρψξα γηα 

ηελ νπνία ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, γηα ηα έηε 2000 θαη  

2008, ζε ηφλνπο .   

Οη θπιέο πνπ εθηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ Δπξψπε θαη Ακεξηθή 

είλαη: ηεο Ν. Εειαλδίαο, ηεο Καιηθφξληαο, ε Ππξφμαλζε ηεο 

Βνπξγνπλδίαο, ε Αξγπξφρξσκε ηεο Κακπαλίαο, ν Λεπθφο Γίγαο Μπνπζθά, 

ε Κπαλή ηεο Βηέλλεο θαη ν Γίγαο ηεο Φιάλδξαο. Οη θπιέο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη είηε ακηγείο,  είηε κε απιά ζρήκαηα δηαζηαπξψζεσλ. 

Τβξίδηα ρξεζηκνπνηνχληαη  ζρεδφλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζην ζχλνιν ησλ  

εθηξνθψλ (Πιπηάο, 1993).  

Ζ παγθφζκηα παξαγσγή θξέαηνο θνπλειηνχ εθηηκάηαη  ζε πεξίπνπ 1 ,6 

εθαηνκκχξηα  ηφλνπο, ελψ ην έλα ηξίην ηεο παξαγσγήο θνπλειίζηνπ 

θξέαηνο παξάγεηαη  ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε  (πίλαθαο 3) .  Οη ηέζζεξηο 

κεγαιχηεξεο ρψξεο παξαγσγνί ζηνλ θφζκν είλαη ε  Κίλα, ε Ηηαιία, ε 

Ηζπαλία  θαη ε  Γαιιία θαη  ζπκβάιινπλ  ζρεδφλ ζηα  ηξία ηέηαξηα ηεο 

παγθφζκηαο παξαγσγήο  (πίλαθαο 4 θαη 5).  
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   Πίλαθαο  3:  Παγθόζκηα  θαη αλά  επείξνπο παξαγωγή θνπλειίζηνπ θξ έαηνο γηα ηα 

έηε 2000 θαη 2009 ,  ζε ηόλνπο (http:/ / faostat .fao.org).  

Έηνο  

Παγθόζκηα 

παξαγσγή    (ηόλνη)              

2000 

1293688 

2009 

1644937 

Αθξηθή  87981    94505  

Ακεξηθή  230629  266537  

Αζία  429179  797166  

Δπξώπε  545899  486729  

Απζηξαιία  NA        NA       

  NA (not available): Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα  

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, ε παγθφζκηα παξαγσγή απμάλεηαη 

πεξίπνπ  1,7% θάζε ρξφλν, πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ  720 ρηιηάδεο έσο  1 

εθαηνκκχξην ηφλνπο. Ζ κεγαιχηεξε  αχμεζε έρεη  ιάβεη ρψξα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα,  ηαπηφρξνλα κε ηα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο ηνπ βφεηνπ θξέαηνο πνπ 

πξνθιήζεθαλ  απφ ηελ ζπνγγψδε εγθεθαινπάζεηα. Σν δηεζλέο εκπφξην ηνπ 

θξέαηνο ησλ θνπλειηψλ πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 50 ρηιηάδεο ηφλνπο, πνπ 

ηζνχηαη κε πεξίπνπ  ην 5% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο  (Checke, 1986). Ο 

κεγαιχηεξνο εμαγσγηθφο φγθνο αληαιιάζεηαη κεηαμχ κηθξψλ παξαγσγηθψλ 

ρσξψλ. πγθεθξηκέλα, ην 74% ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ πξνέξρεηαη 

απφ 5 ρψξεο: Γαιιία (9600 ηφλνπο), Οιιαλδία (9240 ηφλνπο), Γεξκαλία 

(8000 ηφλνπο), Ηηαιία  (5000 ηφλνπο) θαη Διβεηία (3500 ηφλνπο).  

Παξνκνίσο, νη εμαγσγέο αληηπξνζψπεπνπλ  ην 44% ηεο θηλεδηθήο  

παξαγσγήο, ην 11%  πξνέξρεηαη  απφ  ηελ Οπγγαξία (7300 ηφλνπο), ε 

Οιιαλδία, ε Γαιιία θαη ε Αξγεληηλή ζπκβάινπλ  κε πεξίπνπ 4500 ηφλνπο  

ε  θάζε κία  (δειαδή 7%) ελψ  ε Ηζπαλία κε 3700 ηφλνπο (δειαδή 6%).  

Οζνλ αθνξά ηελ Απζηξαιία, αλ θαη δελ βξέζεθαλ επίζεκα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα γηα ηελ παξαγσγή θξέαηνο, ππάξρεη επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία 

πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ  επξσπατθνχ 

θνπλειηνχ  (Oryctolagus cuniculus)  απφ ηελ Ηζπαλία  ην 1859, ήηαλ 

http://www.fao.gr/
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θαηαζηξνθηθέο γηα ηελ  νηθνινγία ηεο πεξηνρήο. Σα θνπλέιηα είλαη  νη  

θχξηνη χπνπηνη γηα ηελ απψιεηα εηδψλ  ρισξίδαο θαη παλίδαο ,  αιιά  θαη  γηα 

ζνβαξά πξνβιήκαηα δηάβξσζεο  ησλ εδαθψλ .  (http:/ / faostat . fao.org).   

Πίλαθαο 4: Παξαγωγή θνπλειίζηνπ  θξέαηνο αλά  επξωπαηθή ρώξα γηα ηελ νπνία 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, γηα ηα έηε 2000 & 2008  ζε ηόλνπο .  

(http:/ / faostat . fao.org).  

 

Υώξα  

Έηνο    2000 

Παξαγσγή 

θξέαηνο(ηόλνη)  

Έηνο    2008 

Παξαγσγή  

θξέαηνο(ηόλνη)  

Απζηξία  860 425 

Βνπιγαξία  6735 11 

Γαιιία  84600 51400 

Γεξκαλία  33800 33600 

Διβεηία  1100 1540 

Δζζνλία  41 10 

Ηζπαλία  103596 68686 

Ηηαιία  221000 240000 

Λεηνλία  137 62 

Λεπθνξσζία  1000 600 

Ληζνπαλία  180 51 

Μάιηα  1350 1800 

Μνιδαβία  200 728 

Οπγγαξία  14000 2760 

Οπθξαλία  13900 13100 

Πνισλία  3600 2100 

Ρνπκαλία  3000 158 

Ρσζία  6500 11280 

ινβαθία  3500 4000 

Σζερία  38500 38500 
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   Σψξα ηειεπηαία, φιν θαη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο εμεηάδνπλ ηελ 

θνληθινηξνθία σο πεγή εηζνδήκαηνο αιιά θαη ηξνθίκσλ γηα ηηο  

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σν νπζηαζηηθφηεξν θεθάιαην είλαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ ζε απηέο ηηο ρψξεο ,  θάηη πνπ 

θαζηζηά επείγνπζα ηελ εμέηαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ εχινγσλ 

επηινγψλ. Μεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ επηινγψλ  είλαη ε ρξήζε δσηθψλ εηδψλ 

πνπ γηα θάπνην ιφγν δελ έρνπλ δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θηελνηξνθία ησλ  αλεπηπγκέλσλ  ρσξψλ. Μηθξά δψα φπσο ηα θνπλέιηα 

έρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα κπνξνχζ αλ  λα απνηειέζνπλ  

πιενλέθηεκα ζηνπο  θαηφρνπο κηθξήο έθηαζεο  γεο πνπ εθαξκφδεηαη 

νινθιεξσκέλε γεσξγία  (Checke, 1986).  

  Ο Vietmeyer (1985) έρεη επηλνήζεη  ηνλ φξν «microlivestock»  γηα λα 

πεξηγξάςεη  ηελ εθηξνθή απηψλ ησλ δψσλ. Γειψλεη εχζηνρα  φηη  ην δσηθφ 

θεθάιαην πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ,  ζα πξέπεη, φπσο 

αθξηβψο θαη νη  ππνινγηζηέο,  λα γίλεη  κηθξφηεξν  θαη πην  ‘πξνζσπηθφ’ .  Οη 

κεγάινη ππνινγηζηέο  φπσο  είλαη  ηα βννεηδή, δελ κπνξνχλ  λα ιχζνπλ  ην  

δηαδεδνκέλν πξφβιεκα  έιιεηςεο  θξέαηνο, επεηδή απαηηνχλ πνιχ ρψξν ,  

θάηη πνπ είλαη δχζθνιν λα ιπζεί απφ ηνπο θησρνχο  θηελνηξφθνπο πνπ 

δνπλ ζε απηέο ηηο ρψξεο .  Οη κηθξφηεξνη ππνινγηζηέο, φπσο είλαη ηα 

πξφβαηα θαη νη αίγεο, ζα κπνξνχζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζπνπδαηφηεξν  

ξφιν. Αιιά  ν  κηθξφο, θηιηθφο  πξνο ηνλ ρξήζηε  ππνινγηζηήο νηθηαθήο  

ρξήζεο,  θαίλεηαη λα είλαη ν  πην ππνζρφκελνο θαη κέρξη ζήκεξα,  αγλνείηαη.  

Οη θάηνηθνη  ηεο ππαίζξνπ ζε πνιιέο ηξνπηθέο ρψξεο έρνπλ αλεπαξθή 

δηαηξνθή, ρακειή ζε πξσηεΐλε θαη πςειή ζε άκπιν. πρλά, έρνπλ 

άθζνλεο πεγέο δσνηξνθψλ, πεγέο ηνπηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, νη νπνίεο κπνξνχλ πξάγκαηη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ παξαγσγή θνπλειηψλ. Σα πεξηνξηζκέλα  κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα  

δείρλνπλ φηη νξηζκέλεο δσνηξνθέο  ςπραλζψλ ηξνπηθήο πξνέιεπζεο, 

αθνκνηψλνληαη απφ ηα θνπλέιηα, ελψ ηξνπηθά αγξσζηψδε είλαη ρακειήο 

αμίαο δηαηξνθή. Όκσο ,  είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ απνηειεζκαηηθά 

ζπζηήκαηα ζίηηζεο. Πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ  ηηο κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο ηεο  παξαγσγήο  θνπλειηψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπνπ 
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νη αλάγθεο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ είλαη 

κεγαιχηεξεο.  

Σα θνπλέιηα έρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ην κηθξφ 

κέγεζνο ζψκαηνο, ην ζχληνκν ρξνληθφ  δηάζηεκα θάζε  γεληάο, ην πςειφ 

αλαπαξαγσγηθφ  δπλακηθφ ,  ν ηαρχο ξπζκφο αχμεζεο, ε  γελεηηθή 

πνηθηινκνξθία  θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ δσνηξνθέο θαη 

ππνπξντφληα δσνηξνθψλ  σο  βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο δηαηξνθήο ηνπο, πνπ ηα 

θαζηζηνχλ θαηάιιεια γηα  παξαγσγή  κηθξψλ δψσλ  θαη θξέαηνο  ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σν θξέαο θνπλειηνχ είλαη πςειήο πνηφηεηαο, 

είλαη πινχζην  ζε πξσηεΐλεο θαη θησρφ  ζε ιηπαξά. Ζ  παξαγσγή θνπλειηνχ 

κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε κηθξά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο,  κε ηα θνπλέιηα 

λα ηξέθνληαη κε ηα ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ, ηα δηδάληα, ηα θξνχηα θαη 

ηα ιαραληθά, ηα απφβιεηα  θιπ. Ζ  θνπξηά, παξάιιεια,  κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ιίπαζκα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο θαη  ηνπο  θήπνπο. Σα 

θινπβηά, νη  ηξνθνδφηεο θαη  ν  ππφινηπνο  εμνπιηζκφο  γηα ηα θνπλέιηα 

κπνξεί  λα δεκηνπξγεζεί  εχθνια ρξεζηκνπνηψληαο δηαζέζηκα  πιηθά φπσο 

ην κπακπνχ θαη νη θνίληθεο.  

Οη πεξηνξηζκνί γηα ηελ παξαγσγή θνπλειηψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο πεξηιακβάλνπλ ηελ επαηζζεζία ησλ δψσλ ζηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη ην  ζηξεο, θαζψο θαη ν βαζκφο ηεο δηαρε ηξηζηηθήο  

ηθαλφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή εθηξνθή θνπλειηψλ. Πεξαηηέξσ 

έξεπλα απαηηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο  ζξεπηηθήο  αμίαο  ησλ δσνηξνθψλ 

ηξνπηθήο πξνέιεπζεο  θαη ησλ ππνπξντφλησλ  ηνπο .  Ζ πεξηνξηζκέλε  κέρξη 

ζήκεξα  έξεπλα,  πξνηείλεη  ηξνπηθέο  ρνξηνλνκέο ςπραλζψλ νη νπνίεο είλαη 

ζε γεληθέο γξακκέο πςειήο πεπηηθφηεηαο, ελψ νξηζκέλ α  ηξνπηθά απηνθπή 

θπηά  παξέρνπλ πνιχ ρακειή ζε πξσηεΐλεο θαη ελέξγεηα ,  πεπηηθφηεηα. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη  ζε πνιιέο πεξηνρέο ζηηο  αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ε 

παξαγσγή θνπλειηψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα 

ηε κεηαηξνπή ησλ δσνηξνθψλ θαη ησλ ππνπξντφλησλ ζε πςειήο πνηφηεηαο 

δσηθή πξσηεΐλε  (Checke, 1986).  
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Πίλαθαο 5:  Παξαγωγή θνπλειίζηνπ  θξέαηνο αλά αλαπηπζζόκελε ρώξα γηα ηελ 

νπνία ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, γηα ηα έηε 2000 & 2008  ζε 

ηόλνπο (http:// faostat . fao.org).  

 

Υώξα  

Έηνο  2000         

Παξαγσγή 

θξέαηνο(ηόλνη)  

Έηνο  2008           

Παξαγσγή 

θξέαηνο(ηόλνη)  

Αίγππηνο  39650 45000 

Αξγεληηλή  7150 7250 

Βελεδνπέια  210000 244000 

Βνιηβία  135 139 

Βξαδηιία  2100 2040 

Γεσξγία  192 300 

Γθακπόλ  1992 1860 

Καδαθζηάλ  400 1659 

Κίλα  370000 660000 

Κηξγηζηάλ  300 322 

Κνινκβία  3255 3900 

Κνξέα  53690 91000 

Μαδαγαζθάξε  720 660 

Μαπξίθηνο  81 25 

Μεμηθό  4160 4250 

Μπνηζνπάλα  900 900 

Μπνπξνύληη  184 498 

Οπξνπγνπάε  354 405 

Πεξνύ  2442 3240 

Ρνπάληα  1332 1860 

ηέξα Λεόλε  1500 6750 

πξία  522 450 

Σνπξθία  35 35 
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5. Ζ εμέιημε ηνπ θνπλειηνύ  

Τπάξρνπλ πνιιέο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γ ηα ηελ εμέιημε ηνπ 

θνπλειηνχ κέζα ζηνπο αηψλεο, νη νπνίεο μεθηλνχλ ήδε απφ ηε 2
ε
 π.Υ. 

ρηιηεηεξίδα. Τπνζηεξίδεηαη φηη λενιηζηθνί άπνηθνη ζηε Μηλφξθα πεξί ην 

1400-1300 π.Υ. θαη oη  Φνίληθεο, απνβηβαδφκελνη ζηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν 

πεξί ην 1100 π.Υ. ζπλάληεζαλ κεγάινπο πιεζπζκνχο θνπλειηψλ, ηα νπνία 

φκσο έκνηαδαλ κε ηα Shephan ,  ηξσθηηθά ησλ πεξηνρψλ ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. ηνπο Φνίληθεο νθείιεηαη θαη ε αξρηθή δηάδνζε ηνπ 

θνπλειηνχ θαη ζε άιιεο παξάιηεο πεξηνρέο ηεο Ννηίνπ Δπξψπεο, πηζαλφλ 

θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο. Οη Ρσκαίνη, κεηά ηνπο Φνίληθεο ζπλέρηζαλ ηε 

δηάδνζε ηνπ θνπλειηνχ ζην Μεζνγεηαθφ  ρψξν θαη έηζη ην εηζήγαγαλ ζηελ  

Ηηαιηθή ρεξζφλεζν θαη ηελ Κνξζηθή.  

Ωζηφζν, αλαθνξέο γηα ην θνπλέιη γίλνληαη θαη απφ ηνπο αξραίνπο 

ζπγγξαθείο απφ ηνλ 4
ν
 π.Υ. αηψλα. Ο Αξηζηνηέιεο ζηα έξγα ηνπ «Πεξί 

δψσλ γελέζεσο» θαη «Πεξί δψσλ ηζηνξία» παξαζέηεη ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηνπο «δαζχπνδεο». Πνιχ πηζαλφλ πξφθεηηαη γηα ηνπο ιαγνχο. Ο 

Πνιχβηνο θαηαγξάθεη, πεξί ην 135 π.Υ. πιεζπζκνχο θνπλειηψλ ζηελ 

Κνξζηθή. Ο Λαηίλνο πνηεηήο Catullus ραξαθηεξίδεη ην θνπλέιη σο 

ζχκβνιν ηεο Ηζπαλίαο. Ο Λαηίλνο ζπγγξαθέαο Πιίληνο ν πξεζβχηεξνο 

αλαθέξεηαη θαη απηφο ζην έξγν ηνπ «Φπζηθή Ηζηνξία» ζηηο θαηαζηξνθέο 

πνπ πξνθάιεζαλ ηα αλαξίζκεηα θνπλέιηα ζηελ Tarragona θαη πξνηείλεη  

κέηξα ελαληίνλ ηνπο.  Σα θνπλέιηα ππήξμαλ πάληα πνιχ δεκνθηιέο έδεζκα 

γηα ηνπο Ρσκαίνπο,  νη νπνίνη ηα δηαηεξνχζαλ ζε άγξηα θαηάζηαζε ζε 

πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο, πνιιέο θνξέο εμαηξεηηθά δαπαλεξνχο.  

  Ζ εμεκέξσζε θαη θαηνηθηδηνπνίεζε ηνπ θνπλειηνχ ζα πξέπεη λα έγηλε 

ζηε Γαιιία θαηά ηνπο Μεζαησληθνχο ρξφλνπο, κεηαμχ ηνπ 5
νπ

 θαη ηνπ 

10
ν π

 αηψλα, φηαλ νη  κνλαρνί πήξαλ ηε ζπλήζεηα απφ ηνπο Ρσκαίνπο λα 

θαηαλαιψλνπλ  ην θξέαο ηνπο. Ζ δεκηνπξγία έγρξσκσλ παξαιιαγψλ 

άξγεζε αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ζρεηηθέο αλαθνξέο ππάξρνπλ κφλν 

θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ  16
νπ

 αηψλα. Όζνλ αθνξά ηελ εθηξνθή θαη 

εθκεηάιιεπζε ηνπ θνπλειηνχ, κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα, δελ θαίλεηαη λα 

ππήξρε πξηλ απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα. Αλαθέξεηαη φηη ην 1832 άξρηζε ζηε 
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Γαιιία λα εθαξκφδεηαη ε βαθή ησλ γνπλνδεξκάησλ θαη θαηά ηελ ίδηα 

πεξίπνπ επνρή αλαδείρζεθε ην  Leipzig ηεο Γεξκαλίαο σο Δπξσπατθφ 

θέληξν αγνξαπσιεζίαο γνπλνδεξκάησλ  θνπλειηνχ .  (Υαηδεκελάνγινπ, 

1998).  

Οη δηάθνξεο θπιέο θαη παξαιιαγέο ησλ ζεκεξηλψλ θνπλειηψλ 

αληηθαηνπηξίδνπλ φιε ηε γελεηηθή  παξαιιαθηηθφηεηα ηνπ άγξηνπ 

θνπλειηνχ. Οη θπιέο πνπ  έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέρξη ζήκεξα, πξνέξρνληαη 

απφ ην άγξην θνπλέιη, κεηά ηελ εμεκέξσζή ηνπ. Ζ δεκηνπξγία ηνπο 

ζηεξίρζεθε ζε ηξείο βαζηθνχο ηξφπνπο:  

  Σε κεηαιιαγή :  είλαη έλα θαηλφκελν ηεο γελεηηθήο, θαηά ην νπνίν νη 

θιεξνλνκηθέο κνλάδεο, δειαδή νη γφλνη πνπ παξάγνπλ έλα νξηζκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ, π.ρ. ρξψκα ή ηχπν ηξηρψκαηνο, κεηαβάιινληαη θαη 

παξάγνπλ έλα λέν δηάθνξν ραξαθηεξηζηηθφ ζηα δψα. Ζ κεηαιιαγή 

ζπκβαίλεη  ζπάληα, φηαλ φκσο ζπκβεί δεκηνπξγείηαη κηα λέα  θπιή. 

Παξάδεηγκα κεηαιιαγψλ είλαη νη θπιέο Ρεμ θαη ε  θπιή Αγθχξαο.  

  Σε δηαζηαχξσζε: νη θπιέο έρνπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ή ηδ ηφηεηεο,  

κε ηε δηαζηαχξσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ θπιψλ ζπλδπάδνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη,  έηζη,  δεκηνπξγείηαη κηα λέα θπιή. Αξθεηέο 

θπιέο δεκηνπξγήζεθαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ.  

  Σελ επηινγή: ζε έλα πιεζπζκφ δψσλ κηαο θπιήο κπνξεί λα ζπκβαίλεη  

επηινγή ησλ δψσλ αλαπαξαγσγήο, σο πξνο έλα νξηζκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ, ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε νη απφγνλνί ηνπο λα δηαθέξνπλ 

πνιχ απφ ηνλ αξρηθφ πιεζπζκφ. Παξάδεηγκα επηινγήο είλαη ε θπιή 

εξπζξά Νέαο Εειαλδίαο.  

  Βέβαηα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ζηε δεκηνπξγία ησλ δηαθφξσλ θ πιψλ ,   

ζεκαληηθή επίδξαζε δηαδξακάηηζαλ θαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ 

ρσξψλ  (Πιπηάο, 1993) .      
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Σν θαηνηθίδην θνπλέιη (Oryctolagus cuniculus communis ή  domesticus ) 

ηαμηλνκείηαη ζην βαζίιεην ησλ  δψσλ σο εμήο  (Πιπηάο, 1993) :  

Βαζίιεην                               :Εψσλ  

Τπνβαζίιεην                          :Μεηαδψσλ  

πλνκνηαμία                          :πνλδπισηψλ  

Οκνηαμία                               :Θειαζηηθψλ  

Σάμε                                      :Λαγφκνξθσλ  (Lagomorphes )  

Οηθνγέλεηα                              :Λαγσηδψλ  (Leporidae) 

Τπννηθνγέλεηα                         :Leporinae  

Γέλνο                                      :Oryctolagus (Οξπθηνιαγφο)  

Δίδνο                                      :Cuniculus  (άγξην θνπλέιη)  

Δίδνο                  :Cuniculus  communis  ή domesticus (θαηνηθίδην θνπλέιη)                                                                                                             

    

  Δθηφο απφ ηηο θπιέο πνπ δεκηνπξγήζ εθαλ κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

ηξφπνπο, ζηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπ  θνπλειηνχ, παξαηεξήζεθε θαη ην 

θαηλφκελν ηεο εμαθάληζεο  πνιιψλ κηθξφζσκσλ γνπλνπαξαγσγψλ θπιψλ  ε 

νπνία  έρεη  πάξεη  κεγάιεο δηαζηάζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη  θαη  κία 

δηεζλνπνίεζε νξηζκέλσλ άιισλ θπιψλ,  φπσο π.ρ. ε θπιή ηεο Ν. Εειαλδίαο 

θαη ε δεκηνπξγία πνιιψλ εκπνξηθψλ πβξηδίσλ θξεαηνπαξαγσγηθήο 

θαηεχζπλζεο  (θαηξφπνπινο,  1993).       

     χκθσλα κε ηνλ Rochambeau (1997), ην θνπλέιη έρεη δχν πνιχ 

ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά, αθελφο, νη  άγξηνη πιεζπζκνί παξνπζηάδνπλ 

κεγάιε γελεηηθή παξαιιαθηηθφηεηα θαη αθεηέξνπ, ην  ίδην  είδνο 

εμεκεξψζεθε  αξρηθά ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Ζ ππφζεζε πνπ ππνζηήξηδαλ νη  

επηζηήκνλεο γηα πνιιά ρξφληα αθνξά ηελ θαηαγσγή ηνπ θνπλειηνχ απφ ηε 

Νφηηα Ηζπαλία. Σα δεδνκέλα ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ πνιπκνξθηζκνχ 

απεηθνλίδνπλ ηελ χπαξμε δχν γνλνηχπσλ ,  νη νπνίνη  δηαρσξίδνληαη 

γεσγξαθηθά (Monnerot et al. ,  1994) .  Ο πξψηνο  γνλφηππνο  εκθαλίδεηαη  ζηηο 
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πεξηνρέο ηεο Αλδαινπζίαο θαη ηεο Δμηξεκαδνχξαο, ελψ ν δεχηεξνο  ζηε Ν. 

Ηζπαλία, Γαιιία, Αγγιία θαη Απζηξαιία. Σα φξηά  ηνπο ζηελ Ηβεξηθή  

ρεξζφλεζν είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα. Μέρξη ηψξα, φιεο νη  

θαηνηθηδηνπνηεκέλεο θπιέο, αλήθνπλ ζηνλ δεχηεξν  γνλφηππν  (Monnerot et 

al. ,  1996).   

    Σα δεδνκέλα  ηεο παξαιιαθηηθφηεηαο  ηεο αλνζνζθαηξίλεο θαη ηνπ 

πξσηετληθνχ πνιπκνξθηζκνχ  ππνγξακκίδνπλ δχν γελεηηθέο  νκάδεο πνπ 

ζπκπίπηνπλ απζηεξά κε ηνπο δχν κεηξηθνχο  γνλφηππνπο .  Οη ηδηφηεηεο ησλ 

δχν απηψλ νκάδσλ, είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθέο θαη ππνδειψλνπλ ηελ 

χπαξμε δχν ππνεηδψλ. Ζ γελεηηθή  νξγάλσζε ησλ δψσλ ηνπ δεχηεξνπ 

γνλφηππνπ  ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε γεσγξαθηθή εμάπισζε θαη ζχλδεζε 

κε ηηο εγρψξηεο θπιέο. Όζνλ αθνξά ηα γνλίδηα, ε θαηνηθηδηνπνίεζε δελ 

νδεγεί ζε κείσζε ηεο παξαιιαθηηθφηεηαο, γη’ απηφ παξαηεξνχληαη ηφζν 

κεγάιεο κνξθνινγηθέο θαη ρξσκαηνινγηθέο απνθιίζε ηο ζηηο δηάθνξεο θπιέο 

πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ηεο Δπξψπεο  (Rochambeau, 1997).   

Αξθεηνχο αηψλεο πξηλ , ε παξαιιαθηηθφηεηα  ησλ εηδψλ ζρεηηδφηαλ κε ην 

θιίκα θαη ηε βιάζηεζε. Σα θνπλέιηα πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Ηβεξηθή  

ρεξζφλεζν θαη ζην λφηην ηκήκα ηεο Γαιιίαο,  δ ελ δηέζρηδαλ ηνλ πνηακφ Loire 

(Callou et al.,  1996). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, ν 

άλζξσπνο  κπνξνχζε λα κεηαθέξεη δηάθνξα είδε ζε άιιεο πεξηνρέο, αιιά 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν πιεζπζκφο  παξέκεηλε  ζηαζεξφο. Καηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ κεζαίσλα, ν άλζξσπνο ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο ηεο δηαζπνξάο  θαη ηα είδε 

άξρηζαλ λα κεηαθέξνληαη πξνο ηελ Β. Δπξψπε. ε παιηά βηβιία δσηθήο 

παξαγσγήο παξνπζηάδνληαη ηα πξψηα ζπζηήκαηα εθηξνθήο θνπλειηψλ 

(Desaive, 1842) .  ην  πξψην ζχζηεκα ηα δψα εθηξέθνληαη ζε κεγάιεο 

κάληξεο, θιεηζηέο κε ηνίρνπο ή μχιηλνπο θξάρηεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

βξνπλ  δέληξα θαη αξσκαηηθά θπηά. Σν εζσηεξηθφ ησλ ην ίρσλ είλαη 

δηάζπαξην κε άρπξα, ηα θνπλέιηα ζθάβνπλ ην έδαθνο θαη πηάλνληαη κε 

δίρηπα. Δίλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν ηνπ επλνπρηζκνχ γηα λα α πνθεπρζνχλ νη  

κάρεο κεηαμχ ησλ αξζεληθψλ δψσλ. ην δεχηεξν ζχζηεκα, ηα θνπλέιηα 

εθηξέθνληαη ζε μχιηλα θινπβηά. Απηφ ην ζχζηεκα, είλαη ε βάζε πάλσ ζηελ 

νπνία ζα αλαπηπρζνχλ φια ηα κνληέξλα ζπζηήκαηα  (Rochambeau, 1997).  
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Ζ θαηνηθηδηνπνίεζε, ινηπφλ, ηνπ θνπλειηνχ  έιαβε ρψξα κεξηθέο 

εθαηνληάδεο ρξφληα πξηλ. Απηή ε ρξνληθή πεξίνδνο είλαη πνιχ κηθξή, ζε 

ζρέζε κε άιια είδε, φπσο ν ρνίξνο.  Έηζη, νη απζεληηθέο γελεηηθέο πεγέο,  

κπνξνχλ αθφκα θαη ηψξα λα βξεζνχλ ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο .  πλεπψο, 

νη ηνπηθνί πιεζπζκνί δελ είραλ ζηελ δηάζεζή ηνπο αξθεηφ ρξφλν, ψζηε λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο εθηξνθήο. Δπίζεο, ε πηζαλφηεηα 

αλαθάιπςεο ππέξ-παξαγσγηθψλ πιεζπζκψλ αλά ηνλ θφζκν, παξακέλεη πάξα 

πνιχ κηθξή. χκθσλα κε ηελ ηζηνξία ηνπ θνπλειηνχ,  ε πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ απνηειεί θπξίαξρν δήηεκα εχξεζεο ηνπηθψλ πιεζπζκψλ ( Bolet  et 

al. ,  1996).                                       

6.  Οη θπιέο ησλ θνπλειηώλ  

ήκεξα ππάξρνπλ 50 αλαγλσξηζκέλεο θπιέο θαη αξθεηέο εθαηνληάδεο  

πνηθηιίεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν .  Οη θπιέο ηνπ θνπλειηνχ θαηαηάζζνληαη 

θπξίσο κε βάζε ηελ παξαγσγηθή θαηεχζπλζε, αιιά θαη κε θξηηήξηα ην κήθνο 

ηεο ηξίραο  θαη ην ζσκαηηθφ βάξνο  (ζσκαηηθή δηάπιαζε), ζχκθσλα κε ηα  

γαιιηθά  πξφηππα  (Πίλαθαο 6) (Υαηδεκελάνγινπ, 1999) .  Αλαιπηηθφηεξα, απφ 

ηελ άπνςε ηεο παξαγσγηθήο  θαηεχζπλζεο νη θπιέο ηνπ θνπλειηνχ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε:  

  Κξενπαξαγσγηθέο  

  Γνπλνπαξαγσγηθέο  

  Δξηνπαξαγσγηθέο  

Πίλαθαο 6:  Σαμηλόκεζε ηωλ θπιώλ θνπλειηώλ θαηά ηα γαιιηθά πξόηππα  

(θαηξόπνπινο ,  1993).                                                                                                                                                        

  Καηεγνξίεο      θπιώλ                                                                    
                     Κξηηήξηα  

 .Β(kg)  Μήθνο ηξίραο(cm)  

Φπιέο  κεγάινπ .Β  5-8 - 

Φπιέο  κέζνπ     .Β  3-5 - 

Φπιέο  κηθξνχ    .Β  1,5-3 - 

Φπιέο  λάλνη  0,8-1,5 - 

Φπιέο  Ρέμ θαη 

αηέλ  

-  1,6-2,5 

Φπιέο  Αγθφξα θαη 

Ρελάξ  

-  4-11 
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Α) Μεγαιόζσκεο  θπιέο  

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Οη θπιέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ραξαθηεξίδνληαη απφ ην νγθψ δεο θαη 

βαξχ ζψκα ηνπο, ην νπνίν πνιιέο θνξέο ππεξβαίλεη  ηα 8 kg. Σν θξέαο  ηνπο 

είλαη καθξφηλν θαη ζπρλά ρνλδξφηλν. πάληα εθηξέθνληαη ζε θαζαξφαηκε 

κνξθή γηα ηελ παξαγσγή θξέαηνο, αληίζεηα φκσο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

βειηησηέο ηεο απμεηηθήο ηθαλφηεηαο (κφλν ηα αξζεληθά), ζε ζρήκαηα 

δηαζηαπξψζεσλ κε θπιέο κέζνπ ζσκαηηθνχ  βάξνπο.  

Οη θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη  ησλ θπιψλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 7. 

  Πίλαθαο 7:  Κπξηόηεξνη εθπξόζωπνη  βαξύζωκωλ θπιώλ   (θαηξόπνπινο,  1993).  

Φπιή  Πξνέιεπζε  Γηάδνζε  Διάρηζην  

βάξνο 

(kg) 

Μέγηζην  

βάξνο 

(kg) 

Γίγαληαο 

ηεο 

Φιάλδξαο  

Βέιγην  Μεγάιε  5,5 8,5 

Λεπθόο ηνπ 

Μπνπζθά  

Γαιιία  Μέηξηα  5 6,5-7 

Κξηάξη ηεο 

Γαιιίαο  

Γαιιία  Μέηξηα  4,5 5,5 

Μεγάιε 

πεηαινύδα 

ηεο Γαιιίαο  

Γαιιία  Μεγάιε  5 6 
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Α1. Γίγαληαο ηεο Φιάλδξαο  

 

Δηθόλα 1: Ο  Γίγαληαο ηεο Φιάλδξαο  

Πξνέιεπζε : Ζ ρψξα  πξνέιεπζεο ηεο θπιήο απηήο ζπδεηείηαη απφ θαηξφ 

θαη επηθξάηεζε ε γλψκε φηη  ην Βέιγην πξέπεη λα είλαη ε θνηηίδα ηε ο.  

Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά : Δίλαη έλα θνπλέιη νγθψδεο θαη επίκεθεο 

κε κήθνο ζψκαηνο (αθξνξξίλην έσο βάζε νπξάο) ηα 80 cm ( Δηθφλα 1) .  

Δρεη κεγάια δσεξά κάηηα κε ρξψκα αλάινγν κε εθείλν ηεο γνχλαο, πνπ 

εκθαλίδεηαη γεληθά ‘ιαγσηή’ ή γθξη πξνο ην καχξν  (θαηξφπνπινο, 

1993).  

Α2. Λεπθόο γίγαο ηνπ Μπνπζθά  

 

Δηθόλα 2: Ο Λεπθόο Γίγαο ηνπ Μπνπζθά  
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Πξνέιεπζε :  Καηάγεηαη απφ ηελ νκψλπκε πεξηνρή ηεο Γαιιίαο θαη έρεη 

γλσξίζεη κεγάιε δηάδνζε. Πξνήιζε απφ ηηο θπιέο Angora, Ππξφμαλζε 

ηεο Βνπξγνπλδίαο θαη Γίγαο ηεο Φιάλδξαο .  

Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά :  Εψν κεγαιφζσκν πνπ κπνξεί λα θηάζεη 

ζηα ελήιηθα δψα ηα 6,5 θηιά. Σα κάηηα ηνπ έρνπλ έληνλν ξνδ ρξψκα θαη 

ε γνχλα ηνπ είλαη ηειείσο ιεπθή (εηθφλα 2)  (θαηξφπνπινο, 1993) .   

Α3. Κξηάξη ηεο Γαιιίαο  

 

Δηθόλα 3: Σν  Κξηάξη ηεο Γαιιίαο  

Πξνέιεπζε : Ζ θπιή απηή θαηάγεηαη απφ ηε Γαιιία θαη πξνέξρεηαη απφ 

δηαζηαπξψζεηο κε άιιεο θπιέο.   

Μνξθνινγηθά  ραξαθηεξηζηηθά : Εψν κεγαιφζσκν, ηνπιάρηζηνλ 5 θηιά, κε 

ραξαθηεξηζηηθά απηηά (εηθφλα 3)  (θαηξφπνπινο, 1993) .  
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Α4. Μεγάιε πεηαινύδα ηεο Γαιιίαο  

    

Δηθόλα  4: Ζ Μεγάιε Πεηαινύδα ηεο Γαιιίαο  

Πξνέιεπζε : Γαιιηθή θπιή κε αξθεηά επξεία εμάπισζε.  

Μνξθνινγηθά  ραξαθηεξηζηηθά : Σν βάξνο ηνπ θνπλειηνχ απηνχ θηάλεη ηα 6 

θηιά. Παξνπζηάδεη ιεπθφ ρξσκαηηζκφ κε θειίδεο, έγρξσκα απηηά θαη κηα 

ραξαθηεξηζηηθή έγρξσκε ισξίδα  θαηά κήθνο ηεο ξαρηαίαο γξακκήο 

(εηθφλα  4) (θαηξφπνπινο, 1993) .  
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Β) Φπιέο κέζνπ ζσκαηηθνύ κεγέζνπο  

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά :  

Οη θπιέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο παξνπζηάδνπλ ζψκα κέζνπ κεγέζνπο, ην 

νπνίν πιεζηάδεη  ηα 3-5 kg. Σα θνπλέιηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο έδσζαλ ην 

θαζαξφ θξενπαξαγσγηθφ ηχπν. Δκθαλίδνπλ θαιή κπτθή θάιπςε ηεο 

σκνβξαρηφληαο θαη ηεο ξαρηαίαο πεξηνρήο, ηεο ιεθάλεο, ησλ γινπηψλ θαη  ησλ 

κεξψλ. Γίλνπλ ζθάγηα θαιήο πνηφηεηαο απφ ηνλ ηξίην κήλα ηεο ειηθίαο 

ηνπο, ράξε ζηελ πςειή ζρέζε θξέαηνο / νζηψλ, ηεο κηθξήο πεξηεθηηθφηεηαο 

ζε ιίπνο θαη ηνλ πςειφ βαζκφ σξίκαλζεο.  

Οη θπξηφηεξεο θπιέο κέζνπ κεγέζνπο  είλαη νη παξαθάησ:  

Β1.   Νέαο Εειαλδίαο  

 

                           Δηθόλα 5:  Κνπλέιη  θπιήο Νέαο Εειαλδίαο  

Πξνέιεπζε :  Ζ ρψξα πξνέιεπζήο ηεο είλαη ε ΖΠΑ.  

Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά :  Φέξεη ηα  κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θξενπαξαγσγνχ θνπλειηνχ  φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5 .  Μήθνο 

ζψκαηνο γηα ην ελήιηθν αξζεληθφ 47 cm θαη γηα ην ζειπθφ 49,5 cm .  Σν 

θεθάιη είλαη επξχ, κε αλαπηπγκέλα «κάγνπια». Ο ηξάρεινο είλαη πνιχ 

θνληφο, ηφζν πνπ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ην θεθάιη πξνζθχεηαη απεπζείαο 

ζηνπο ψκνπο. Φέξεη απηηά κέζνπ κήθνπο, φξζηα ζε ζρήκα V ,  θαιπκκέλα απφ 
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θνληφ ηξίρσκα ζαλ ηνπ βεινχδνπ. Σα κάηηα έρνπλ θφθθηλν  ρξσκαηηζκφ. Ζ 

ιακπξίδα είλαη κέζεο αλάπηπμεο, εκθαλήο κφλν ζηελ θνπ λέια. Ζ 

σκνβξαρηφληα ρψξα είλαη εκθαλήο, ιφγσ ηεο θαιήο κπτθήο θάιπςεο .  Ζ ξάρε 

θαη ε νζθχο  είλαη  επξείεο  θαη ζρεηηθά θνληέο ιφγσ ηεο ηζρπξήο κπτθήο 

θάιπςήο ηνπο (εηθφλα 5).  

Υξωκαηηζκόο:  Δπηθξαηέζηεξνο είλαη ν ιεπθφο ρξσκαηηζκφο, εμαηηίαο ηνπ 

αιθηζκνχ, ζπλαληψληαη φκσο ζπάληα, θαη άιινη ρξσκαηηζκνί, φπσο ν καχξνο 

θαη ν μαλζφο. Ο ιεπθφο ρξσκαηηζκφο ηνπ ηξηρψκαηνο θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξίραο (ιεπηφηεηα, ππθλφηεηα θ.α.) ησλ ρεηκεξηλψλ 

θπξίσο θνπλεινδεξκάησλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο γνπλνδεξκάησλ 

θαιήο πνηφηεηαο.  

Απνδόζεηο:  Ζ εμέιημε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζε δηάθνξεο ειηθίεο δίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα 8. 

Πίλαθαο 8: Μεηαβνιέο ηνπ . Β. θαηά ειηθία θαη  θύιν ζε θνπλέιηα Ν.  

Εειαλδίαο.  (θαηξόπνπινο,  1993) .  

Ζιηθία (κήλεο)  Αξζεληθά (Β ζε 

kg) 

Θειπθά (Β ζε kg) 

2 2100 1875-2100 

3 2500 2275-2500 

4 3200 2775-3200 

5 3850 3625-3850 

6 4100 4500 

7 4500 5000 

 

Ζ Μ.Ζ.Α. (κέζε εκεξήζηα αχμεζε) ησλ παρπλφκελσλ θ νπλειηψλ είλαη 

πνιχ πςειή κέρξη ην .Β. ησλ 1400 g ,  θηάλνληαο ζηα 34 g ,  ελψ ζηε 

ζπλέρεηα θαη κέρξη ην .Β ησλ 2600 g,  θαηέξρεηαη ζηα 24 g .  Παξνπζηάδεη  

Γ.Μ. (δείθηεο κεηαηξεςηκφηεηαο) ζρεηηθά ρακειφ 3 -3,5 θαη πνιπδπκία 

ζεκαληηθά πςειή 8 -12 θνληθιίδηα / ηνθεηφ. Δπίζεο, ε θπιή παξνπζηάδεη 

πξστκφηεηα ζσκαηηθήο αλάπηπμεο θαη πςειή γνληκφηεηα.  
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Μεηνλεθηήκαηα:  Οξηζκέλα άηνκα ηεο θπιήο απηήο παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζηνλ εγθιηκαηηζκφ  ηνπο θαη κηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηηο 

παξαζηηψζεηο  θαη ηηο  κπθεηηαθέο εληεξίηηδεο (θαηξφπνπινο, 1993) .  

Β2. Καιηθόξληαο  

  

 

Δηθόλα  6: Δηθόλα  θπιήο Καιηθόξληαο .  

Πξνέιεπζε:  Πξνέξρεηαη απφ ηελ Πνιηηεία Καιηθφξληα ησλ ΖΠΑ θαη καδί 

κε ην θνπλέιη ηεο θπιήο Ν. Εειαλδ ίαο, είλαη πξντφλ ησλ Ακεξηθαλψλ 

δσνηερλψλ, πνπ χζηεξα απφ απζηεξή επηινγή, δεκηνχξγεζαλ ηελ θαζαξά 

θξενπαξαγσγφ απηή θπιή, ήδε απφ ην 1923.  

Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά:  Ζ φιε δηάπιαζε ηνπ θνξκνχ είλαη ηνπ 

θξενπαξαγσγνχ θνπλειηνχ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6 .  Σν θεθάιη είλαη 

κέζνπ κεγέζνπο κε ζρήκα σνεηδέο θαη ζηεξίδεηαη ζηνλ θνξκφ κέζσ ελφο 

θνληνχ ηξαρήινπ. ηνλ θνχλειν είλαη πην ζηξνγγπιφ θαη επξχ, ελψ ζηελ 

θνπλέια ζηελφηεξν θαη κηθξφηεξν. Φέξλεη απηηά κέζνπ κήθνπο, φξζηα ζε 

ζρήκα V ,  θαη καχξνπ ρξσκαηηζκνχ . Σα κάηηα είλαη κεγάια αλνηθηνχ 

θφθθηλνπ ρξσκαηηζκνχ κε ίρλε θαζηαλνχ ρξσκαηηζκνχ ζηελ ίξηδά ηνπο, 

ιφγσ ηνπ κεξηθνχ αιθηζκνχ. Ζ ιακπξίδα  είλαη ιίγν αλαπηπγκέλε θαη κφλν 

ζηηο θνπλέιεο.  
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Υξωκαηηζκόο:  Σν ζψκα ηεο έρεη ηέιεην ιεπθφ ρξσκαηηζκφ, ελψ ην 

αθξνξξίλην,  ηα απηηά, ηα άθξα θαη ε νπξά έρνπλ καχξν ρξσκαηηζκφ, δειαδή 

παξνπζηάδεη αθξνκειαληζκφ. Γηθαηνινγείηαη ε χπαξμε κηθξψλ καχξσλ 

θειίδσλ, πνπ λα πεξηνξίδνληαη φκσο κφλν ζηελ θάησ ηξαρειηθή ρψξα. Σν 

ηξίρσκα είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ιφγσ ηεο χπαξμεο γνληδ ίσλ ησλ θπιψλ 

Μεγάιεο Ρσζηθήο θαη Σζηληζηιά  (εηθφλα 6).  

Απνδόζεηο:  Σν .Β. ηνπ ελήιηθνπ θνπλειηνχ θπκαίλεηαη απφ 3,5 –  5 kg κε 

ηδαληθά ηα 4 kg γηα ην αξζεληθφ  θαη ηα 4,5 kg γηα ην ζειπθφ.  Παξνπζηάδεη ,  

επίζεο,  εμαηξεηηθή αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ  ηνπ 

θξενπαξαγσγνχ ηχπνπ, ηα νπνία κεηαβηβάδεη ζηνπο απνγφλνπο θαη γηα ην 

ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο δηαζηαπξψζεηο  (θαηξφπνπινο, 

1993).  

Β3. Ππξόμαλζε ηεο Βνπξγνπλδίαο  

 

Δηθόλα 7:  Κνπλέιη  θπιήο Ππξόμαλζεο ηεο Βνπξγνπλδίαο.  

Πξνέιεπζε:  Ζ Γαιιία θαη ηδηαίηεξα ε πεξηνρή ηεο Βνπξγνπλδίαο είλαη ε 

ρψξα πξνέιεπζήο ηεο. Απφ ηε Γαιιία ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα δηαδφζεθε 

θαη ζηελ Ηηαιία, Βέιγην, Διβεηία θαη ελδερνκέλσο ζηε Β. Ακεξηθή, φπνπ 

πηζαλφλ λα έρεη ζπκβάιεη θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ θνπλειηνχ ηεο Ν. 

Εειαλδίαο.  

Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά:  Δκθαλίδεη κεγάιε κπτθή θάιπςε ζηνλ 

θνξκφ, θαη πνιχ επξχ ζψξαθα. Σν θεθάιη είλαη ζρεηηθά κεγάιν θαη επξχ θαη 
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ζηεξίδεηαη ζε έλαλ πνιχ θνληφ ηξάρειν. Σα απηηά ηνπ είλαη φξζηα, ηα κάηηα 

εκθαλίδνπλ θαζηαλφ ρξσκαηηζκφ ηεο ίξηδαο θαη ε ιακπξίδα  είλαη ιίγν 

αλαπηπγκέλε ζην ζειπθφ θαη θαζφινπ ζην αξζεληθφ  (εηθφλα 7).  

 Υξωκαηηζκόο:  Δκθαλίδεη ππξφμαλζν ρξσκαηηζκφ ζην ηξίρσκα, ν  νπνίνο 

είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο γηαηί εηζρσξεί ζε φιν ζρεδφλ ην κήθνο ηεο ηξίραο.  

Σν ηξίρσκά ηνπ είλαη ζηηιπλφ θαη ππθλφ.  

Απνδόζεηο:  Σν .Β. ηνπ ελήιηθνπ θνπλειηνχ θπκαίλεηαη απφ 3,5 –  5 kg κε 

ηδαληθά ηα 4 kg γηα ην αξζεληθφ θαη ηα 4,5 kg γηα ην ζειπθφ.  Αλήθεη ζηνλ 

θξενπαξαγσγφ ηχπν κε κηα κέζε απφδνζε ζε ςπρξφ ζθάγην ηχπνπ «Γαιιίαο» 

60% θαη κε εμαηξεηηθή πνηφηεηα ζθάγηνπ θαη θξέαηνο. Οη ηειεπηαίεο απηέο 

ηδηφηεηεο απνηεινχλ ηελ αηηία ηεο επξείαο ρξεζηκνπνίεζεο αξξέλσλ 

γελλεηφξσλ ηεο θπιήο απηήο ζε δηαζηαπξψζεηο βηνκεραληθνχ ηχπνπ γηα ηελ 

πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ ζθάγηνπ ησλ πξντφλησλ ηεο δηαζηαχξσζεο. 

Γηαθξίλεηαη επίζεο γηα ηελ παξαγσγή ζθάγησλ, πνπ ζε κηθξφηεξε ειηθία 

παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ «σξίκαλζεο».  

Σέινο, παξνπζηάδεη πξψτκε γελεηήζηα  σξηκφηεηα, αληνρή ζηηο αζζέλεηεο 

θαη θαιή πνηφηεηα ηνπ ηξηρψκαηνο γηα ηελ παξαγσγή γνπλνδεξκάησλ, αιιά 

εθφζνλ ζθαγνχλ κεηά ηελ ειηθία ησλ 8 κελψλ  (θαηξφπνπινο ,  1993).  

Β4. Αξγπξόρξσκε ηεο Κακπαλίαο  

 

Δηθόλα 8:  Κνπλέιη  θπιήο Αξγπξόρξωκεο ηεο Κακπαλίαο  
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Πξνέιεπζε:  Ωο ρψξα πξνέιεπζήο ηεο ζεσξείηαη ε Γαιιία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε πεξηνρή Κακπαλία.  

Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά:  Γίλεη ηελ εληχπσζε ελφο κεγαιφζσκνπ 

νγθψδνπο  θνπλειηνχ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλήθεη ζηα κέζνπ .Β. 

θνπλέιηα  κε ζαθή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξενπαξαγσγνχ ηχπνπ. Πην  

ζπγθεθξηκέλα, ην θεθάιη είλαη επξχ θαη κεγάιν ζηνλ θνχλειν, ιίγν 

κηθξφηεξν θαη ζηελφηεξν ζηελ θνπλέια. Σα απηηά είλαη ηζρπξά θαη θέξνληαη  

φξζηα πξνο ηα πάλσ, ηα κάηηα κεγάια κε ρξσκαηηζκφ ίξηδαο βαζχ θαζηαλφ , ε 

ιακπξίδα είλαη απιή θαη κε κηθξή αλάπηπμε ζην ζειπθφ, ελψ απνπζηάδεη  ζην 

αξζεληθφ θαη ην ζηήζνο θαίλεηαη αλαπηπγκέλν  κε επξεία ζσξαθηθή 

θνηιφηεηα. Σα θνπλέιηα ηεο θπιήο απηήο παξνπζηάδνπλ κεγάιε κπ τθή 

θάιπςε ηεο σκνβξαρηφληαο ρψξαο, ησλ γινπηψλ θαη ησλ κεξψλ, ελψ ε 

ζηξνγγπιή φςε ηνπ θνξκνχ δηθαηνινγεί ηελ πςειή απφδνζή ηνπ ζε ζθάγην.  

Υξωκαηηζκόο:   Απφ ην δέξκα ηνπ παξάγνληαη γνπλνδέξκαηα πνιχ θαιήο 

πνηφηεηαο ράξε ζηνλ ηδηάδνληα  ζχλζεην ρξσκαηηζκφ ηνπ ηξηρψκαηνο θαη ηεο 

απμεκέλεο ππθλφηεηάο ηνπ. ε απηφ  ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπληειεί θαη ην 

γεγνλφο φηη ηα θνπλέιηα ηεο θπιήο απηήο θέξνπλ έλαλ απμεκέλν αξηζκφ 

ζηεξηθηηθψλ ηξηρψλ, πνπ είλαη δίρξσκεο θαη ηδηαίηεξα καθξηέο. Ζ δηρξσκία 

απηή ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχλζεηνπ αξγπξφρξσκνπ ρξσκαηηζκνχ 

ηνπ. Οη δχν απηέο δψλεο ρξψκαηνο δηαθξίλνληαη εχθνια φηαλ αλνηρηεί  ην 

ηξίρσκα κε έλα δπλαηφ θχζεκα  (εηθφλα 8).  

Απνδόζεηο:   Σν . Β. ηνπ ελήιηθνπ θνπλειηνχ θπκαίλεηαη απφ 4 –  5,5 kg 

κε ηδαληθά ηα 4,5 kg γηα ην αξζεληθφ θαη ηα 5 kg γηα ην ζειπθφ.  Δμαηηίαο ηεο 

θαιήο ζσκαηηθήο ηνπ δηάπιαζεο θαη ηεο απμεκέλεο αλζεθηηθφηεηάο ηνπ ζε 

αζζέλεηεο, ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο αξζεληθνί γελλήηνξεο ηεο 

θπιήο απηήο γηα ηε βειηίσζε θπξίσο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζθάγηνπ ζηνπο 

παξαγφκελνπο κηγάδεο ζε βηνκεραληθέο δηαζηαπξψζεηο κε θπιέο πιένλ 

γφληκεο,  γηαηί ε θπιή απηή πζηεξεί ζηε γνλη κφηεηα θαη ζην βαζκφ 

πνιπδπκίαο  (θαηξφπνπινο ,  1993).  
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Γ.  Φπιέο κηθξνύ κεγέζνπο  ή Μηθξόζσκεο  

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη  θπιέο θνπλειηψλ κε ζσκαηηθ φ φγθν 

ελειίθνπ κηθξφηεξν ησλ 3 kg. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε πξψηκε  

γελεηήζηα σξηκφηεηα, ε πςειή γνληκφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα νξηζκέλσλ 

θπιψλ λα παξάγνπλ γνπλνδέξκαηα πςειήο πνηφηεηαο. Πνιχ ελδηαθέξνλ 

φκσο, παξνπζηάδεη ην γεγνλφο, φηη θπιέο φπσο ε Ο ιιαλδηθή, ε Σζηληζηιά, ε 

Ρσζηθή, ε  Αβάλα Γαιιίαο θ.α. δίλνπλ ζθάγην πνιχ θαιήο πνηφηεηαο θαη θαη’ 

επέθηαζε θξέαηνο, ηδηφηεηα πνπ κεηαβηβάδνπλ ζηνπο  απνγφλνπο ηνπο.  

Πξνο ράξε  ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπο απηνχ, μεθίλεζε ε δηαζηαχξσζε 

θνπλειηψλ πξνεξρφκελα απφ θπιέο κηθξνχ κέζνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο γηα ηελ 

παξαγσγή ζειπθνχ γελλήηνξα. Ο ζειπθφο απηφο γελλήηνξαο, κεηά ηε 

δηαζηαχξσζή ηνπ κε θνχλεινπο πάιη κέζνπ . Β., παξάγεη παρπλφκελα 

θνπλέιηα, πνπ δίλνπλ ειαθξηά ζθάγηα, αιιά κε θαιχηεξε πνηφηεηα θξέαηνο,  

ιφγσ πςεινχ  βαζκνχ σξίκαλζεο.  (θαηξφπνπινο ,  1993).  

Γ1.  Ρσζηθή                   

 

Δηθόλα 9:  Κνπλέιη  Ρωζηθήο θπιήο.  

     Πξνέιεπζε :   Ζ ρψξα πξνέιεπζήο ηεο είλαη ε Αγγιία.  

Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά :   Σν ζψκα ηνπ γεληθά είλαη θνληφ θαη 

ζηξνγγπινπνηεκέλν, ηδηαίηεξα ηα Γαιιηθήο πξνέιεπζεο , ελψ ην αληίζηνηρν 

Αγγιηθφ είλαη πην  επηκεθπκέλν. Δίλαη έλα λεπξηθφ, επθίλεην θνπλέιη ηνπ 

νπνίνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα σο εμήο: θε θάιη 
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θνληφ, επξχ θαη πιαηχ, απηηά θνληά, φξζηα θαη θαιά ζηεξεσκέλα, κάηηα 

δσεξά κε αλνηρηφ θφθθηλν ρξσκαηηζκφ ίξηδαο, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

θέξεη θειίδεο  ρξσζηηθήο, ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη φηη ππέζηε κεξηθφ 

αιθηζκφ. Σξάρεινο θνληφο, ρσξίο ιακπξίδα  θαη ζηα δχν θχια. Θψξαθαο 

επξχο, κε θαιή κπτθή θάιπςε. Παξνπζηάδεη ηζρπξή κπτθή θάιπςε, ηφζν 

ζηελ νζθχ  φζν θαη ζηνπο  γινπηνχο  θαη ηνπο  κεξνχο  (εηθφλα 9). 

Υξωκαηηζκόο :   Ο βαζηθφο ρξσκαηηζκφο ηνπ ζψκαηνο είλαη ιεπθφο, ελψ ην 

αθξνξξίλην κέρξη ην χςνο ησλ καηηψλ, ηα απηηά, ηα άθξα κέρξη ην χςνο ηνπ 

ηαξζνχ θαη ε νπξά είλαη καχξα, δειαδή παξνπζηάδνπλ έλαλ αθξνκειαληζκφ 

ιφγσ ηνπ κεξηθνχ αιθηζκνχ. Σν ηξίρσκα είλαη θνληφ, ππθλφ θαη ιεπηφ ζαλ 

κεηάμη.  

Απνδόζεηο:   Σν . Β. ηνπ ελήιηθνπ θνπλειηνχ θπκαίλεηαη απφ 2 –  2,8 kg 

κε ηδαληθά ηα 2,4 kg γηα ην αξζεληθφ θαη ηα 2,6 kg γηα ην ζειπθφ.  Δίλαη έλα 

γφληκν θνπλέιη κε πξψηκε γελεηήζηα  σξηκφηεηα θαη πςειή πνιπδπκία θαη 

γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε δηπιή δηαζ ηαχξσζε κε 

θνπλέιηα κέζνπ . Β.   (θαηξφπνπινο ,  1993).    

Γ2.  Οιιαλδηθή  

 

                        Δηθόλα 10:  Κνπλέιη  Οιιαλδηθήο θπιήο  
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     Πξνέιεπζε:   Ζ ρψξα πξνέιεπζήο ηεο είλαη ε Οιιαλδία.  

Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά:   Σν ζψκα ηνπ είλαη θνληφ θαη επξχ κε 

θαιή θαη ζπκπαγή κπτθή θάιπςε, ε νπνία είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε 

πάλσ ζε έλα ιεπηφ νζηέηλν  ζθειεηφ.  Σν πξφζζην κέξνο ηνπ θνξκνχ, είλαη 

ηδηαίηεξα επξχ, ην ζηήζνο γεκάην θαη νη σκνπιάηεο ηζρπξέο εμαηηίαο ηεο 

θαιήο κπτθήο θάιπςεο. Ζ ξάρε εκθαλίδεηαη επξεία θαη θνληή πνπ θαηαιήγεη  

ζε ζηξφγγπινπο γινπηνχο. Σα άθξα είλαη κηθξά, ε ιακπξίδα  απνπζηάδεη  θαη 

ζηα δχν θχια, ηα απηηά θαηεπζχλνληαη ειαθξά πξνο ηα πίζσ θαη ην θεθάιη 

είλαη ζρεηηθά κεγάιν κε επξχ κέησπν έλα επ ξχ ηξάρειν πνπ κφιηο 

δηαθξίλεηαη  (εηθφλα 10).  

Υξωκαηηζκόο:   Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιηνχ, ηα απηηά  θαη ην πίζσ 

κέξνο ηνπ θνξκνχ καδί κε ηελ νπξά είλαη έγρξσκα, ελψ ην ππφινηπν ζψκα 

άζπξν. Δίλαη απνδεθηνί φινη νη απινί ρξσκαηηζκνί πιελ ηνπ αξγπξφρξσκνπ.  

ηελ πεξίπησζε ηεο ηξηρξσκίαο πξέπεη πάληνηε νη ρξσκαηηζκνί λα είλαη 

αξθεηά θαζαξνί.  

Απνδόζεηο:   Σν . Β. ηνπ ελήιηθνπ θνπλειηνχ θπκαίλεηαη απφ 2 –  3 kg κε 

ηδαληθά ηα 2,5 kg γηα ην αξζεληθφ θαη ηα 2,75 kg γηα ην ζειπθφ.  

Παξνπζηάδεη  φια ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξφζσκσλ θπιψλ, δειαδή 

πξσηκφηεηα, γνληκφηεηα, αλαπηπγκέλν κεηξηθφ θίιηξν θαη αλαπηπγκέλεο 

θξενπαξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο, γη’  απηφ  ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξα ζρήκαηα 

δηαζηαπξψζεσλ κε θπιέο κέζνπ . Β.  (θαηξφπνπινο ,  1993).    
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Γ3.Σζηληζηιά  

 

Δηθόλα 11:  Κνπλέιη  θπιήο Σζηληζηιά .  

Πξνέιεπζε:  Ωο ρψξα πξνέιεπζήο ηεο ζεσξείηαη ε Γαιιία θαη σο 

δεκηνπξγφο ηεο ν Dybowsky,  πνπ ηελ πξσηνπαξνπζίαζε επίζεκα ην  1913 ζε 

ζρεηηθή έθζεζε.  

Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά:  Δκθαλίδεη ηελ θιαζηθή ζσκαηηθή δηάπιαζε 

ησλ θπιψλ κηθξνχ  . Β.. Σα απηηά θέξνληαη φξζηα, ηα κάηηα εκθαλίδνπλ 

ζθνχξν θαηφ ρξσκαηηζκφ ηεο ίξηδαο θαη ε ιακπξίδα  ιείπεη εληειψο απφ ην 

αξζεληθφ, ελψ ζην ζειπθφ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε  (εηθφλα 11).  

Υξωκαηηζκόο:  Θπκίδεη ην ρξσκαηηζκφ ηνπ γλσζηνχ κηθξφζσκνπ 

ηξσθηηθνχ γνπλνθφξνπ δψνπ Σζηληζηιά  (Chincil la Lanigera), απφ ην νπνίν 

θαίλεηαη φηη πήξαλ θαη ηελ νλνκαζία ηνπο ηα θνπλέιηα ηεο θπιήο απηήο.  Ο 

ρξσκαηηζκφο ηνπ ηξηρψκαηνο πνπ θαίλεηαη εμσηεξ ηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ 

θαιχκκαηνο  είλαη ν θαηφο (γθξη) ηνπ ζρηζηφιηζνπ (αζεκί) κε κειαλά 

ζηίγκαηα (κειαλφζηηθηνο) θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηηο  θνξπθέο ησλ 

ελδηάκεζσλ θαη ζηεξηθηηθψλ ηξηρψλ ζε δχν δψλεο. Όζνλ αθνξά ζηνλ 

εζσηεξηθφ ρξσκαηηζκφ ηνπ ηξηρψκαηνο, δηακνξθψλεηαη θαη απφ ηνπο ηξείο 

ηχπνπο ησλ ηξηρψλ θαη παξνπζηάδεη έλαλ ηδηφηππν δσλσηφ ρξσκαηηζκφ, φπνπ 

δηαθξίλνληαη χζηεξα απφ ηζρπξφ θχζεκα, ηξείο νκφθεληξνη θχθινη ζαλ 

ξνδέιεο απφ ηξείο δψλεο δηαθνξεηηθνχ ρξσκαηηζκνχ.  
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Απνδόζεηο:  Σν . Β. ηνπ ελήιηθνπ θνπλειηνχ θπκαίλεηαη απφ 2 –  3 kg κε 

ηδαληθά ηα 2,5 kg γηα ην αξζεληθφ θαη ηα 2,75 kg γηα ην ζειπθφ.  Ζ θπιή 

απηή φηαλ πξσηνδεκηνπξγήζεθε εθηξεθφηαλ θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή θαιψλ 

γνπλνδεξκάησλ, απφ κίκεζε ησλ παξαγφκελσλ πνιχηηκσλ γν πλαξηθψλ απφ 

ην κηθξφ γνπλνθφξν δψν Σζηληζηιά. ηε ζπλέρεηα κεηά ηελ πηψζε ηεο ηηκήο 

ησλ θνληθινδεξκάησλ γηα ηελ παξαγσγή γνπλαξηθψλ, πεξηνξίζηεθε πνιχ ε 

εθηξνθή ηνπ. ηηο κέξεο καο φκσο άξρηζε πάιη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

δηάθνξα ζρήκαηα δηαζηαπξψζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ησλ άιισλ 

παξαγσγηθψλ ηδηνηήησλ πνπ δηαζέηεη , φπσο ηελ πςειή γνληκφηεηα, 

πνιπδπκία, θαζψο θαη ηελ θαιή πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ζθάγησλ.  

Γ.  Σα πβξίδηα  

ηε ζπζηεκαηηθή θνληθινηξνθία, ηα πβξίδηα δελ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλα  

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο Γαιιία,  

Αγγιία, Βέιγην, Οιιαλδία θ.α., ζε πνιχ κηθξφ αξηζκφ εθκεηαιιεχζεσλ. 

Πξνέξρνληαη απφ πνιιαπιέο δηαζηαπξψζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ θπιψλ ή 

πνηθηιηψλ θνπλειηψλ θαη έρνπλ θαιχηεξεο απνδφζεηο απφ ηνπο γελλήηνξέο 

ηνπο. Σα πβξίδηα δεκηνπξγνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο νίθνπο αλαπαξαγσγήο 

θαη δηαηίζεληαη ζειπθά θνπλέιηα αλαπαξαγσγήο κε ηα αληίζηνηρα αξζεληθά 

ζηηο κνλάδεο εθηξνθήο γηα ηελ παξαγσγή θνληθιηδίσλ πάρπλζεο (πβξίδηα).  

Δπεηδή ηα πβξίδηα δελ αλαπαξάγνπλ πηζηά ηνπ ο εαπηνχο ηνπο, φηαλ νη 

γελλήηνξέο ηνπο γίλνπλ ππεξήιηθνη αληηθαζίζηαληαη κε λέα παηξνγνληθά 

θνπλέιηα. Έηζη, δεκηνπξγείηαη κηα εμάξηεζε ησλ θνληθινηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ απφ ηνπο νίθνπο παξαγσγήο πβξηδίσλ. πλεπψο, ε επηινγή 

εθηξνθήο πβξηδίσλ, εμαξηάηαη απφ ην αλ ε ηηκή θηήζεο ησλ παηξνγνληθψλ 

θνπλειηψλ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο απνδφζεηο ηνπο.  
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7. Αζζέλεηεο θνπλειηώλ  

Ηνγελείο αζζέλεηεο  

Α. Ζ Μνιπζκαηηθή Μπμνκάησζε  

Ζ Μνιπζκαηηθή Μπμνκάησζε είλαη κηα ζαλαηεθφξα αζζέλεηα ησλ 

θαηνηθηδίσλ θαη ησλ άγξησλ θνπλειηψλ, πνπ νθείιεηαη ζε ηφ θαη κεηαδίδεηαη 

κε ηα θνπλνχπηα, ηηο  δεθηηθέο κχγεο θαη άιια δεθηηθά έληνκα θαζψο θαη κε 

ηελ απεπζείαο επαθή κεηαμχ άξξσζησλ θαη πγηψλ δψσλ.  

πκπηψκαηα: επηπεθπθίηηδα.  Σα θνπλέιηα είλαη λσζξά θαη δελ έρνπλ 

φξεμε θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζπρλά θζάλεη ηνπο 42ºC. ηελ 

νμεία κνξθή ηεο αζζέλεηαο κεξηθά θνπλέιηα κπνξεί λα πεζάλνπλ κέζα ζε 48 

ψξεο απφ ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ζπκπησκάησλ. ηα δψα πνπ επηδνχλ ην 

ηξίρσκά ηνπο γίλεηαη ηξαρχ θαη ε κχηε, ηα ρείιηα θαη ε βάζ ε ησλ απηηψλ 

ηνπο πξήδνληαη. Δπίζεο ν πξσθηφο πξήδεηαη θαζψο θαη ηα γελλεηηθά φξγαλα 

ησλ αξζεληθψλ θνπλειηψλ.  

Πξφιεςε: ζεξαπεία δελ ππάξρεη. Τπάξρεη εκβφιην πνπ πξνζηαηεχεη ηα 

θνπλέιηα .  

Β. Ζ Θειακάησζε  

Ζ Θειακάησζε  πξνθαιείηαη απφ ηνχο θαη κεηαδίδεηαη κε  ηα 

αξζξφπνδα δσχθηα.  

πκπηψκαηα: Ζ αζζέλεηα δεκηνπξγεί ζειψκαηα, δειαδή κηθξνχο 

φγθνπο ζην δέξκα δχν ηχπσλ. Ο έλαο ηχπνο παξνπζηάδεηαη κε κηθξνχο 

ιεπθφθαηνπο κηζρσηνχο φγθνο ζηελ θάησ επηθάλεηα ηεο γιψζζαο ή ζην θάησ 

κέξνο ηνπ ζηφκαηνο. Ο άιινο ηχπνο ραξα θηεξίδεηαη κε ηελ παξνπζία 

θεξαησδψλ θξεαηνειηψλ ζην ιαηκφ, ζηνπο ψκνπο, ηα απηηά ή ηελ θνηιηα.  

Θεξαπεία-πξφιεςε: Γελ ππάξρεη ζεξαπεία ησλ άξξσζησλ θνπλειηψλ, 

αιιά ν ππφινηπνο πιεζπζκφο ησλ θνπλειηψλ ηεο εθκεηάιιεπζεο κπνξεί λα 

πξνζηαηεπζεί κε απηνγελέο εκβφιην.  
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Γ. Ζ Δπινγία ησλ θνπλειηώλ  

Ζ Δπινγία ησλ θνπλειηψλ είλαη κία νμείαο κνξθήο αζζέλεηα πνπ 

νθείιεηαη ζε ηφ.  

πκπηψκαηα: ππξεηφο, εθθξίκαηα απφ ηε κχηε θαη ηα κάηηα θαη 

εμαλζήκαηα ζην δέξκα.  

Γ. Ηνγελήο αηκνξξαγηθή λόζνο ησλ ιαγνκόξθσλ  

ηελ Διιάδα δηαγλψζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1989 ζε εθηξνθέο 

θνπλειηψλ ζηελ Κξήηε. Ζ λφζνο κεηαδίδεηαη κε φινπο ηνπο ηξφπνπο 

κεηάδνζεο ησλ ηνγελψλ λφζσλ.  

πκπηψκαηα: ππεξζεξκία, αηκνξξαγία ηεο κχηεο θαη λεπξηθά 

ζπκπηψκαηα ηνπ ηχπνπ ππεξεπαηζζεζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαηνκνπαζνινγηθά ζπκπηψκαηα είλαη ε ππεξαηκία θαη ε αηκνξξαγία ζε φια 

ζρεδφλ ηα φξγαλα (ηξαρεία, πλεχκνλεο, ζπθψηη, ζπιήλα, λεθξά, εγθέθαινο).  

Δπίζεο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζπιελνκεγαιία, δηφγθσζε θαη εθθπιηζκφο 

ηνπ ζπθσηηνχ θαζψο θαη ππεξηξνθία ηνπ ζχκνπ νπδέλα. Ζ λφζνο πξνθαιεί  

απφηνκνπο ζαλάηνπο ζε πςειφ πνζνζηφ θαη κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε ηηο  

εμήο κνξθέο:  

 Τπεξνμεία, νπφηε κπνξεί λα κελ ππάξμνπλ ζπκπηψκαηα.  

 Ομέηα, πνπ παξνπζηάδεηαη κε ηα ηππηθά αλαηνκνπαζνινγηθά 

ζπκπηψκαηα.  

 Υξφληα, θαηά ηελ νπνία επηβηψλνπλ ηα δψα θαη ζπκβαίλεη  παξαγσγή 

αληηζσκάησλ.  

Ζ λφζνο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηα θνπλέιηα ησλ εθηξνθψλ ρσξηθήο 

κνξθήο, επεηδή απηά ζπκβαίλεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα θφπξαλα, κε 

ηνπο ιαγνχο, ηα άγξηα θνπλέιηα θαη ηνπο ζαλνχο.  

Θεξαπεία-πξφιεςε: ε πξφιεςε ηεο αξξψζηηαο γίλεηαη κε 

εκβνιηαζκνχο ησλ θνπλειηψλ.  
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Βαθηεξηαθέο αζζέλεηεο  

Α. Ζ Παζηεξέισζε ή Παζηεξηδίαζε  

Ζ Παζηεξέισζε ή Παζηεξηδίαζε είλαη κηα πνιχ κεηαδνηηθή αζζέλεηα, 

πνπ νθείιεηαη ζε βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Pasteurella  θαη κεηαδίδεηαη κε άκεζε 

ή έκκεζε επαθή ησλ δψσλ.  

πκπηψκαηα: Ζ αζζέλεηα κπνξεί λα εθδεισζεί κε:  

 Καηαξξνή ή θξχσκα πνπ εθδειψλεηαη κε νμεία, ππνμεία ή ρξφληα 

θιεγκνλή ησλ βιελλνγφλσλ κεκβξαλψλ ησλ αλαπλεπζηηθψλ αγσγψλ 

θαη ησλ πλεπκφλσλ. Ζ αζζέλεηα απηή κνηάδεη κε θνηλφ θξχσκα ηνπ 

αλζξψπνπ, είλαη πνιχ  κνιπζκαηηθή θαη ππάξρεη θίλδπλνο λα νδεγήζεη 

ζε πλεπκνλία.  

 Σα απνζηήκαηα κπνξεί λα εκθαληζζνχλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ 

ζψκαηνο ή ηελ θεθαιή. Ζ κνξθή απηή ηεο αζζέλεηαο κπνξεί λα 

εμειηρζεί  ζε ζεςαηκία θαη λα ζεκεησζνχλ ζάλαηνη κέζα ζε 48 ψξεο.  

Θεξαπεία-πξφιεςε: Ζ ζεξαπεία ηεο παζηεξέιισζεο είλαη δχζθνιε. Σα 

δηάθνξα αληηβηνηηθά παξέρνπλ κφλν πξνζσξηλή χθεζε -ππνρψξεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ζε επφκελε πεξίνδν θαηαπφλεζεο, φπσο είλαη π.ρ. ν  

ηνθεηφο, παξνπζηάδεηαη ππνηξνπή ηεο αζζέλεηαο. Ζ θαιχηεξε κέζνδνο 

ειέγρνπ ηεο αζζέλεηαο είλαη ε εθαξκνγή απζηεξψλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη ε 

απνκάθξπλζε ησλ αζζελψλ δψσλ.  

Β. Πλεπκνλία  

Ζ Πλεπκνλία πξνθαιείηαη απφ βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Pasteurella 

multocida ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο.  

πκπηψκαηα: Σα πξνζβιεκέλα θνπλέιηα έρνπλ αλνξεμ ία θαη δχζπλνηα, 

είλαη εμαληιεκέλα θαη παξνπζηάδνπλ πςειφ ππξεηφ(40ºC).  Οη πλεχκνλεο 

είλαη ππεξαηκηθνί, θφθθηλνη, δηάζηηθηνη θαη βιελλψδεηο θαη κπνξεί λα έρνπλ 

πχν. Σα άξξσζηα θνπλέιηα πεζαίλνπλ κέζα ζε κηα βδνκάδα απφ ηελ 

εκθάληζε ησλ πξψησλ ζπκπησκάησλ.  
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Θεξαπεία-πξφιεςε: Ζ ζεξαπεία γίλεηαη κε αληηβηνηηθά. Σν πςειφ 

επίπεδν ηεο ακκσλίαο  θαη ν αλεπαξθήο αεξηζκφο ησλ ζαιάκσλ εθηξνθήο θαη 

ηα πιεκκειή κέηξα πγηεηλήο πξνδηαζέηνπλ ηα θνπλέιηα ζηελ πλεπκνλία. Ζ 

πξφιεςε γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή απζηεξψλ κέηξσλ πγηε ηλήο, επαξθνχο 

αεξηζκνχ, ρσξίο ηε δεκηνπξγία ξεπκάησλ αέξα, θαη ηελ απνθπγή πςειήο 

ζπγθέληξσζεο ακκσλίαο θαη πγξαζίαο ζηνπο ζαιάκνπο εθηξνθήο.  

Γ. Μαζηίηηδα  

Ζ Μαζηίηηδα είλαη κηα θνηλή αζζέλεηα ησλ θνπλειηψλ, πνπ 

πξνθαιείηαη θπξίσο απφ ζηαθπινθφθθνπο, αιιά θαη απφ ζηξεπηνθφθθνπο θαη 

άιια βαθηήξηα θαη πξνζβάιιεη ηηο ζειαδφκελεο θνπλέιεο.  

πκπηψκαηα: ηηο πξνζβιεκέλεο θνπλέιεο νη καζηηθνί αδέλεο είλαη  

ζεξκνί ζθιεξνί,  θινγσκέλνη, θνθθηλσπνί θαη πξεζκέλνη θαη αξγφηεξα 

κπνξεί λα γίλνπλ θπαλσπνί.  ηηο  νμείεο πεξηπ ηψζεηο κπνξεί λα 

παξνπζηάζνπλ απφζηεκα.  

Θεξαπεία-πξφιεςε: Ζ ζεξαπεία γίλεηαη κε ελέζεηο αληηβηνηηθψλ. Αλ ε 

ζεξαπεία αξρίζεη ακέζσο κεηά ηελ πξνζβνιή, ε θνπλέια κπνξεί λα ζσζεί 

θαη ε βιάβε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε 1 σο 2 ζειέο. Αλ ε βιάβε έρεη  

επεθηαζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν ζειέο ηεο θνπλέιαο δε ζπκθέξεη ε 

δηαηήξεζε ηεο θαη πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη, ηα δε ζειάδνληα θνπλειάθηα 

ηεο δελ πξέπεη λα ζειάδνπλ άιιε θνπλέια, γηαηί  ζα ηεο κεηαδψζνπλ ηελ 

αζζέλεηα. Όκσο νη θνπλέιεο,  πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ Μαζηίηηδα,  κπνξεί 

λα παξακείλνπλ θνξείο ησλ βαθηεξίσλ ηεο καζηίηηδαο θαη, ζπλεπψο, ππάξρεη 

θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ άιισλ θνπλειψλ, γη’ απηφ ζπληζηάηαη ε 

απνκάθξπλζε ησλ θνπλειψλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί. Ζ πξφιεςε ηεο 

αζζέλεηαο γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο  
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Θ. Ζ νικνλέιισζε  

Ζ νικνλέιισζε νθείιεηαη ζηα βαθηήξηα Slamonella typhimurium  ή 

Salmonella enteritidis  θπξίσο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεςαηκία θαη 

αηθλίδηνπο ζαλάηνπο, αιιά ζπρλά δελ παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα. Ζ κεηάδνζε 

ηεο αζζέλεηαο γίλεηαη κε απεπζείαο  επαθή θαη ηελ πξφιεςε κνιπζκέλεο 

ηξνθήο ή λεξνχ.  

πκπηψκαηα: Απηά δελ είλαη εηδηθά αιιά γεληθά θαη είλαη αλνξεμία, 

θαηάπησζε, ππξεηφο θαη θακηά θνξά δηάξξνηα. ηηο ππεξνμείεο πεξηπηψζεηο 

παξνπζηάδνληαη αιινηψζεηο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ζπςαηκία. ηηο νμείεο  

πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη λεθξσηηθά ζηίγκαηα ζην ζπθψηη θαη ζπιήλα 

είλαη κεγεζπζκέλε. Ζ δηάγλσζε εμαξηάηαη απφ ηελ απνκφλσζε θαη ηελ 

ηαπηνπνίεζε ηνπ βαθηεξίνπ.  

Θεξαπεία-πξφιεςε:  Ζ ζεξαπεία ζπάληα επηρεηξέηηαη, επεηδή ηα 

ζεξαπεπζέληα θνπλέιηα λα γίλνπλ θ νξείο ηνπ κηθξνβίνπ. Σα χπνπηα 

αζζέλεηαο θνπλέιηα είλαη θαιχηεξν λα απνκαθξχλνληαη. Ζ πξφιεςε ηεο 

αζζέλεηαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηα κέηξα πγηεηλήο.  

Αζζέλεηεο από κύθεηεο  

Οξηζκέλνη κχθεηεο πξνθαινχλ αζζέλεηεο. Οη αζζέλεηεο απηέο είλαη 

αζπλήζεηο θαη είλαη ε Σξηρνθπηίαζε, ε Πηηπξίαζε, ε Μπθσηηθή ζηνκαηίηηδα, 

ε πνξνηξηρίαζε ή πνξνηξίρσζε  θαη ε Αζπεξγίιισζε.  
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Παξαζηηηθέο αζζέλεηεο  

Σα ελδνπαξάζηηα  

Α. Ζ Κνθθηδίαζε  

   Ζ Κνθθηδίαζε είλαη κία ζπλήζεο θαη απφ ηηο πην ζνβαξέο αζζέλεηεο 

ησλ θνπλειηψλ, πνπ είλαη δηαδεδνκέλε ζ’ φιν ηνλ θφζκν θαη πξνθαιείηαη 

απφ ηα θνθθίδηα,  κηα νκάδα παξαζηηηθψλ πξσηνδψσλ(κνλνθχηηαξνη 

κηθξννξγαληζκνί) πνπ είλαη αφξαηα κε γπκλφ κάηη θαη αλήθνπλ ζην γέλνο 

Eimeria .  Γηαδίδνληαη κε κνλνθχηηαξεο σνθχζηεηο  (απγά),  πνπ απνβάιινληαη 

απφ ηα θφπξαλα. Οη σνθχζηεηο γηα λα γίλνπλ κνιπζκαηηθέο πξέπεη λα 

σξηκάζνπλ(ζπνξνπνηεζνχλ), πξάγκα πνπ γίλεηαη, φηαλ ππάξρνπλ νη  

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο, κέζα ζε δχν κέξεο.  

   Ζ πξνζβνιή ησλ θνπλειηψλ κε ηελ πξφζιεςε ζπνξηαζκέλσλ 

σνθχζηεσλ ζπλήζσο κε ηε κνιπζκέλε, απφ ηα θφπξαλα άιισλ 

πξνζβιεκέλσλ θνπλειηψλ, ηξνθή ή λεξφ, θαζψο θαη γιχθνληαο αθαζαξζίεο 

θαη, γεληθά ζψκαηα πνπ είλαη κνιπζκέλα. Οη ψξηκεο(απνξηαζκέλεο) 

σνθχζηεηο, φηαλ εηζέιζνπλ ζην πεπηηθφ ζχζηεκα ζπάδνπλ θαη 

απειεπζεξψλνπλ ηα ιεγφκελα ζπνξνδσίδηα, πνπ θαηεπζχλνληαη ζηα επηζήιηα 

(ηνηρψκαηα) ηνπ εληέξνπ ή ζην ζπθψηη, φπνπ πνιιαπιαζηάδνληαη θαη 

πξνθαινχλ αιινηψζεηο ζ’ απηά. Μεηά κεξηθέο εκέξεο παξάγνληαη σνθχζηεηο,  

πνπ εμέξρνληαη κε ηα θφπξαλα. Οη σνθχζηεηο απηέο δελ είλαη κνιπζκαηη θέο 

κέρξη λα σξηκάζνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπνξνδσίδηα. Οη σνθχζηεηο 

κεηαθέξνληαη ζηηο  θνληθινηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο κε κεραληθά 

κέζα(απηνθίλεηα, ζθεχε, παπνχηζηα  θ.ά.).  

   Τπάξρνπλ δχν κνξθέο ηεο αζζέλεηαο,  ε επαηηθή θνθθηδίαζε θαη ε 

εληεξηθή θνθθηδίαζε.  
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Α1. Ζπαηηθή θνθθηδίαζε  

   Ζ Ζπαηηθή θνθθηδίαζε ή θνθθηδίαζε ηνπ ζπθσηηνχ πξνθαιείηαη απφ 

ην Eimeria st iedae  πνπ πξνζβάιιεη ηα θνπλέιηα.  

   Ζ ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

σνθπζηψλ πνπ πξνζιακβάλνπλ ηα θνπλέιηα.  

   Σα λεαξά θνπλέιηα είλαη πην επαίζζεηα ζηελ αζζέλεηα.  

πκπηψκαηα: ηα πξνζβιεκέλα θνπλέιηα κπνξεί λα κελ 

παξνπζηαζηνχλ εκθαλή ζπκπηψκαηα ή θαη λα κε ζεκεησζνχλ ζάλαηνη ζε 

βξαρεία πνξεία ηεο αζζέλεηαο.  

   Σα πξνζβιεκέλα θνπλέιηα κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ αλνξεμία θαη 

ηξαρχ ηξίρσκα θαη ηα λεαξά κεησκέλε αλάπηπμε. Σα θνπλέιηα ζπλήζσο 

ππνθχπηνπλ κέζα ζε 30 εκέξεο ζε βαξηέο πξνζβνιέο.  

Θεξαπεία-πξφιεςε: Ζ ζεξαπεία γίλεηαη κε αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα. 

Σα θνπλέιηα πνπ ζεξαπεχνληαη επηηπρψο απνθηνχλ αλνζία ζε επαθφινπζεο 

κνιχλζεηο. Ζ παξαπάλσ ζεξαπεία, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ εθαξκνγή, ζπγρξφλσο, κέηξσλ πγηεηλήο.  Οη ηατζηξεο θαη 

νη πνηίζηξεο δελ πξέπεη λα κνιχλνληαη κε ηα θφπξαλα.  

Α2. Δληεξηθή θνθθηδίαζε  

   Απηή ε κνξθή θνθθηδίαζεο είλαη ε πην νμεία απφ ηηο  δχν κνξθέο θαη 

πξνθαιεί κεγάιεο απψιεηεο. πλήζσο πξνζβάιιεη ηα θνπλέιηα κεηά απφ ηνλ 

απνγαιαθηηζκφ ηνπο.  

πκπηψκαηα: πρλά ε πξνζβνιή είλαη ειαθξηά, ρσξίο λα 

παξαηεξνχληαη ζπκπηψκαηα. ηηο ζνβαξέο παξαηεξνχληαη ζηα θνπλέιηα 

αλνξεμία, ηξαρχ ηξίρσκα, δηάξξνηα κε βιέλλα , αηκνξξαγηθά θφπξαλα, 

θνπζθσκέλε θνηιηά θαη αδπλάηηζκα. ηελ αξρή νη αιινηψζεηο είλαη ιίγεο, 

αιιά αξγφηεξα ηα έληεξα γίλνληαη ρνλδξά θαη σρξά θαη έρνπλ αηκνξξαγίεο.  
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Θεξαπεία-πξφιεςε: Ζ ζεξαπεία ηεο εληεξηθήο θνθθηδίαζεο είλαη ε 

ίδηα φπσο θαη γηα ηελ επαηηθή θνθθηδίαζε. Όκσο, φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε, 

ελψ ε επαηηθή θνθθηδίαζε κπνξεί λα εμαιεηθζεί κε ηελ εθαξκνγή απζηεξψλ 

κέηξσλ πγηεηλήο (θαζαξηζκφο -απνιχκαλζε), ε εληεξηθή θνθθηδίαζε δελ 

εμαιείθεηαη κε ηα ίδηα κέηξα, αιιά απηά βνεζνχλ κφλν ζηε κ είσζε ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηεο αζζέλεηαο.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ Β  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΦΑΓΗΟΤ ΚΑΗ ΚΡΔΑΣΟ ΚΟΤΝΔΛΗΩΝ  

    Δηζαγσγή   

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

άπνςε ηνπ  θαηαλαισηή  ν νπνίνο  ελδηαθέξεηαη θπξίσο  γηα ηελ πγηεηλή  

θαηάζηαζε  ηνπ θξέαηνο, ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, ηελ επθνιία θαη 

ηελ ηαρχηεηα ζην καγείξεκα, θαη ηελ ηηκή ηνπ. Καηά ηηο δχν ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, νη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πνηφηεηα θξέαηνο ησλ 

θνπλειηψλ  έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ αχμεζε ηνπ δψληνο βάξνπο θαη ηεο 

απφδνζεο ηνπ ζθάγηνπ. εκαληηθνί αλζξψπηλνη πφξνη δαπαλήζεθαλ γηα λα 

κειεηεζνχλ νη βηνινγηθνί θαη δσνηερληθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ζθάγηνπ θαη ηνπ θξέαηνο. Αξθεηνί παξάγνληεο πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε ιφγσ ηεο κεγάιεο ηνπο επίδξαζεο ζην ζθάγην ησλ 

θνπλειηψλ  θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηφο ηνπο, είλαη ηα πξνγξάκκαηα 

επηινγήο, ε ειηθία θαη ην βάξνο ηεο ζθαγήο, ην ιίπνο ηνπ ζθάγηνπ θαζψο θαη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ηε ζθαγή. Ωζηφζν, ν ξφινο απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζηελ 

πνηφηεηα θαη ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θξέαηνο δελ έρεη δηεξεπλεζεί 

πιήξσο (Zotte, 2002).  

   1. Ζ πνηόηεηα ηνπ ζθάγηνπ θνπλειηνύ  

Όπσο ηζρχεη ζηα πεξηζζφηεξα δψα, ηα πξντφληα θξέαηνο ησλ 

θνπλειηψλ  κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθάγηνπ θαη 

ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο. Ζ πνηφηεηα ηνπ ζθάγηνπ πξέπεη λα πιεξνί θαη 

ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη ε πξνο πψιεζε 

απφδνζε ζε θξέαο θαη ε ειθπζηηθφηεηα πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ πνη φηεηα 

ηνπ ζθάγηνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην βάξνο ηνπ ην νπνίν πνηθίιιεη απφ 1,0 

έσο 1,8 θηιά, αλάινγα κε ηελ ρψξα ή ηελ πεξηνρή πνπ παξάγεηαη ( Colin,  

1999), ηελ απφδνζε ζε ζθάγην ε νπνία αθνξά νιφθιεξν ην ζθάγην θαη είλαη 

απφ 55 έσο 61% ηνπ δψληνο βάξνπο (Ouhayoun, 1989; Dalle Zotte and 

Ouhayoun, 1998; Bielanski et al. ,  2000; Milisits et al . ,  2000), ηελ απφδνζε 

ζε ηεκάρηα φπσο ην θαξέ πνπ αθνξά ην 23 -28% ηνπ ζθάγηνπ (Ouhayoun, 
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1989) θαη ηα πφδηα (hindlegs) πνπ απνηεινχλ ην 27 -29% ηνπ ςπρξνχ 

ζθάγηνπ (Parigi Bini et  al .,  1992a), ηελ αλαινγία θξέαηνο -νζηψλ πνπ είλαη 

πεξίπνπ 7 ,0 εσο  8,0 (Parigi Bini et al .,  1992a), ην πνζνζηφ ηνπ ιίπνπο πνπ 

είλαη πεξίπνπ 3 -6% (Dalle Zotte and Ouhayoun, 1998), θαη ηηο απψιεηεο 

θαηά ηελ ςχμε πνπ είλαη πεξίπνπ 1,7 -4% (Pla and Cervera,  1997; Dal Bosco 

et al .,  2000).  ε γεληθέο γξακκέο, ε έξεπλα γηα ηε ζχλζεζε ησλ ζθάγησλ 

παξνπζηάδεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ δηφηη  ν θαηαλαισηήο αλαδεηεί ζθάγηα 

ειθπζηηθά θαη πγηεηλά ελψ ηνλ ελδηαθέξεη θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο. 

Δπηπρψο ην εκπνξηθφ ζθάγην  ηνπ θνπλειηνχ  είλαη ζρεηηθά άπαρν, ελψ δελ 

παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα πνηφηεηαο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

θπζηνινγία  ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο ή  κε δσνηερληθνχο ρεηξηζκνχο πξηλ,  

θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ζθαγή, ζε ζχγθξηζε κε άιια είδε (Ouhayoun, 

1992a).Σα  ζπλήζε ηεκάρηα ηνπ ζθάγηνπ ηνπ θνπλειηνχ φπσο απεηθνλίδνληαη 

θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, είλαη ηα εμήο: ηα δπν πηζηλά πφδηα, ηα δπν 

κπξνζηηλά πφδηα, ε νζθχο, ε πιάηε, νη πιεπξέο θαη ν ιαηκφο.  

                     Δηθόλα  12:  Δκπνξηθόο ηεκαρηζκόο ζθάγηνπ θνπλ ειηώλ.                                      
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   2. Ζ πνηόηεηα ηνπ θξέαηνο θνπλειηνύ  

Ο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο πνηθίιιεη επξέσο αλάινγα κε 

ηνλ πξννξηζκφ  ή ηελ δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ,  π.ρ.  ζηνλ επεμεξγαζηή, ηνλ 

δηαλνκέα  ή ηνλ θαηαλαισηή. Δπεηδή ν ηειεπηαίνο είλαη θαη ν ηειηθφο θξηηήο, 

ε δηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηελ πνηφηεηα είλαη θαη ε πην ζεκαληηθή. Ο νξηζκφο 

ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο επεξεάδεηαη κε θάζε αιιαγή 

λννηξνπίαο ηεο θνηλσλίαο, ελψ ζπρλά εληζρχεηαη απφ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο. Ζ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο δελ  πεξηιακβάλεη κφλν ηε ζξεπηηθή 

ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε  (δειαδή ηηο  θαηάιιειεο αλαινγίεο ησλ βηνδξαζηηθψλ 

ελψζεσλ, ηηο  πξσηεΐλεο, ηα ιηπίδηα θαη ηα βαζηθά επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο) ,  

ηα νξγαλνιεπηηθά ηνπ  ραξαθηεξηζηηθά (ηελ ηξπθεξφηεηα θαη  ηελ  γεχζε),  ηα 

θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ( ην ρξψκα,  ην pH, ηελ ηθαλφηεηα 

ζπγθξάηεζεο λεξνχ ή  ΗΝ) ,  ηελ πγηεηλή ηνπ θαηάζηαζε, ην πεξηερφκελν  ησλ  

θνξεζκέλσλ  ιηπαξψλ  νμέσλ (SFA) θαη ηνπο ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο 

κεηαπνίεζεο, αιιά πεξηιακβάλεη επίζεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ θαιή 

κεηαρείξηζε ησλ δψσλ, ηηο επηπηψζεηο ηεο δσηθήο παξαγσγήο ζην πεξηβάιινλ 

θαη, θπζηθά, ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Σν θξέαο ηνπ θνπλειηνχ εθηηκάηαη 

ηδηαίηεξα γηα ηηο δηαηηεηηθέο θαη ζξεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο,  είλαη άπαρν θαη ην 

60% ηνπ ζπλφινπ ησλ ιηπαξψλ νμέσλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη είλαη 

αθφξεζηα, είλαη πινχζην ζε πξσηεΐλεο (20 -21%) θαη ακηλνμέα πςειήο 

βηνινγηθήο αμίαο ελψ  έρεη κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε ρνιεζηεξφιε ,  λάηξην θαη  

είλαη πινχζην ζε θάιην, θψζθνξν θαη καγλήζην  (Parigi Bini et al. ,  1992b; 

Bielanski et al. ,  2000).  

Καηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, νη θαηαλαισηέο ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ αλαδεηνχζαλ  θξέαο κε βάζε ην εηζφδεκά ηνπο,  ηελ 

δηαζεζηκφηεηα, ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο θαη, θπζηθά, η ε δηαηξνθηθή ηνπ αμία. 

Πην πξφζθαηα, ν θαηαλαισηήο έρεη επεξεαζηεί απφ κηα νιφθιεξε ζεηξά απφ 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο νπηηθήο αηζζεηηθήο,  ηεο  

θαηαιιειφηεηαο ηεο  επηινγήο  ελαιιαθηηθψλ δηαζέζηκσλ ηξνθίκσλ θαη ηεο 

δηαηξνθηθήο ηθαλνπνίεζεο. ήκεξα, πνιιέο αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

αληηκεησπίδνπλ ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο, φπσο ε αχμεζε ηεο επκάξεηαο, ε αιιαγή 

νηθνγελεηαθήο  θαηάζηαζεο  θαη ν απμεκέλνο ειεχζεξνο ρξφλνο. Απηφ νδεγεί 
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ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε κνξθή ηνπ γεχκαηνο θαη ζηνλ δηαζέζηκν ρξφλν 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαη ηελ θαηαλάισζή ηνπ θαζψο θαη αχμεζε ηεο 

δήηεζεο ζε ηξφθηκα γξήγνξεο πξνεηνηκαζίαο  (fast food) (Zotte,  2002).  

Σα πνηνηηθά γλσξίζκαηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο εξεπλ εηέο 

πνηθίιινπλ κε ην ρξφλν, κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο. Παξαδνζηαθά, ε θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ 

δηέπνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο ηνπ θνπλειηνχ  έρεη απαζρνιήζεη πνιχ 

ηνπο επηζηήκνλεο θαηά ην παξειζφλ (Barany et al .,  1965; Nogues et al .,  

1974; Vigneron et al .,  1976). Ζ κπτθή ζχλζεζε ησλ ηλψλ, νη  αλαινγίεο ησλ 

ηλψλ θαη ε ππθλφηεηα  ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ ζην κπτθφ ηζηφ  είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ πνιιέο απφ ηηο βηνρεκηθέο 

δηεξγαζίεο πξηλ  απφ  θαη κεηά ηε ζθαγή θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ πνηφηεηα ηνπ 

θξέαηνο  (Alasnier et  al.,  1996; Dalle Zotte and Ouhayoun, 1998; Gondret  

and Bonneau, 1998). Ο ηζηνρεκηθφο,  βηνρεκηθφο ραξαθηεξηζκφο θαη ε 

ηαμηλφκεζε ησλ κπτθψλ ηλψλ, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηελ ζηαζεξφηεηα 

ηνπ ρξψκαηνο, ηελ ηξπθεξφηεηα, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο 

λεξνχ, ηελ γεπζηηθφηεηα θαη ηελ νμείδσζε ησλ ιηπηδίσλ  (Aquaron and 

Serratrice, 1972; Ouhayoun and Dalle Zotte, 1993; Dalle Zotte and 

Ouhayoun, 1995; Dalle Zotte et al .,  1996; Alasnier  et al.,  1996).  

    2.1 Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά  

 Καηά ηηο  ηειεπηαίεο δεθαεηίεο , νη κειέηεο ζρεηηθά κε ην θξέαο θνπλειηνχ 

έρνπλ θπξίσο επηθεληξσζεί ζηελ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ θξέαηνο, ην pH θαη ην 

ρξψκα  (Blasco and Piles, 1990; Xiccato et al. ,  1990; Castellini  and 

Battaglini, 1992; Cobos et  al.,  1993; Parigi  Bini et  al. ,  1992b, 1994; 

Cabanes-Roiron and Ouhayoun, 1994; Haddad et al .,  1994; Dalle Zotte et al. ,  

1995, 1997, 1998; Oliver et al .,  1997; Dalle Zotte and Ouhayoun, 1998). Σν  

pH κεηξάηαη κε περάκεηξα κεηά απφ ξπζκηζή ηνπο ζε ξπζκηζηηθά δηαιχκαηα 

ζπλήζσο pH 4 θαη 7.Ζ κέηξεζε ηνπ ρξψκαηνο ιακβάλεη ρψξα κε ρξήζε 

ρξσκαηνκέηξνπ ξπζκηζκέλν ζην ζχζηεκα CIE L a* b*.Σν L ζπκβνιίδεη ηε 

θσηεηλφηεηα ηνπ θξέαηνο θαη παίξλεη ηηκέο απφ 0 γηα ην καχξν έσο 100 γηα 

ην απφιπην ιεπθφ.Σν a* εθθξάδεη ηελ έληαζε ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο  εάλ 

είλαη ζεηηθφ θαη ηελ έληαζε ηνπ πξάζηλνπ εάλ είλαη αξλεηηθφ.Σέινο ην b* 
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ζπκβνιίδεη ηελ έληαζε ηνπ θίηξηλνπ ρξψκαηνο εάλ είλαη ζεηηθφ θαη ηελ 

έληαζε ηνπ κπιέ εάλ είλαη αξλεηηθφ.   Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή θαη ζαθήο ε 

ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ νξγαλνιεπηηθψλ 

κεηαβιεηψλ, νη έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζε αξθεηέο πηπρέο ηνπ θξέαηνο,  

φπσο ε απψιεηα χδαηνο θαηά ηελ ςχμε, ζην καγείξεκα, θαηά ηελ απφςπμε 

θαη ε κέηξεζε ηεο ηξπθεξφηεηαο ηνπ θξέαηνο  (Bernardini et al.,  1994; Dalle 

Zotte et al. ,  1995; Pla and Cervera, 1997).  

2.2 Οξγαλνιεπηηθέο ηδηόηεηεο  

Οη νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θξέαηνο έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα 

ηελ επηινγή ησλ θαηαλαισηψλ. Οη πην ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ εκθάληζε 

ηνπ θξέαηνο (ην ρξψκα θαη ηελ ζπλεθηηθφηεηα ηνπ λσπνχ θξέαηνο), ηελ πθή 

ηνπ (ηελ ηξπθεξφηεηα θαη ην ρπκψδεο) θαη ην άξσκα ηνπ (ηελ γεχζε θαη ηελ 

νζκή ηνπ θαηά ηελ κάζεζε).Ζ ηξπθεξφηεηα ππνινγίδεηαη κε ρξήζε 

ηξπθεξφκεηξνπ, ην νπνίν κεηξά ηε δχλακε δηάηκεζεο ησλ κυηθψλ ηλψλ.Οη 

ισξίδεο ησλ κυηθψλ ηλψλ θφβνληαη θάζεηα σο πξνο ηε δηεχζπλζή ηνπο.  Ζ 

εκθάληζε ηνπ θξέαηνο θνπλειηνχ κπνξεί λα αιιάμεη κε ηνλ ρξφλν θαηά ηελ 

απνζήθεπζε, ζπγθεθξηκέλα κπνξεί λα γίλεη πην ζθνηεηλφ θ αη μεξφ ή πγξφ 

αλάινγα κε ηελ ζπζθεπαζία, θάηη ην νπνίν έρεη ζπλέπεηεο ζηελ απνδνρή ηνπ 

θαηαλαισηή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν θαηαλαισηήο αληηιακβάλεηαη ηε 

θξεζθάδα θαη ηελ πνηφηεηα ζην ρξψκα ηνπ άπαρνπ θξέαηνο. Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο, νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο  θαη νη δηάθνξεο κέζνδνη ζπζθεπαζίαο 

πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε. Ο παξαδνζηαθφο 

θαηαλαισηήο ζεσξεί φηη ην θξέαο ηνπ θνπλειηνχ έρεη ζεηηθέο 

νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο, δειαδή είλαη καιαθφ, άπαρν θαη απαιά 

αξσκαηηζκέλν. Παξφια απηά, ε θχξηα αηηία ηεο άξλεζεο είλαη ε ηππηθή 

γεχζε ηνπ θξέαηνο ησλ αγξίσλ ζεξακάησλ ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή απφ 

ηνλ θαηαλαισηή (De Carlo, 1998) θαη ελ κέξεη νθείιεηαη ζηηο ιηπαξέο νπζίεο 

ηνπ θξέαηνο θαη ηε ζχλζεζε ησλ  ιηπαξψλ νμέσλ. Οη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ ηηο  δηάθνξεο δπλαηφηεηεο γηα λα κεηψζνπλ ηελ 

άγξηα γεχζε ζην θξέαο θνπλειηνχ, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο θαηαλαισηψλ.  
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2.3 Τγηεηλή θαηάζηαζε θξέαηνο θνπλειηνύ  

  Ζ θαηαλαισηηθή δήηεζε φιν θαη πεξηζζφηεξν επεξεά δεηαη απφ ηηο  

απμαλφκελεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θξέαηνο θαη ηνλ 

αληίθηππν πνπ έρνπλ ζηελ πγεία νη ζχγρξνλεο κέζνδνη παξαγσγήο. Γχν άιια 

ζέκαηα πνπ είλαη πιένλ δηαδεδνκέλα ζηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν ζπλδένληαη κε 

ηα θαηάινηπα θαη ηηο πξνζκείμεηο. ην ζχγρξνλν δπηηθφ θφζκν, είλαη 

αλεπηπγκέλνο ν  θφβνο φηη δηάθνξεο νπζίεο ρνξεγνχληαη ζηα δψα γηα 

ηαρχηαηε αλάπηπμε, γηα ηελ πξφιεςε ή ηε ζεξαπεία αζζελεηψλ, φπσο επίζεο 

ηα θπηνθάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δσνηξνθέο αιιά θαη ηα 

πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νξηζκέλα κεηαπνηεκέλα πξντφληα κε 

βάζε ην θξέαο, ζα κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ θαηάινηπα ζην θξέαο ηα νπνία 

ζηε ζπλέρεηα ζα επηβαξχλνπλ ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ . Ζ θαηαιιειφηεηα 

ηνπ θξέαηνο θνπλειηψλ πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε ή ηελ ζπνξαδηθή 

παξνπζία δσνλφζσλ αιιά θαη θαξκαθεπηηθψλ θαηαινίπσλ (Facchin et al.,  

1996).  Δλ ηνχηνηο,  ε ζπρλφηεηα ησλ πνιππαξαγνληηθψλ παζνινγηψλ ζε 

αγξνθηήκαηα εθηξνθήο θνπλειηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί,  αθνξνχλ ηελ 

ππεξβνιηθή ρξήζε αληηβηνηηθψλ, κε ελδερφκελε παξνπζία θαηα ινίπσλ ζην 

θξέαο ζε επηθίλδπλα επίπεδα (Facchin et al. ,  1998).  

Δπίζεο, ην θξέαο ηνπ  θνπλειηνχ ζα κπνξνχζε λα κνιπλζεί θαη  θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαπνίεζεο, εάλ ην εθαξκνδφκελν  πξφγξακκα 

πγηεηλήο δελ πεξηιακβάλεη  φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο (Zanon et al.,  1998).  

Δπηπιένλ, ηα ζθάλδαια ησλ ηξνθίκσλ πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ μεζπάζεη ηηο  

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηδηαίηεξα εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αλζξψπνπ (νξκφλεο, β -αγσληζηέο, ζαικνλέιια, αληηβηνηηθά, δηνμίλεο,  

Bovine spongiform encephalopathy ή BSE), έρνπλ επεξεάζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 

θξέαηνο θνπλειηψλ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ θαηαλαισηή, 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαρείξηζε ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο πξέπεη λα είλαη  

πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηε πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο 

(Vannucci, 2000).   

Ζ πηζηνπνίεζε έρεη ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζεξαπεηψλ κε 

αληηβηνηηθά θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηνπ θξέαηνο απφ ην αγξφθηεκα ζηνλ 
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θαηαλαισηή. Ζ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζε φιε ηελ αιπζίδα π αξαγσγήο 

θξέαηνο έρεη σο ζθνπφ ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ κε 

πηζηνπνηεκέλα φια ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία έηζη ψζηε λα κελ ηεζεί ζε θίλδπλν νιφθιεξε ε 

δηαδηθαζία απφ κηα εζθαικέλε ελέξγεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έζησ θαη ζε 

έλα κφλν απφ απηά ηα ζπζηαηηθά. ε κηα πξνζπάζεηα λα εγγπεζεί ηελ 

αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ θξέαηνο, ε βηνκεραλία θξέαηνο ζέζπηζε ηα 

ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (Quality Assurance, QA).  Μέρξη ζήκεξα, 

νη αξρέο ηνπ HACCP θαη ηνπ  ISO 9000 έρνπλ εθαξκνζηεί πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ε πγηεηλή ζηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ. ηελ δηαρείξηζε ηεο 

παξαγσγηθήο αιπζίδαο ηνπ θνπλειηνχ, ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο δελ είλαη αθφκε επξέσο δηαδεδνκέλν. Ωζηφζν, έλα είδνο 

πηζηνπνίεζεο πνπ ζα  κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα επθαηξία γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ έρεη εηζαρζεί πξφζθαηα: ε 

εζεινληηθή πηζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο. Οη λέεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη 

ηα λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, αλακθίβνια, ζα νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε ησλ 

πξνηχπσλ αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ αιιά θαη ηεο πνηφηεηάο ηνπο θαζψο θαη 

ζηελ θαιχηεξε δηαβίσζε ησλ δψσλ (Biguzzi, 2000).  

2.4 Ο ξόινο ηνπ ιίπνπο ζηελ πνηόηεηα ηνπ θξέαηνο θνπλειηνύ  

 ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, νη άλζξσπνη πιένλ ηείλνπλ λα αζθνχλ έιεγρν 

ηεο θαζεκεξηλήο πξφζιεςεο ιίπνπο κέζσ ηεο ζχλζεζεο ηνπ θαγεηνχ. 

πλεπψο, έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ησλ εξεπλεηψλ είλαη ε παξαγσγή 

δηαηηεηηθνχ θαη πγηεηλνχ θξέαηνο κε κεησκέλα θνξεζκέλα FA θαη απμεκέλα 

αθφξεζηα FA ζηηο ιηπναπνζήθεο ηνπ δψνπ. ε φ ,ηη αθνξά ηελ πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ιηπαξά  νμέα, ν πίλαθαο 9 δείρλεη φηη ην θξέαο ηνπ θνπλειηνχ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφηεξα ιηπαξά  νμέα  (θαηά κέζν φξν 6,8 g αλά 100 

g λσπνχ θξέαηνο) θαη ελέξγεηα  (θαηά κέζν φξν 618 kJ/100 g λσπνχ θξέαηνο) 

ζε ζχγθξηζε κε ην θξέαο άιισλ παξαγσγηθψ λ δψσλ.  
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Πίλαθαο 9: Υεκηθή ζύζηαζε θαη ελεξγεηαθή αμία θξέαηνο (γηα 100 g εδώδηκνπ 

θιάζκαηνο) (Salvini et al.,  1998)  

 Υνηξηλό   Μνζράξη   Φηιέην 

κνζραξηνύ  

 Κνηό -

πνπιν  

 Κνπλέ -

ιη  

 

 Δχξνο  Μ.Ο.  Δχξνο  Μ.Ο.  Δχξνο  Μ.Ο.  Δχξνο  Μ.Ο

.  

Δχξνο  Μ.Ο.  

Νεξό (g)  60-75,3  70,5  66,3-

71,5  

69,1  70,1-76,9  73,5  67,0-

75,3  

72,2  66,2-

75,3  

70,8  

Πξσηεΐλε 

(g)  

17,2-

19,9  

18,5  18,1-

21,3  

19,5  20,3-20,9  20,5  17,9-

22,2  

20,1  18,1-

23,7  

21,3  

Ληπίδηα 

(g)  

3-22,1  8 ,7  3 ,1-14,6  9  1 ,0-7,0  4 ,0  0 ,9-

12,4  

6 ,6  0 ,6-

14,4  

6 ,8  

Δλέξγεηα 

(kJ)  

418-

1121 

639 473-854  665 385-602  493,5  406-

808 

586 427-

849 

618 

 

 ε φ ,ηη αθνξά ηελ ρνιεζηεξφιε, ην θξέαο θνπλειηνχ πεξηέρεη ηα 

ρακειφηεξα επίπεδα (θαηά κέζν φξν 45 mg/100 g λσπνχ θξέαηνο) ζε 

ζχγθξηζε κε ηα πην δεκνθηιή θξέαηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 10  

(Lukefahr et  al. , 1989; Parigi Bini et al .,  1992b). χκθσλα κε ηε ζχλζεζε 

ηνπ ιίπνπο, ην θξέαο θνπλειηνχ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν 

ηξφθηκν ζηελ αλζξψπηλε δηαηξνθή (Πίλαθαο 10). Σν θξέαο θνπλειηνχ 

θαηέρεη κηα ζρεηηθά πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πνιπαθφξεζηα FA (PUFA)  

(Romans et al.,  1974; Ouhayoun et al .,  1985, 1987; Alasnier and  Gandemer,  

1998) θαη πνιχ ρακειή αλαινγία FA -n6/FA-n3  (Castell ini  et al. ,  1999).  

Ωζηφζν, ε κείσζε  ηνπ βαζκνχ θνξεζκνχ ησλ FA ησλ δσηθψλ ηζηψλ, 

επηηαρχλεη ηελ νμεηδσηηθή ππνβάζκηζε θαηά η ε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο 

ηνπ θξέαηνο θαη ηεο απνζήθεπζεο. Γεδνκέλνπ φηη ην θξέαο ηνπ θνπλειηνχ 

είλαη ζπλήζσο πινχζην ζε πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα καθξάο αιχζνπ, 

κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ε πεξαηηέξσ δηάξθεηα δσήο ηνπ καγεηξεκέλνπ θξέαηνο 

(Lee and Ahn, 1977; Fernandez-Espla and O’Neill , 1993; Lopez -Bote et al.,  

1997). Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο νμείδσζεο ησλ ιηπηδίσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο 

πγείαο είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ηνπ θξέαηνο.  Ζ 

νμείδσζε ηνπ ιίπνπο είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο αξκφδηνπο κερα ληζκνχο 

γηα ηελ ραξαθηεξηζηηθή αλάπηπμε ηεο γεχζεο, αιιά κπνξεί, επίζεο, λα 

νδεγήζεη ζε παξαγσγή νμεηδίσλ ρνιεζηεξφιεο (Gandemer, 1998). Με απηφ 
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θαηά λνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο παξνπζίαο 

αληηνμεηδσηηθψλ (θπξίσο βηηακίλεο Δ) θαη δ ηαηξνθηθψλ ιηπψλ ζηε δηαηξνθή 

ησλ δψσλ .  

Πίλαθαο 10: ύλζεζε ιηπαξώλ νμέωλ (FA) (% ζπλνιηθά FA) θαη 

πεξηεθηηθόηεηα ζε ρνιεζηεξόιε (mg/100 g εδώδηκωλ θιάζκα)  ζε θξέαο  

δηαθόξωλ εηδώλ  αγξνηηθώλ δώωλ  (κέζεο ηηκέο)  (Banskalieva et al .,  2000; 

Komprda et al .,  1999; Dalle Zotte et al. ,  2001; Salvini et al.,  1998; Lukefahr 

et al.,  1989; Parigi Bini et  al.  1992b).  

 Υνηξηλό  Μνζράξη  Κνηόπνπιν  Κνπλέιη  

C12:0 0,32 - -  0,24 

C14:0 1,22 2,52 0,62 3,14 

C16:0 23,7 23,3 23,2 27,3 

C18:0 11,7 13,7 8,2 7,9 

C20:0 - -  -  0,10 

C22:0 - -  -  0,004 

SFA 37,0 39,5 32,0 38,6 

C14:1 n-6 - -  -  0,45 

C16:1 3,14 4,20 5,62 6,67 

C18:1 n-9 41,3 38,2 35,4 25,4 

C20:1 n-9 - -  -  0,31 

MUFA 44,4 42,4 41,0 32,8 

C18:2 n-6 14,3 6,3 20,1 20,7 

C18:3 n-3 0,55 0,91 0,49 3,14 

C20:4 n-6 4,63 2,36 3,64 0,032 

C20:5 n-3 - -  0,17 0,01 

C22:6 n-3 - -  0,66 0,008 

PUFA 18,5 9,5 25,1 23,9 

n-6/n-3 32,5 9,5 18,0 6,7 

Υνιεζηεξόιε  61 70 81 45 
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      3. Νέεο κέζνδνη  αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ θξέαηνο  

Μεγάιεο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα ηελ 

εθηίκεζε θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ γηα ηελ αμηνι φγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο.Οη ζπρλφηεξεο κέζνδνη πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη  

ην ππεξερνγξάθεκα, ε ειεθηξνληθή αθίδα, ε γεπζηγλσζία, ην NIRS  (Near-

infrared spectroscopy, θαζκαηνζθνπηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ  

ππέξπζξε πεξηνρή ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ) , ην TOBEC  ( total  body electric conductivity, 

κέζνδνο κέηξεζεο ηεο ζχζηαζεο ηνπ ζψκαηνο κε βάζε  ηηο δηαθνξέο ζηελ 

ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ηνπ ιίπνπο, ησλ νζηψλ  θαη  ησλ κπψλ), ε αλάιπζε 

εηθφλαο, ε αλάθιαζε ηνπ ιίπνπο θαη ην NMR  (nuclear magnetic resonance, 

πνιχ αθξηβήο ηερληθή γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ζπζηαηηθψλ)  (Cross and 

Belk, 1992). Ωζηφζν, ε βηνκεραλία ηνπ θξέαηνο έρεη πηνζεηήζεη ειάρηζη εο 

απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο  ιφγσ ηνπ πςεινχ ηνπο θφζηνπο ή επεηδή 

θάπνηεο απφ ηηο κεζφδνπο απηέο δελ είλαη αθφκε έηνηκεο γηα ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Παξφια απηά, απαηηείηαη πεξηζζ φηεξε έξεπλα γηα 

λα πεξηγξαθνχλ αληηθεηκεληθά νη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ησλ αγνξψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο.ηφρνο ησλ εξεπλεηψλ πξέπεη λα 

απνηειέζεη ,  ε ηθαλνπνίεζε  ησλ αλαγθψλ ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηε  γηα  

παξαγσγή  πνηνηηθνχ  θξέαηνο. πλεπψο ,  φινη νη ζπληειεζηέο  πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο θξέαηνο θνπλειηνχ, 

απφ θνηλνχ κε ηνπο επηζηήκνλεο,  πξέπεη λα αλαξσηεζνχλ γηα ζεκαληηθά 

εξσηήκαηα φπσο:  ηη  είδνπο θξέαο ζέιεη ν θαηαλαισηήο ζήκεξα θαη πψο 

πξέπεη λα ηνπ παξνπζηαζηεί. Σν πξψην βήκα ηεο αλάιπζεο ζπλίζηαηαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνηφηεηαο πνπ δεηείηαη απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ θνπλειηνχ. Ζ αλάιπζε πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηνπο 

θχξηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ  ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ (Dalle Zotte,  2002).  
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    4. Εήηεζε ηνπ θξέαηνο θνπλειηνύ  

 Ζ θαηαλάισζε θξέαηνο θνπλειηνχ, φπσο θαη θάζε άιινπ θξέαηνο, έρεη  

επεξεαζηεί απφ ηηο ηζηνξηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο. Παξφια 

απηά, επεηδή ε παξαγσγή θξέαηνο θνπλειηνχ είλαη αλεπηπγκέλε ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ηεο ΔΔ, ε θαηαλάισζή ηνπ επεξεάδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνιηηηζηηθή, παξαδνζηαθή θαη ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα 

ησλ ιαψλ. Οη αιιαγέο ζηε δήηεζή ηνπ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα έρνπλ 

κηθξφηεξε ζεκαζία ζε ζρέζε κε ην θξέαο άιισλ εηδψλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

«θφθθηλνπ θξέαηνο». ήκεξα, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαλάισζε θνπλειηνχ αιιάδνπλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελψ νη δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ κέζεο ειηθίαο είλαη ζρ εηηθά ζηαζεξέο, νη  

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηεο λέαο γεληάο είλαη κηα ελ δπλάκεη κεγάιε αηηία γηα 

ηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζην θξέαο σο ηξνθή, πνπ αθνξά ηηο  επηπηψζεηο ησλ 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ζηα δψα θαη ζην πεξηβάιινλ. Καζψο επίζεο, ιφγσ 

έιιεηςεο εκπεηξίαο ηεο λέαο γεληάο, ε δεκνηηθφηεηα ηνπ θξέαηνο θνπλειηνχ 

σο ηξφθηκν είλαη κεησκέλε. Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζπλερψο 

απφ ηνπο δηάθνξνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο 

θξέαηνο θνπλειηνχ αθνξά ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζήο ηνπ. Πξφζθα ηα, 

νξηζκέλνη Γάιινη παξαγσγνί πξνζπάζεζαλ λα δηαρσξίζνπλ ηελ αγνξά κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, δειαδή αλέπηπμαλ πξντφληα εηηθέηαο ψζηε λα 

απμεζεί ε δήηεζε θξέαηνο θνπλειηψλ  (Hassan and Monier-Dilhan, 1999).   

Παξφια απηά, νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο γηα  ηελ παξαγσγή θξέαηνο 

θνπλειηψλ «πςειφηεξεο πνηφηεηαο», θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη κέρξη ηψξα, 

θπξίσο επεηδή ν παξαδνζηαθφο θαηαλαισηήο ζεσξεί ην θξέαο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ θνπλειηψλ, είδνο  πςειήο πνηφηεηαο, έηζη δελ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη πεξηζζφηεξα γηα απηφ. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα 

πνπ ιακβάλνληαη κε ηελ ίδηα έξεπλα αγνξάο ηνλίδνπλ φηη θάζε αιιαγή 

εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

παξαδνζηαθψλ θαηαλαισηψλ θαη ίζσο επηθέξεη ην αληίζεην απνηέιεζκα.  

Έηζη, πνηεο είλαη νη  πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ην θξέαο 

θνπλειηνχ; Μηα ηηαιηθή έξεπλα αγνξάο (De Carlo ,  1998) αλέθεξε πνιχ 

ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο γχξσ 

απφ ην θξέαο θνπλειηνχ. Οη θαηαλαισηέο έιθνληαη απφ ην θξέαο θνπλειηνχ,  
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ζχκθσλα κε απηά ηα θξηηήξηα θαηά θζίλνπζα ζεηξά: ηελ πνηφηεηα κε ηελ 

επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ ( latu sensu), ηελ εκθάληζε ηνπ ζθάγηνπ, ην βάξνο 

ηνπ ζθάγηνπ θαη ηνλ δείθηε πνηφηεηαο πξνο ηελ ηηκή. Παξ 'φια απηά, ηα 

θξηηήξηα απηά αθνξνχλ κφλν ηνπο παξαδνζηαθνχο θαηαλ αισηέο πνπ αθνξνχλ 

ην 76% ησλ εξσηεζέλησλ, ην ππφινηπν 24% δειψλεη φηη δελ ηξψεη θξέαο 

θνπλειηνχ γηα ηνπο θάησζη  ιφγνπο: ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη πσο 

δελ αξέζθεηαη ζην θξέαο απηφ ιφγσ ηεο  ηδηαίηεξεο  άγξηαο  γεχζεο  ηνπ, ην 

11% δελ γλσξίδεη θαη ην 7% δειψλεη φηη είλαη πην δχζθνιν ζην καγείξεκα 

θαη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν ε πξνεηνηκαζία ηνπ γεχκαηνο ζε ζρέζε κε 

ηα ππφινηπα θξέαηα. Πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε αγνξά ηνπ θξέαηνο 

θνπλειηνχ απφ ηνπο κε-θαηαλαισηέο, πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο 

ζε ελεκεξσηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν  θαη  λα απμεζεί ε δηαηεξεζηκφηεηα 

ηνπ θξέαηνο θνπλειηψλ (Zotte, 2002).  

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ην εκπφξην ηνπ θξέαηνο 

θνπλειηψλ ζηελ Δπξψπε έρεη άκεζν απνηέιεζκα ηε βηνκεραλνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο, ε νπνία αθνξά ηφζν ην βάξνο ηνπ ζθάγηνπ φζν θαη ηελ ηηκή ηνπ 

(Colin, 1999). Ωζηφζν, κε απηφ ην είδνο ησλ ζπλαιιαγψλ, νξηζκέλεο ρψξεο 

θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηελ πινχζηα πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά, ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα θάζε  

πεξηνρήο (Di Falco, 2000).  Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ ηφζν νη παξαδνζηαθνί φζν 

θαη νη λεφηεξνη  θαηαλαισηέο, ε πξνζθνξά ηνπ θξέαηνο θνπλειηνχ ζα πξέπεη  

λα δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ (νιφθιεξα ή 

ηεκαρηζκέλα ζθάγηα θνπλειηψλ), θαζψο θα η κεξίδεο,  έηνηκεο λα 

καγεηξεπηνχλ θαη λα θαηαλαισζνχλ. Μέρξη ζήκεξα, νη θαηαλαισηέο 

θνπλειηνχ δελ είραλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην πφζν πγηεηλφ θαη ζξεπηηθφ 

είλαη ζαλ ηξφθηκν. Παξφια απηά, ε ζξεπηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθή 

πξνυπφζεζε. Αο γίλεη θαηαλνεηφ,  φηη ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο επηζπκεί λα 

αιιάμεη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο δηφηη πιένλ αξρίδεη  λα ράλεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ ζηα πξντφληα θξέαηνο. χκθσλα κε ηα ηειεπηαία 

ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, ηα θξηηήξηα πνπ επηζπκεί ν θαηαλαισηήο λα 

ηθαλνπνηνχληαη φζνλ αθνξά ην θξέαο θνπλειηνχ θαίλεηαη λα είλαη  φρη κφλν ε 

πγηεηλή ηνπ θαηάζηαζε, ε ζξεπηηθφηεηα θαη  νη νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο,  

αιιά θαη  ε παξνπζίαζε ηνπ θξέαηνο  ε νπνία είλαη κεηαβιεηή, ε ηαρχηεηα 

καγεηξέκαηνο θαη ε ηηκή (Zotte, 2002).  
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    4.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ηνπ θξέαηνο θνπλειηνύ  

Ζ  παξνπζίαζε ηνπ θξέαηνο απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο επηξξνέο ζηελ 

πξνηίκεζε ηνπ θαηαλαισηή. Οη θαηαλαισηέο, θαη ηδηαίηεξα νη λεφηεξνη 

θαηαλαισηέο, έιθνληαη πην εχθνια απφ ηνλ ηξφπν πνπ έλα πξντφλ 

παξνπζηάδεηαη. Σν θξέαο θνπλειηνχ ζπλήζσο πσιείηαη σο νιφθιεξν ζθάγην 

ή σο ηεκαρηζκέλν, θάηη ην νπνίν δελ ζεσξείηαη πνιχ ειθπζηηθφ. Σν θξέαο 

απηφ, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη κηα πην εκπνξηθή εθδνρή, εθφζνλ 

πσιεζεί σο λσπφ ζε ιηαληθέο ζπζθεπαζίεο ή σο αιιαληηθ φ πνπ είλαη πνιχ 

δεκνθηιέο ζηε Γαιιία θαη εθφζνλ ηα ζπζηήκαηα ζπζθεπαζίαο είλαη 

αληαγσληζηηθά κε εθείλα ησλ άιισλ εηδψλ.  

ήκεξα, νη θαηαλαισηέο έρνπλ πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν ρξφλν γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ γεχκαηνο θαη έηζη απμάλεηαη ε δήηεζε γηα γξήγνξα θαη  

εχθνια ηξφθηκα. Οη θαηαλαισηέο πξνζαλαηνιίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζηα έηνηκα γηα καγείξεκα ή έηνηκα γηα θαηαλάισζε θξέαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, 

φζνλ αθνξά ην θξέαο θνπλειηνχ, ην κέιινλ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, ψζηε  λα 

ηθαλνπνηεζνχλ θαιχηεξα νη αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή (Hassan and 

Monier-Dilhan, 1999).  

Όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα 

ηνλ θαηαλαισηή, αιιά ν παξάγνληαο θφζηνο είλαη ίζσο o πην θξίζηκνο. Σν 

θφζηνο ηεο παξαγσγηθήο  δηαδηθαζίαο, θαη ζηε ζπλέρεηα φια ηα πξφηππα πνπ 

πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηά  ηεο, πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθά 

βηψζηκα θαη εκπνξεχζηκα. Σν απνηέιεζκα κηαο παξάιεηςεο ηήξεζεο ηεο 

ππνρξέσζεο απηήο είλαη πξνθαλέο: δελ ζα δηελεξγεζεί ε πψιεζε, δελ ζα  

ππάξμνπλ έζνδα, δελ ζα ζπλερηζηεί  πεξαηηέξσ ε παξαγσγή. Απφ απηή ηελ 

άπνςε, ε παξαγσγή θξέαηνο θνπλειηνχ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο δελ είλαη  

θαζηεξσκέλε ζε ζχγθξηζε κε εθείλε ησλ άιισλ εηδψλ θξεάησλ, θπξίσο ιφγσ 

ηεο δπζθνιίαο ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο δηαηξνθ ήο ησλ θνπλειηψλ.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην θφζηνο παξαγσγήο θνπλειηψλ είλαη δηπιάζην 

ζε ζχγθξηζε κε ηα θνηφπνπια πάρπλζεο θαη 20 -30% πςειφηεξν ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο ρνίξνπο. Μηα δπλαηφηεηα λα κεησζεί ε πνζφηεηα ησλ δσνηξνθψλ 

αλά κνλάδα παξαγσγήο θξέαηνο ζπλίζηαηαη ζηε βειηίσζε ηεο 
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απνδνηηθφηεηαο ησλ δσνηξνθψλ απφ ην θνπλέιη (Maertens, 1999). ήκεξα, ε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο  θξέαηνο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο έρεη νδεγήζεη ζε 

πνιχ έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ  εηδψλ  θξεάησλ. Με απηή 

ηελ έλλνηα, ην θξέαο θνπλειηνχ ηείλεη λα είλαη πην αθξηβφ απφ ηα ιεπθά 

θξέαηα άιια νη θίλδπλνη ηεο κεησκέλεο δήηεζήο  ηνπ ζα παξακείλνπλ  νη  

ίδηνη αλ ζπλερηζηεί λα πσιείηαη σο νιφθιεξν ζθάγην. Δπηπρψο, ε δήηεζε ηνπ 

ηεκαρηζκέλνπ ζθάγηνπ θαη ηνπ πξνςεκέλνπ θξέαηνο απμάλεηαη,  παξά  ηηο  

απμήζεηο ησλ ηηκψλ, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην γεγνλφο φηη  νη  

θαηαλαισηέο είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ γηα ηελ ππεξεζία πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θνπλειηψλ (Hassan θαη Monier -

Dilhan, 1999).  

    5. Πνηόηεηα θαη κπτθέο ίλεο  

 

  Οη κχεο θαηαηάζζνληαη ζε ιεπθνχο θαη εξπζξνχο κε βάζε ην ρξψκα 

πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ παξνπζία θαη ηηο αλαινγίεο ησλ ιεπθψλ θαη 

εξπζξψλ κπτθψλ ηλψλ πνπ πεξηέρνπλ. Οη δηαθνξέο ησλ εξπζξψλ θαη ιεπθψλ 

κπτθψλ ηλψλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 11. Σν θφθθηλν θξέαο είλ αη ιηγφηεξν 

επηδεθηηθφ ζηελ PSE θαηάζηαζε ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ εξπζξψλ 

κπτθψλ ηλψλ πνπ πεξηέρεη.  ε αληηδηαζηνιή, νη ιεπθέο κπτθέο ίλεο είλαη πην 

επηξξεπείο ζε PSE θαηαζηάζεηο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο 

γιπθνγφλνπ  πνπ πεξηέρνπλ θαη ηεο εμαξηήζεψο ηνπο απφ ηε γιπθφιπζε γηα 

λα δηαηεξήζνπλ ηελ νκνηνζηαζία ηνπ κπφο κεηά ηε ζθαγή. Οη κχεο ησλ 

ρνίξσλ ραξαθηεξίδνληαη σο κέζεο ζχζηαζεο δηφηη απνηεινχληαη απφ δέκαηα 

ιεπθψλ θαη εξπζξψλ κπτθψλ ηλψλ. πγθεθξηκέλα νη εξπζξέο κπτθέο ίλεο 

βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο δέζκεο θαη πεξηβάιινληαη απφ ιεπθέο κπτθέο ίλεο 

(Anadon, 2002). Αληίζεηα ην ζηήζνο ησλ νξλίζσλ θξενπαξαγσγήο θαη ησλ 

ηλδηάλσλ απνηειείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ιεπθέο κπτθέο ίλεο (πίλαθαο 

12).  
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Πίλαθαο 11: Καηεγνξηνπνίεζε ηωλ κπϊθώλ ηλώλ κε βάζε ηηο βηνρεκηθέο 

θαη ιεηηνπξγηθέο ηνπο ηδηόηεηεο (Lengerken et al , 2002).  

Ηδηόηεηεο Σύπνο κπτθήο ίλαο 

Αξγήο 

ζχζπαζεο-

νμεηδσηηθέο 

(εξπζξέο) 

Γξήγνξεο ζχζπαζεο -

νμεηδσηηθέο 

(ελδηάκεζνπ ρξψκαηνο) 

Γξήγνξεο 

ζχζπαζεο- 

γιπθνιπηηθέο(ι

επθέο) 

Υξψκα κπφο Κφθθηλν Απαιφ θφθθηλν  Λεπθφ  

Γηάκεηξνο Μηθξή  Μέζε Μεγάιε 

πζηνιή Αξγή Γξήγνξε Γξήγνξε 

Αληνρή Μεγάιε Μέηξηα Μηθξή 

Πνζφηεηα κπνζθαηξίλεο Μεγάιε Μέηξηα  Μηθξή 

Αξηζκφο κπτθψλ ηληδίσλ  Λίγα Μέηξηα Πνιιά 

Αξηζκφο κηηνρνλδξίσλ Πνιιά Μέηξηα Λίγα 

Δλδπκηθφ πξνθίι Ομεηδσηηθφ Ομεηδσηηθφ/αλαεξφβην Αλαεξφβην  

 

Πίλαθαο 12: Αλαινγία κπϊθώλ ηλώλ ζηνπο κύεο Longissimus dorsi ζε 

ρνίξνπο θαη Pectoralis major ζε θξενπαξάγωγα νξλίζηα θαη ηλδηάλνπο 

(Lengerken et al,2002).  

Δίδνο Πνζνζηό κπτθώλ ηλώλ(%) 

Α-Ο Γ-Ο Γ-Γ ΠΗ 

Οξλίζηα θξενπαξαγσγήο 0 0 99,5 0,5 

Γαινπνχιεο 0 0 99,8 0,2 

Υνηξηλά 11,6 15,5 72,0 0,9 

(Α-Ο= Αξγήο ζύζπαζεο -νμεηδωηηθέο κπϊθέο ίλεο,  θόθθηλεο, Γ -Ο= Γξήγνξεο 

ζύζπαζεο -νμεηδωηηθέο  κπϊθέο ίλεο,  ελδηάκεζνπ ρξώκαηνο, Γ -Γ= Γξήγνξεο 

ζύζπαζεο -γιπθνιπηηθέο κπϊθέο ίλεο, ιεπθέο, θαη ΠΗ= παζνινγηθέο ίλεο)  

Απηφ φκσο πνπ δηαθνξνπνηεί ηα δψα κε PSE θξέαο απφ ηα 

θπζηνινγηθά είλαη ε δηάκεηξνο ησλ κπτθψλ ηλψλ. ε ρνηξηλά κε PSE θξέαο ε 

δηάκεηξνο ησλ κπτθψλ ηλψλ ήηαλ κεγαιχηεξε γηα θάζε ηχπν ίλαο ελψ ε 

ζρεηηθή αλαινγία ησλ ηλψλ ζηνλ κπ δελ άιιαμε.  

Φαίλεηαη φηη  ε επηινγή σο πξνο ηελ θξενπαξαγσγηθή θαηεχζπλζε 

νδήγεζε ζε ππεξηξνθία ησλ κπτθψλ ηλψλ θαη απηφ πηζαλψο ζπλδέεηαη κε 

αιιαγέο ζην κεηαβνιηζκφ ηνπ κπφο θαη νδεγεί ζηελ πνηνηηθή ππνβάζκηζε 

ηνπ θξέαηνο. Παξφκνηα δεδνκέλα ζε νξλίζη α θξενπαξαγσγήο είλαη 

πεξηνξηζκέλα. Κάπνηεο παξαηεξήζεηο πάλησο απνδεηθλχνπλ παξφκνηνπο 

ζπιινγηζκνχο (Wicke, αδεκνζίεπηε εξγαζία). Φαίλεηαη φηη κχεο επηξξεπείο 
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ζε PSE θαηαζηάζεηο έρνπλ κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο. Καη εδψ ε επηινγή 

νδεγεί ζε αχμεζε ηεο δηακέηξνπ ησλ κπτθψλ ηλψλ ρσξίο νη κεηαβνιηθέο 

αιιαγέο απηήο ηεο αχμεζεο λα είλαη πιήξσο θαηαλνεηέο (Lengerken et al,  

2002).  

6. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ θξέαηνο ησλ θνπλειηώλ  

Σα  θνπλέιηα  εκθαλίδνπλ ηαρχηεξε αχμεζε  ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα 

παξαγσγηθά δψα. Έηζη ην θνληθιίδην ζηελ ειηθία ησλ 8 εβδνκάδσλ έρεη  

πνιιαπιαζηάζεη ην .Β. ηεο γέλλεζήο ηνπ θαηά 28 θνξέο, ζε αληηδηαζηνιή 

κε ην ρνηξίδην ην νπνίν ζηελ ίδηα ειηθία ην έρεη πνιιαπιαζηάζεη θαηά 15 -20 

θνξέο. ρεηηθά κε ην δείθηε κεηαηξεςηκφηεηαο ηε ο ηξνθήο (Γ.Μ.), απμάλεηαη 

αλάινγα κε ηελ ειηθία φπσο θαη ζηα ππφινηπα παξαγσγηθά ζειαζηηθά. 

Κπκαίλεηαη ζηηο θπιέο κέζνπ .Β. απφ 2,73 kg ζηελ ειηθία ησλ 3 -5 

εβδνκάδσλ θαη θηάλεη ηα 4,07 kg ζηελ ειηθία ησλ 8 -11 εβδνκάδσλ. Σέινο, 

νη κεηαβνιέο πνπ πθίζηαληαη  ζηε κπτθή ζχζηαζε ηνπ ζψκαηνο  ηνπ 

θνπλειηνχ ,  θαη παιαηφηεξα ηνπ ζθάγηνπ απηνχ, δελ είλαη αλάινγεο θαη 

ζπκκεηξηθέο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ απμάλεηαη ζεκαληηθά  κεηά ην 

βάξνο ησλ 2,1 kg .Β., ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ νζηίηε  ηζηνχ παξνπζηάδεη  

κείσζε απφ ην .Β. ησλ 950g, ελψ ν κπτθφο ηζηφο απμάλεηαη κέρξη ην .Β. 

ησλ 2450g (θαηξφπνπινο, 1993) .  

 Όζνλ  αθνξά ηηο κειέηεο πάλσ ζηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο 

ζην θνπλέιη, νη πεξηζζφηεξεο αλαθέξνληαη  θπξίσο ζηηο  κεηξήζεηο ηνπ pH 

(Ouhayoun and Delmas, 1988; Blasco and Piles, 1990; Xiccato et  al.,  1990;  

Haddad et al .,  1994),  θαη κφιηο πξφζθαηα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο  κειέηεο,  

νη κεηξήζεηο ηνπ ρξψκαηνο θαη ηνπ ελδνκπτθνχ ιίπνπο (Battaglini et al .,  

1994; Cabanes-Roiron et al.,  1994; Cabanes -Roiron and Ouhayoun, 1994; 

Xiccato et al. ,  1994).  Οη κεηξήζεηο ηνπ ρξψκαηνο, ζηα πεξηζζφηεξα είδε 

θξέαηνο, φπσο είλαη ην ρνηξηλφ, ησλ αηγνπξνβάησλ θαη ην βφεην ,  γίλεηαη ζε 

θνκκάηηα κπψλ. Σν θξέαο θνπλειηνχ, αθξηβψο επεηδή πσιείηαη νιφθιεξν σο 

ζθάγην, απαηηεί νη κεηξήζεηο ζην ρξψκα λα γίλνπλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο 

επηθάλεηαο ησλ κπψλ θαη φρη ζε θνκκέλνπο  κπο. Δπηπιένλ, ην ρξψκα ηνπ 

επηκήθνπο  ξαρηαίνπ κπφο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην ρξψκα ησλ κπψλ ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ ζθάγηνπ . Έηζη, νη κεηξήζεηο ηνπ ρξψκαηνο (C*, a*, b*) θαη 
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ηεο θσηεηλφηεηαο (L*) γίλνληαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζθάγηνπ, ζην 

χςνο ηνπ ηέηαξηνπ νζθπτθνχ ζπνλδχινπ, δειαδή ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα 

ηνπ  κπφο  Longissimus Dorsi .  Όζνλ  αθνξά ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θξέαηνο ησλ θνπλειηψλ, φπσο ην  pH θαη ην ιίπνο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

βηβιηνγξαθία, νη δχν πην αληηπξνζσπεπηηθνί κπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

απηνχ ηνπ είδνπο ησλ εθηηκήζεσλ,  είλαη ν επηκήθεο ξαρηαίνο  κπο  (m .  

Longissimus) θαη ν δηθέθαινο κεξηαίνο  κπο (m. Femoris) (Blasco and 

Ouhayoun, 1996).  

6 .1.  Γελεηηθνί παξάγνληεο  

 

ηα θνπλέιηα, ε γελεηηθή πνηθηινκνξθία κεηαμχ ησλ θαζαξψλ θπιψλ 

είλαη πνιχ πςειή (έλα γηγάληην θνπλέιη είλαη πέληε θνξέο πην βαξχ απφ έλα 

ελήιηθν λάλν). Σν βάξνο ησλ ελειίθσλ έρεη απνδεηρζεί φηη έρεη κεγάιε 

ζεκαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο, ηνλ βαζκφ πξσηκφηεηαο 

θαη, ηέινο, ηε ζχζηαζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θνπλε ιηνχ (Ouhayoun and Rouvier,  

1973; Rochambeau, 1997). Ωζηφζν, ηα θνπλέιηα πνπ εθηξέθνληαη γηα ην 

θξέαο ηνπο είλαη εκπνξηθά πβξίδηα πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνγξάκκαηα 

επηινγήο ζηα νπνία νη θπιέο έρνπλ  ην  βάξνο ελφο ελήιηθα πνπ ζπλήζσο 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 4 θαη 5 kg έηζη ψζηε ην δσλ βάξνο ζηηο εκπνξηθέο 

ειηθίεο ζθαγήο (απφ 11 ζε 13 εβδνκάδεο) δελ είλαη ηφζν δηαθνξεηηθφ κεηαμχ 

ησλ θπιψλ θαη ζπλεπψο, θαη ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ (Ouhayoun, 1998).  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα  ησλ Lambertini et al, 1996 θαη Hernández et  

al,  1998 ,  νη  δηαθνξέο κεηαμχ ησλ γξακκψλ απφ ηελ άπνςε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

θξέαηνο δελ είλαη ζεκαληηθέο θαη θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα νξηζκέλε 

ζηαζεξφηεηα ζηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο ηνπ θνπλειηνχ.  

Καηά ηελ πξνεγνχκελε  δεθαεηία, νη αλαπαξαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο 

αχμεζαλ ζεκαληηθά ην ξπζκφ  αλάπηπμεο ησλ θνπλειηψλ (Rochambeau, 

1997).  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ζεκεξηλά πξνγξάκκαηα επηινγήο γίλνληαη  

πξνο φθεινο ελφο γξήγνξνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο, ρξεζηκνπνηψληαο πξνγφλνπο 

κεγάινπ κεγέζνπο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφη εηαο ηεο δηαηξνθήο 

θαη ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ εθηξνθήο. Δάλ απηά ηα θνπλέιηα ζθάδνληαη ζε 

κηθξφ βάξνο, φπσο νξίδεηαη, γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ ηζπαληθή αγνξά, απηφ 

νδεγεί ζπρλά ζε ιηγφηεξν ψξηκν δψν κε νξηζκέλεο αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο,  

φπσο ε κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζθάγηνπ (θπξίσο ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ 
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πνζνζηνχ ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα) αιιά θαη κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζθάγησλ (θπξίσο ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ελαπφζεζεο ηνπ ιίπνπο) (Pla et  

al, 1996; Dalle Zotte and Ouhayoun, 1998).  Ζ επηινγή γηα κηα ηαρεία 

αλάπηπμε ζα κπνξνχζε λα σθειήζεη, επίζεο, ην γιπθνιπηηθφ κεηαβνιηζκφ 

ηεο ελέξγεηαο ζην κπτθφ ηζηφ κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε πνηφηεηα ηνπ 

θξέαηνο, δειαδή, ηελ ηξπθεξφηεηα, ηελ WHC θαη ην ηειηθφ pH (Ristic and 

Zimmermann, 1992; Pla et al, 1998; Piles et al. ,  20 00), ζηε γεχζε θαη ην 

ρπκψδεο, ιφγσ έιιεηςεο ελδνκπτθνχ  ιίπνπο  (Ouhayoun and Dalle Zotte,  

1993).  Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα ηε κείσζε απηψλ ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ επηινγήο:  

   ε  αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ κεγέζνπο ηνπ ζθάγηνπ ή  

   ελαιιαθηηθά, λα πεξηιακβάλνληαη  ζηα  πξνγξάκκαηα επηινγήο 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζθάγησλ (Rouvier, 1970) ή ηνπ θξέαηνο, φπσο ην pHu ,  

ηα νπνία δείρλνπλ πςειή αξλεηηθή γελεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο παξακέηξνπο 

αλάπηπμεο (Ouhayoun et al.,  1974).  

χκθσλα κε ηνλ θαηξφπνπιν (1993),  ηα θνπλέιηα ησλ κηθξφζσκσλ 

θπιψλ απνθηνχλ πνιχ γξήγνξα ην .Β. ηνπ ελήιηθνπ, ζε δηάζηεκα 3 -4 

κελψλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα θνπλέιηα ησλ βαξχζσκσλ θπιψλ (6 -8 κήλεο).  

ηα θνπλέιηα ησλ κηθξφζσκσλ θπιψλ, ιφγσ ηεο πξσηκφηεηαο πνπ 

εκθαλίδνπλ, ε ελαπφζεζε ιίπνπο ζην ζψκα ηνπο αξρίδεη  γξεγνξφηεξα, 

γεγνλφο πνπ δελ παξαηεξείηαη ζηηο κεγαιφζσκεο  θπιέο. Έηζη, επηδεηνχληαη  

θπιέο θνπλειηψλ κε επξχ θαη βξαρχ θνξκφ, κε πεξηνξηζκέλν ην κήθνο ησλ 

νζηψλ ησλ άθξσλ, γηα λα επηηπγράλεηαη κεγάιε αλάπηπμε κπτθνχ ηζηνχ θαη 

πςειή ζρέζε κπψλ/νζηψλ. Σέινο,  επηδηψθεηαη ηα παρπλφκελα θνπλέιηα λα 

θηάλνπλ ην .Β. ησλ 2,3 -2,8 kg ζην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  
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6.2 Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο  

Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο αθνξνχλ 

θπξίσο ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ επνρή, ζηελ νπνία ε ζεξκνθξαζία παίδεη  

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ  απφδνζε  ζε  ζθάγην. Όπσο 

ζπκβαίλεη ζε φια ηα δψα, έηζη θαη ζηα θνπλέιηα ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

πεξηβάιινληνο πάλσ απφ ηελ ζεξκννπδέηεξε δψλε, κεηψλεη ηελ πξφζιεςε 

ηξνθήο θαη θαηά ζπλέπεηα, ην  ξπζκφ αλάπηπμεο κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ην 

εκπνξηθφ βάξνο ηνπ ζθάγηνπ θαηά ηε ζθαγή. Μεξηθέο θνξέο φκσο, νδεγεί ζε 

θαιχηεξε απφδνζε ζθαγήο ιφγσ ηνπ ρακειφηεξνπ πνζνζηνχ δέξκαηνο θαη 

ηνπ κηθξφηεξνπ φγθνπ ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηά ηε ζθαγή (Lebas and 

Ouhayoun, 1987; Chiericato al. ,  1993, 1996b ). Οκνίσο, ε ζεξκνθξαζία θάησ 

απφ ηελ ζεξκννπδέηεξε δψλε επεξεάδεη ην ξπζκφ  αλάπηπμεο ιφγσ ηνπ 

ππάξρνληνο ζεξκνζηαηηθνχ κεραληζκνχ θαη η σλ  πςεινηέξσλ  ελεξγεηαθψλ  

απαηηήζεσλ  ησλ δψσλ γηα ζεξκνξξχζκηζε (Prud'hon, 1976 ). Καηά ζπλέπεηα, 

νη επνρηαθέο επηπηψζεηο είλαη νηθνλνκηθά δπζκελείο γηα ηνπο παξαγσγνχο 

θαη ηνπο κεηαπνηεηέο, ηδίσο, εάλ νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ηα κεγάια 

ζθάγηα. Παξφια απηά, εάλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο κπνξεί λα 

ξπζκηζηεί ζηελ ζεξκννπδέηεξε δψλε, ν η επνρηαθέο επηπηψζεηο ζηνλ ξπζκφ  

αλάπηπμεο  κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζεκαληηθά (Rouvier, 1970). Γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ  αλάπηπμεο  ζε πςειέο πεξηβαιινληηθέο ζεξκνθξαζίεο,  

θαίλεηαη ρξήζηκε ε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο ηνπ ζηηεξεζίνπ κε 

ηελ πξνζζήθε ιίπνπο (Cervera et al.,  1997).  Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θξέαηνο θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη ιηγφηεξν απφ ηηο ζεξκνθξαζηαθέο 

ζπλζήθεο. Οη  Chiericato et  al . (1996a) παξαηήξεζαλ φηη ηα θνπλέιηα πνπ 

εθηξέθνληαη ζε πςειή ζεξκνθξαζία, ζε ζχγθξηζε κε εθείλα πνπ ε θηξέθνληαη 

ζηε ζεξκννπδέηεξε δψλε, παξνπζηάδνπλ θξέαο πην ρισκφ θαη κε ιηπίδηα πνπ 

έρνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ θνξεζκέλσλ FA. Ζ πςειή πξφζιεςε θνξεζκέλσλ 

FA έρεη απνδεηρζεί  φηη είλαη επηθίλδπλε γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, αιιά, 

θαζψο είλαη ιηγφηεξν νμεηδσκέλα, ε δηάξθεηα δσήο ηνπ θξέαηνο θαη ε 

ζηαζεξφηεηα ησλ ιηπηδίσλ επλννχληαη. Ζ θαηάζηαζε απηή ζα κπνξνχζε κε 

θάπνην ηξφπν λα είλαη επσθειήο γηα ηελ παξαγσγή , ηελ επνρή  ηνπ 

θαινθαηξηνχ.  
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   Σα θνπλέιηα, ηδηαίηεξα ησλ βειηησκέλσλ θπιψλ, παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ απφηνκσλ αιιαγψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ωο άξηζηε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πάρπλζεο 

ζεσξείηαη εθείλε ησλ 12 –  15 C
ν
 θαη σο αθξαίεο αλεθηέο ζεσξνχληαη νη  

ζεξκνθξαζίεο ησλ 5
ν
 θαη 30 C

ν
.  Σηο ρακειέο  γεληθά ζεξκνθξαζίεο ην θνπλέιη 

ηηο αληηκεησπίδεη επθνιφηεξα κε ηελ θαηαλάισζε πεξηζζφηεξεο ηξνθήο, κε 

απνηέιεζκα ηε ζρεηηθή αχμεζε ηνπ Γ.Μ. ηεο ηξνθήο. Οη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο πνπ πξνθαινχλ κείσζε ηεο φξεμεο θαη ηνπ ζσκαηηθνχ  βάξνπο, 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε  θαη ηνπ Γ.Μ.  Γπζκελείο επίζεο επηπηψζεηο 

έρεη ν κεγάινο ζπλσζηηζκφο ησλ θνπλειηψλ κέζα ζην θινπβί θαζψο θαη ε 

αιιαγή ηνπ θινπβηνχ. Αθφκα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε 

επηζεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ αξζεληθψλ θνπλειηψλ, πνπ παξαηεξείηαη κεηά ηελ 

ειηθία ησλ 10 –  11 εβδνκάδσλ, νπφηε ζπληζηάηαη ε απνκφλσζή ηνπο ζε 

αηνκηθά θινπβηά, εθφζνλ παξαηείλεηαη ε πάρπλζή ηνπο.  

   Ζ ζρεηηθή πγξαζία ζπληζηάηαη λα είλαη ζηαζεξή θαη φρη θαηψηεξε ησλ 

55%. Σν θνπλέιη επθνιφηεξα αλέρεηαη ηνπο πςεινχο αιιά ζηαζεξνχο 

βαζκνχο πγξαζίαο απφ φ ,ηη ηνπο ρακεινχο, θαη απηφ ελδερνκέλσο γηαηί ν 

πξφγνλνο ηνπ ζεκεξηλνχ θαηνηθίδηνπ θνπλειηνχ, ην άγξην θνπλέιη, δνχζε ζε 

ππφγεηεο ζηνέο, φπνπ ε ζρεηηθή πγξαζία πιεζίαδε εθείλε ησλ 100%. Τςειή 

ζρεηηθή πγξαζία ζπλνδεπφκελε θαη κε πςειή ζεξκνθξαζία, πνπ πιεζηάδεη 

εθείλε  ηνπ ζψκαηνο, πξνθαιεί ζην θνπλέιη δπζθνξία, ηαρχπλνηα θαη 

αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα  (θαηξφπνπινο, 1993) .  

6.3 Hιηθία θαη βάξνο  

Σν ζσκαηηθφ βάξνο ηνπ δψνπ απμάλεη κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο 

νπφηε νη δχν απηνί παξάγνληεο είλαη αιιειέλδεηνη θαη δελ κπνξνχλ λα 

δηαπηζησζνχλ νη επηδξάζεηο ηνπο κεκνλ σκέλα. Δπηπιένλ, είλαη δχζθνιν λα 

ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πάλσ ζην ζέκα απηφ ιφγσ ηεο 

ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ θπιψλ κε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο σξηκφηεηαο . Δπίζεο, 

ε πιεηνςεθία ηεο έξεπλαο εμέηαζε ηελ επίδξαζε ηε ο ειηθίαο ζηε κεηαβνιή 

ηνπ βάξνπο ζθαγήο (Rudolph and Fischer, 1979; Ouhayoun et al .,  1986b; 

Poujardieu et al. ,  1986; Parigi and Parigi ; Xiccato et al .,  1993; Bernardini et  

al. ,  1994; Dalle Zotte et al , 1995; 1996 ; Dalle Zotte and Ouhayoun, 1995; 
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Preziuso et  al.,  1996; Gondret et al. ,  1998b; Juin et  al.,  1998; Russo et al .,  

1998; Jehl and Juin,  1999) ή  ηελ  επίδξαζε  ηνπ  βάξνπο  κε  ηε  κεηαβνιή  ηεο  

ειηθίαο  ζθαγήο  (Fraga et  al,  1983; Deltoro et  al, 1996; 1997; Szendro et el ,  

1996a; 1996b). Λίγεο  κφλν  κειέηεο  δηαρσξίδνπλ  ηελ  επίδξαζε  ηεο  ειηθίαο  

(Cabanes-Roiron and Ouhayoun, 1994) απφ  εθείλε  ηνπ  βάξνπο  (Varewyck 

and Bouquet, 1982; Lambertini et al, 1990; Grashorn et al,  1996; Petracci et  

al, 1999), ελψ  κία  κφλν  έξεπλα  αμηνιφγεζε  εθηελψο  ηελ  επίδξαζε  θαη  ησλ  

δχν  (Roiron et al.,  1992).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο νη  δηάθνξνη ηζηνί ηνπ ζψκαηνο 

αλαπηχζζνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο - αιινκεηξηθή αλάπηπμε - θαη νη  

κεηαβνιέο ησλ αιινκεηξηθψλ ζπληειεζηψλ ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ηζηψλ 

ζπκβαίλνπλ  ζε δηάθνξα ζσκαηηθά βάξε. Οη Cantier et al . (1969) κειέηεζαλ 

ηε ζρεηηθή αλάπηπμε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ηζηψλ ησλ ελήιηθσλ θνπλειηψλ  

ησλ 4,5 kg. Απηή ε κειέηε θαηέδεημε φηη , κε εμαίξεζε ην ιηπψδε ηζηφ θαη ην 

δέξκα, νη αιινκεηξηθνί ζπληειεζηέο ησλ άιισλ νξγάλσλ θαη ηζηψλ ζπλήζσο 

κεηψλνληαη κε ηελ αχμεζε. Απηφ εμεγεί ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ζθάγηνπ  

σο ζπλάξηεζεο ηνπ βάξνπο ζθαγήο, αιιά εμεγεί επίζεο ηελ αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο δηαηξνθήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηαρεία αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 

ιηπψδνπο  ηζηνχ πάλσ απφ ην ζσκαηηθφ βάξνο ησλ 2,1 kg.  Σν ζθάγην θαη ε 

πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο αιιάδεη ζεκαληηθά κε ηελ ειηθία ή ην βάξνο ηνπ δψνπ 

θαηά ηε ζθαγή. Λφγσ ησλ αιιαγψλ ησλ αιινκεηξηθψλ ζπληειεζηψλ, ε 

απφδνζε ηνπ ζθάγηνπ απμάλεηαη ηηο πξψηεο 91 εκέξεο (Parig i  Bini et al,  

1992a; Dalle Zotte and Ouhayoun, 1995; Dalle Zotte et al, 1995) ή 98 

εκέξεο ηεο ειηθίαο ηνπ δψνπ (Jehl and Juin, 1999). Ζ κειέηε ησλ Szendrö et  

al. (1996a),  ε νπνία ζχγθξηλε επηά δηαθνξεηηθά βάξε ζθαγήο (απφ 2,2 έσο 

3,5 θηιά) ρσξίδνληάο ηα ζε  θαηεγνξίεο κε δηαβαζκίζεηο ησλ 200 g,  έδεημε φηη  

ην θαιχηεξν πνζνζηφ γνχλαο θαη θξέαηνο πξνέξρεηαη απφ ηα θνπλέιηα πνπ 

δχγηδαλ απφ 3 ,2 έσο 3 ,4 θηιά. Όηαλ απμάλεηαη ε ειηθία ζθαγήο, νη  απψιεηεο 

θαηά ηελ ςχμε κεηψλνληαη θαη ην πνζνζηφ ηνπ θξέαηνο απμάλεηαη (Xiccato 

et al,  1993; Bernardini et al, 1995).  

Ωο εθ ηνχηνπ, ε  αλαβνιή ηεο ζθαγήο, επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε έθπηπμε 

ηνπ  δπλακηθνχ  ηεο αλάπηπμεο, αιιά ε παξάιιειε αχμεζε ηνπ ιηπψδνπο 

ηζηνχ ηνπ ζθάγηνπ θαη ε επαθφινπζε επηδείλσζε ηνπ δείθηε 
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κεηαηξεςηκφηεηαο  ηεο  ηξνθήο, κπνξεί λα κεηψζεη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα  

ηεο εθηξνθήο θνπλειηψλ ειηθίαο άλσ ηεο  αλακελφκελεο  θαη ε νπνία  

εμαξηάηαη άκεζα θαη απφ ηελ πξσηκφηεηα ηεο εθάζηνηε θπιήο. Ζ ζπλνιηθή 

πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο βειηηψλεηαη φζν αλαπηχζζεηαη ην δψν. Ζ 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θξέαηνο ζε ιηπίδηα απμάλεη ζε βάξνο ηεο 

πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζε λεξφ (Parigi Bini et al, 1992b; Bernardini  et al,  

1994; Preziuso et al,  1996; Gondret et al ,  1998a) ελψ ην άξσκα θαη ε γεχζε 

ηνπ θξέαηνο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πην αλεπηπγκέλα (Jehl and Juin,  

1999).  

ε ζρεηηθή  κειέηε ησλ Juin et al .  (1998), ε κεηάζεζε ηεο ειηθίαο 

ζθαγήο ησλ θνπλειηψλ ζηηο 18 εβδνκάδεο είρε σο απνηέιεζκα θξέαο πην 

καιαθφ θαη ιηγφηεξν ηλψδε ζε ζρέζε κε ηηο 11 εβδνκάδεο, αιιά δελ 

παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζ ην ρπκψδεο θαη ηε γεχζε. Αληίζεηα, 

κεξηθέο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θξέαηνο ζα κπνξνχζαλ λα 

επηδεηλσζνχλ κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (Hulot 

and Ouhayoun, 1999) δηαπηζηψζεθε φηη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, ν 

γιπθνιπηηθφο κεηαβνιηζκφο ηεο ελέξγεηαο επίζεο απμάλεηαη (Dalle Zotte et  

al. ,  1996) ελψ ν νμεηδσηηθφο κεηαβνιηζκφο, ην επίπεδν ηεο κπνζθαηξίλεο 

(Ouhayoun et al. ,  1983) θαη ην  ηειηθφ pH (pHu )  κεηψλεηαη (Dalle Zotte and 

Ouhayoun, 1995; Perrier and Ouhayoun, 1996). Ζ κείσζε ηνπ ηει ηθνχ pH 

αληηζηνηρεί ζε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο λεξνχ (WHC) ζην σκφ 

θξέαο θνπλειηνχ (Ristic, 1986). Σα απνηειέζκαηα απηά, φκσο, ζπγθξνχνληαη 

κε εθείλα ησλ Parigi  Bini et al. (1992a) θαη ησλ Bernardini et al. (1994) νη  

νπνίνη δελ παξαηήξεζαλ θακία κ είσζε ηνπ pHu  θαηά ηελ αλάπηπμε (9 -13 

εβδνκάδεο) ζε πέληε δηαθνξεηηθνχο κπο ηνπ ζθάγηνπ. Απηά ηα αληηθαηηθά 

απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

εθηξνθήο ηνπ θάζε πεηξάκαηνο, απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο κπο ζηνπο νπνίνπο 

έρνπλ γίλεη νη αλαιχζεηο θαη, πάλσ απ'  φια, απφ ηηο δηαθνξεηηθέο θπιέο πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο δηάθνξνπο ζπγγξαθείο.  Ζ αιιειεπίδξαζε 

ησλ παξακέηξσλ απηψλ θάλνπλ ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε 

ζχγθξηζή ηνπο κε άιιεο κειέηεο δχζθνιε.  

Απφ δηαηξνθηθή  άπνςε, ε θαηαλάισζε πην ψξηκνπ θξέαηνο θνπλειηνχ 

ελδείθλπηαη γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα κε θαξδηαγγεηαθέο 
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παζήζεηο, ιφγσ ηεο κεησκέλεο ρνιεζηεξφιεο θαη ηνπ λαηξίνπ (Parigi Bini et  

al. ,  1992).  Ωζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε ην πςειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο  

κηαο κεγάιεο πεξηφδνπ εθηξνθήο γηα ηελ απφθηεζε βαξέσλ ζθάγησλ, δειαδή 

πάλσ απφ 13 εβδνκάδεο, κία ηέηνηα θίλεζε κπνξεί λα είλαη 

πξαγκαηνπνηήζηκε θαη ζπκθέξνπζα κφλνλ φηαλ ηα ζθάγηα ππνβάιινληαη ζε 

πεξαηηέξσ  επεμεξγαζίεο .  

Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ βάξνπο θαη ηεο  ειηθίαο έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ππνδφξηνπ ιίπνπο (Varewyck and 

Bouquet, 1982; Petracci et  al .,  1999; Lambertini et al .,  1990) αιιά θαη ζηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ησλ κπψλ ζε ιηπίδηα (Ouhayoun, 1998), ε νπνία απμάλεηαη 

κε ην βάξνο ησλ θνπλειηψλ. Παξάιιεια, ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζθάγηνπ, δειαδή, ην βάξνο  ησλ κπψλ  πξνο ην βάξνο  ησλ νζηψλ θαη ην 

πνζνζηφ ηνπ ιίπνπο, δελ επεξεάδνληαη απφ ην βάξνο ζθαγήο. Όζν βαξχηεξν 

είλαη ην θνπλέιη (2,2 - 2,6 kg), ηφζν ρακειφηεξε είλαη ε κέζε ηηκή ηνπ pHu  

ησλ κπψλ, αλ ην βάξνο ηνπο επηηεχρζεθε ζε 70 κε 77 εκέξεο (Roiron et al , 

1992),  αιιά δελ δηαπηζηψζεθαλ  ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

θξέαηνο. Οη Grashorn et  al. (1996) παξαηήξεζαλ  φηη,  αλ ε ζθαγή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κεγαιχηεξε ειηθία (112 εκέξεο), ε ηηκή ηνπ pHu  θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θξέαηνο δελ επεξεάδνληαη 

απφ ην βάξνο ζθαγήο (απφ 2,8 σο 3,3 kg). Οη Roiron et al. (1992) 

δεκνζίεπζαλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Οη ζπγγξαθείο απηνί, κειεηψληαο 

ηφζν ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζθαγήο (70 θαη 77 εκεξψλ) φζν θαη ην βάξνο 

ζθαγήο (2,2, 2,4 θαη 2,6 kg) ηφληζαλ φηη ην βάξνο δηαδξακαηίδεη κείδνλα 

ξφιν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθάγηνπ (απφδνζε ζθάγηνπ, πνζνζηφ θξέαηνο 

θαη ιίπνπο), ελψ ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο είλαη ακειεηέα.  Οη δηαθνξέο ζηα 

απνηειέζκαηα απηά κπνξεί λα εμαξηψληαη απφ ηε ζεηξά ησλ επηιεγέλησλ  

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, ή ηνπ βαζκνχ σξηκφηεηαο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ θνπλειηψλ .  

Καηά ηε ζχγθξηζε θνπλειηψλ  ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ζθαγή ζην ίδην βάξνο αιιά ζε δηαθνξεηηθ έο ειηθίεο, ην ζθάγηφ ηνπο θαη ε 

πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο εμαξηψληαη απφ ην πφζν γξήγνξα είραλ θηάζεη ζε 

απηφ ην βάξνο. Οη Cabanes -Roiron θαη Ouhayoun (1994) παξαηήξεζαλ φηη ηα 

θνπλέιηα πνπ έθζαζαλ ζην ζπγθεθξηκέλν βάξνο ησλ 2,45 kg λσξίηεξα (62 
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εκέξεο αληί γηα 73), παξνπζίαζαλ θαιχηεξν ξπζκφ  αλάπηπμεο, αιιά νη 

ηδηφηεηεο ηνπ ζθάγηνπ (απφδνζε ζθάγηνπ θαη πνζνζηφ θξέαηνο) ήηαλ 

ρεηξφηεξεο. Σν απνηέιεζκα απηφ δείρλεη φηη  φηαλ ηα θνπλέιηα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηαρχηεξε αχμεζε ηνπ βάξνπο ηνπο, δηαζέηνπλ 

αλεπαξθή βαζκφ σξηκφηεηαο θαη έηζη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθάγηνπ δελ 

εθθξάδνληαη επαξθψο. Αθφκε θαη αλ νη  νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

θξέαηνο δελ επεξεάδνληαη απφ ην ξπζκφ  αλάπηπμεο, ε έξεπλα ησλ παξαπάλσ 

ζπγγξαθέσλ δείρλεη φηη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη  θνπλέιηα κε γξήγνξν ξπζκφ 

αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα ζθαγνχλ ζε κεγαιχηεξε ειηθία.  

    6.4 ύζηεκα εθηξνθήο  

Πξφζθαηα, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ 

θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ θξέαηνο θνπλειηνχ, νη  εξεπλεηέο 

κειεηνχλ πην εθηελψο ηα ζπζηήκαηα ε θηξνθήο. Οη  Van Der Horst et  al .  

(1999), ζπγθξίλνληαο ηα δχν απφ ηα πην παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα εθηξνθήο 

(θιαζηθέο θισβνζηνηρίεο πάρπλζεο κε 16 θνπλέιηα/m
2
 έλαληη θισβψλ  κε 

νθηψ θνπλέιηα/m
2
),  απέδεημαλ φηη ηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε θισβνχο 

παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο, κηθξφηεξν πνζνζηφ γνχλαο θαη 

κηθξφηεξν πνζνζηφ πεξηλεθξηθνχ ιίπνπο, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

απμεκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ έξεπλα έδεημε επίζεο φηη ηα δψα πνπ 

εθηξέθνληαη ζε θισβνχο σξηκάδνπλ αξγφηεξα θαη ζπλεπψο νδεγνχληαη γηα 

ζθαγή αξγφηεξα. Σα ίδηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ κε ηελ ζχγθξηζε ησλ 

θιαζηθψλ θισβνζηνηρηψλ (δχν θνπλέιηα / θισβφ) θαη ησλ θηλεηψλ 

θισβνζηνηρηψλ (έμη  θνπλέιηα / θισβφ) . Σα ηειεπηαία κεηαθηλνχληαλ 

θαζεκεξηλά θαη ηα θνπλέιηα δηαηξέθνληαλ κε ρφξην θαη φρη κφλν κε 

ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθέο (pellets)  (Margarit et  al .,  1999).  Ωζηφζν, ηα 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξέαηνο δελ επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά 

απφ ηηο δηάθνξεο επεκβάζεηο ζε επίπεδν εθηξνθήο. Μηα άιιε πξφζθαηε 

κειέηε (Xiccato et al. ,  1999) απέδεημε φηη ην α πνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο 

ππθλφηεηαο (12 - 16 θνπλέιηα/m
2
) δελ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

πνηφηεηα  ηνπ ζθάγηνπ θαη  ηνπ θξέαηνο .  Παξάιιεια,  φζνλ αθνξά ηνλ  ηχπν 

ηεο θισβνζηνηρίαο ,  νη Xiccato et al.  (1999) παξαηήξεζαλ  κηθξφηεξεο 

απψιεηεο κεηαθνξάο ,  κεγαιχηεξε θσηεηλφηεηα ζην θξέαο θαη κεγαιχηεξε 

αλζεθηηθφηεηα ζηα νζηά ηεο θλήκεο θαη  κηθξφηεξα πνζνζηά ζξαχζεσλ , φηαλ 
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ζηεγάδνληαλ  ηξία θνπλέιηα / θισβφ, ζε ζρέζε κε έλα. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

δψσλ ε νπνία εμεηάζηεθε ζηελ ίδηα κειέηε έδεημε φηη ε ζπιινγηθή εθηξνθή 

δψσλ  βειηηψλεη ηελ αληνρή ηνπο ζην άγρνο ησλ κεηαθνξψλ ιφγσ ηεο 

επλντθήο πεξηβαιινληηθήο πξνζαξκνγήο. Παξνπζίαζαλ επίζεο, ζεκαληηθή 

κείσζε πξφζιεςεο ηξνθήο ε νπνία παξαηεξήζεθε κφλν ζε ππθλφηεηα 17 -20 

θνπλέιηα/m
2
,  πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κεησκέλε άλεζε ησλ δψσλ ( Maertens and 

De Groote, 1984; Morisse and Maurice, 1996).  

   6.5  Τγηεηλή θαηάζηαζε  

Ζ θαιή πγεία ησλ δψσλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε 

θαιψλ απνδφζεσλ ησλ θνπλειηψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ 

θνληθινηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Οη νηθνλνκηθέο απψιεηεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηηο αζζέλεηεο ησλ θνπλειηψλ, ζπρλά ππνηηκνχληαη. Οη 

απψιεηεο απηέο, δελ πξνέξρνληαη κφλν απφ ζαλάηνπο, αιιά, θπξίσο 

νθείινληαη ζηηο κεησκέλεο απνδφζεηο ησλ δψσλ, ζηε ρακέλε εξγαζία θαη ηελ 

ππναπαζρφιεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ .   

Σν πξφβιεκα ηεο πγείαο θαη ησλ αζζελεηψλ ησλ θνπλειηψλ είλαη, φπσο 

αλαθέξζεθε, δηπιφ, νηθνλνκηθφ θαη βηνινγηθφ. Σν πξψην πξφβιεκα 

αλαθέξεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο δεκηέο ησλ αζζελεηψλ θαη  ζηηο δαπάλεο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο  θαη ην δεχηεξν πξφβιεκα ζηα κέζα, ζηηο  κεζφδνπο θαη 

ζηε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελεηψλ. ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

παξαγσγηθψλ δψσλ εθείλν πνπ, ηειηθά, κεηξάεη  θαη ππνινγίδεηαη δελ είλαη 

κφλν ε δηαηήξεζε  ή επαλάθηεζε ηεο πγείαο ηνπο απηήο θαζεαπηήο, αιιά ε 

σθέιεηα ή δεκηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε ή κε ησλ αζζελεηψλ. ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ αζζελεηψλ, ε πην ζεκαληηθή ελέξγεηα 

είλαη ε πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη κεηά αθνινπζνχλ ε ζεξαπεία θαη ε 

εμάιεηςή ηνπο. Ζ πξφιεςε είλαη ν θαιχηεξνο θαη νηθνλνκηθφηεξνο ηξφπνο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ θαη 

ησλ δεκηψλ ζην ειάρηζην. Ζ ζεξαπεία είλαη ζπρλά δαπαλεξή θαη πνιιέο 

θνξέο αλαπνηειεζκαηηθή, ηα δε απνζεξαπεπκέλα δψα, δελ απνθηνχλ ηηο  

πςειέο απνδφζεηο ηνπο.  

Οη θπξηφηεξνη ηξφπνη δηάδνζεο ησλ κνιπζκαηηθψλ α ζζελεηψλ είλαη νη 

εμήο:  
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  Απφ ηνπο θνξείο ηεο αζζέλεηαο. Σα πγηή δψα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 

αζζελή θαη κνιχλνληαη (ζπεηξνραηηίαζε, θνθθηδίαζε θ.α.).  

  Απφ ηελ ηξνθή θαη ην λεξφ (παξάζηηα).  

  Απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ζθεχε.  

  Απφ ηνλ αέξα (αλαπλεπζηηθέο αζζέλε ηεο).  

  Απφ ηνπο πνληηθνχο (θνθθηδίαζε θαη άιια παξάζηηα).  

  Απφ ηα δεθηηθά έληνκα θαη άιια δσχθηα (κπμνκάησζε).  

  Απφ ηνπο αλζξψπνπο. Οη αλζξσπνη πνπ θπθινθνξνχλ ζε θνληθινηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο κπνξεί λα γίλνπλ κεηαθνξείο κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ κε 

ηα ξνχρα, ηα  παπνχηζηα θαη ηα ρέξηα ηνπο.  

  Απφ ηελ θνπξηά θαη ηα λεθξά θνπλέιηα.  

Ζ εθαξκνγή κέηξσλ πγηεηλήο έρεη κεγάιε ζεκαζία ζ’ φιεο ηηο 

θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, αιιά ζηηο θνληθινηξνθηθέο θαη ηδηαίηεξα 

ηεο ζπζηεκαηηθήο κνξθήο, έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα εμήο 

κέηξα θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο:  

i . Καζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε. Οη ζάιακνη εθηξνθήο θαη ν κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο ηνπο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 

πεξηνδηθά θαη ηαθηηθά. Σα δάπεδα, νη ηνίρνη θαη ην ηαβάλη πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη θαζαξά ρσξίο αθαζαξζίεο, αξάρλεο θαη ηξίρεο. Σα θινπβηά, 

νη πνηίζηξεο θαη νη  ηαΐζηξεο ησλ θνληθινκεηέξσλ θαζαξίδνληαη θαη 

απνιπκαίλνληαη κεηά ην ηέινο θάζε αλαπαξαγσγηθνχ θχθινπ, θαη ησλ 

παρπλφκελσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ κεηά ην ηέινο θάζε πεξηφδνπ 

πάρπλζεο ή αλάπηπμεο. Οη θσιηέο θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη κεηά 

απφ θάζε ρξήζε. Ζ απνκάθξπλζε ηεο θνπξηάο απφ ηνπο ζαιάκνπο 

εθηξνθήο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ, ην άξηζην 

είλαη ε θαζεκεξηλή απνκάθξπλζή ηεο. Δπίζεο, εθηφο απφ ηηο  πεξηνδηθέο 

θαη ηαθηηθέο απνιπκάλζεηο, γίλνληαη θαη έθηαθηεο κεηά απφ εκθάληζε 

κνιπζκαηηθήο αζζέλεηαο.  

i i .  Έιεγρνο ησλ εηζαγνκέλσλ λέσλ δψσλ αλαπαξαγσγήο. Ζ πξνκήζεηα ησλ 

δψσλ αλαπαξαγσγήο γίλεηαη απφ εθκεηαιιεχζεηο απα ιιαγκέλεο απφ 

κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, ελψ γηα επηπιένλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ 
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κεηάδνζεο αζζελεηψλ, ηα λέα δψα δηαηεξνχληαη ζε ηδηαί ηεξνπο 

απνκνλσκέλνπο ρψξνπο γηα ηνπιάρηζηνλ 4 εβδνκάδεο.  

i ii .  Απνκφλσζε ησλ άξξσζησλ θνπλειηψλ.  

iv.  Απνκάθξπλζε ησλ λεθξψλ θνπλειηψλ.  

v.  Απνκφλσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο  (Πιπηάο, 1993) .  

6.6 Γηαηξνθή  

χκθσλα κε  αλαζθφπεζε ηνπ Ouhayoun (1998), φινη νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ δψσλ, κε ζπλεπαθφινπζν ηε  ζρεηηθή 

αχμεζε ησλ ηζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ, νδεγνχλ ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζθάγηνπ 

θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο. Με απηφ σο δεδνκέλν, ν παξάγνληαο 

δηαηξνθή κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν. Καηά ην παξειζφλ, έρεη  

πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθή έξεπλα γηα ηε δηαηξνθή ησλ θνπλειηψλ θαη ηε 

ζίηηζή ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ ιάβεη ππφςε ηελ επίδξαζε ηεο  

δηαηξνθήο κε ηελ θαζηέξσζε δηαθπκάλζεσλ ζηελ πνζφηεηα ησλ πεπηψλ 

δσνηξνθψλ ή ηεο ελεξγεηαθήο ππθλφηεηαο ηνπ ζηηεξε ζίνπ. Απηφ ην ζέκα 

έρεη  αλαζεσξεζεί απφ ηνλ  Maertens (1999) θαη ηνπο  Xiccato et al. (1999). Οη 

εξεπλεηέο απηνί δήισζαλ φηη έλαο απνηειεζκαηηθφο ρεκεηνζηαηηθφο 

κεραληζκφο ξχζκηζεο ηεο φξεμεο θαζηζηά ζηαζεξή ηελ εκεξήζηα πξφζιεςε 

ελέξγεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην πεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ νξγαληζκνχ ξπζκίδεη ηελ 

εθνχζηα πξφζιεςε ηξνθήο, αλάινγα κε ην  ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ηεο 

ηξνθήο, αιιά απηφ ζπκβαίλεη κφλν ζηα 9,2 MJ  πεπηήο ελέξγεηαο αλα kg (DE 

/ kg) (Maertens et al , 1988; Partridge et al, 1989). Ζ θαιχηεξε επίδνζε ζηελ 

παξαγσγή θξέαηνο ιακβάλεηαη απφ ηελ θαηά βνχιεζε δηαηξνθή (ad libitum)  

θαη κε ελεξγεηαθή ππθλφηεηα ζηηεξεζίνπ κεγαιχ ηεξε απφ 10,45 MJ / kg 

(INRA, 1989; Lebas, 1991) .  Ωζηφζν, ηα θνπλέιηα ρξεηάδνληαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ηλσδψλ νπζηψλ (130 -140g ηλσδψλ /  kg  ηξνθήο) ε 

νπνία πεξηνξίδεη ηελ πςειή πξφζιεςε ελέξγεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ελεξγεηαθή πξφζιεςε κπνξεί λα απμεζεί κε ηελ πξνζζήθε ιίπνπο ζ ηηο 

ηλψδεηο νπζίεο ηνπ ζηηεξεζίνπ.  

Μειέηεο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ δηαηξνθήο έδεημαλ φηη, εάλ ηα 

θνπλέιηα ηξαθνχλ κε ιηγφηεξν απφ ην 85% ησλ απαηηήζεψλ ηνπο , θαηά 

βνχιεζε, ε αλάπηπμε, ε απνδνηηθφηεηα ησλ δσνηξνθψλ, ε απφδνζε ηνπ 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T9B-45SH2FY-1&_user=109805&_coverDate=05%2F31%2F2002&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1545957424&_rerunOrigin=google&_acct=C000059630&_version=1&_urlVersion=0&_userid=109805&md5=0286945083e3536ed37882723dffd9c1&searchtype=a#bib75#bib75
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T9B-45SH2FY-1&_user=109805&_coverDate=05%2F31%2F2002&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1545957424&_rerunOrigin=google&_acct=C000059630&_version=1&_urlVersion=0&_userid=109805&md5=0286945083e3536ed37882723dffd9c1&searchtype=a#bib87#bib87
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ζθάγηνπ, ην ιίπνο θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπίδηα ηνπ ζθάγηνπ ζα 

παξεθηξαπνχλ απφ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα .  πλεπψο, ε παξαγσγή θξέαηνο 

δελ ζα είλαη θεξδνθφξα (Ferreira and Carregal, 1996; Jerôme et al, 1998; 

Perrier, 1998; Gondret et al , 1999).  

Ζ επίδξαζε ηνπ ππνζηηηζκνχ  ζην ζθάγην θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο 

εμαξηάηαη απφ ην πψο ζα πινπνηεζεί. Οη Perrier and Ouhayoun (1996),  

ζπγθξίλνληαο ηξεηο ηχπνπο ππνζηηηζκνχ  (αιιά κε ίδην ζπλνιηθφ βαζκφ 

πεξηνξηζκνχ, δειαδή 80% ησλ απαηηήζεσλ  θαηά βνχιεζε) παξαηήξεζαλ φηη  

κηα απζηεξή πεξίνδνο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο (70% ησλ αλαγθψλ ηεο 

θαηά βνχιεζε  δηαηξνθήο) ε νπνία αθνινπζείηαη απφ κία πην ειαζηηθή 

πεξίνδν πεξηνξηζκνχ (90% ησλ αλαγθψλ ηεο θαηά βνχιεζε  δηαηξνθήο) είλαη 

πην επλντθή γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δσνηξνθψλ, ην 

βάξνο ηνπ ζθάγηνπ, ηνλ ιφγν θξέαηνο/νζηψλ θαη ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ pH. Σα 

απνηειέζκαηα απηά νθείινληαη ζηελ αληηζηαζκηζηηθή αλάπηπμε ε νπνία 

επλνεί ηελ αξγή σξίκαλζε ησλ ηζηψλ, ελ πξνθεηκέλσ ησλ κπψλ θαη ηνπ 

ιίπνπο. Παξφια απηά, ν Perrier (1998) παξαηήξεζε φηη, φηαλ ηα θνπλέιηα 

ππνζηηίδνληαη  ζην επίπεδν ησλ 70% ησλ αλαγθψλ  ηεο θαηά βνχιεζε 

δηαηξνθήο απφ ηηο 35 έσο ηηο  56 εκέξεο ηεο ειηθίαο ηνπο, ηφηε ηξ εθφκελα  

θαηά βνχιεζε  απφ ηελ 56 εκέξα  κέρξη ηηο 11 πξψηεο εβδνκάδεο  (77 εκέξα) ,  

ε  αληηζηαζκηζηηθή αλάπηπμε δελ δηαζψδεη εληειψο ηελ αξγή αλάπηπμε ησλ 

θνπλειηψλ  αλ ζπγθξηζεί κε εθείλα πνπ εθηξάθεζαλ θαηά βνχιεζε θαζ’ φιε 

ηελ πεξίνδν .   

ήκεξα, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ θνπλειηψλ, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ βξαδεία αλάπηπμε θαη κεγαιχηεξε ειηθία ζθαγήο,  

νξηζκέλνη παξαγσγνί πξνζπαζνχλ λα εθηξέθνπλ  θνπλέιηα κε κέηξην 

ππνζηηηζκφ, δίλνληαο κηθξφηεξε πνζφηεηα ζηηεξεζίνπ ή ηξνθψλ  είηε  κε 

κεησκέλα επίπεδα ελέξγεηαο, είηε πεξηνξίδνληαο ηελ πξφζβαζε ζηηο 

δσνηξνθέο. Πξνβιήκαηα φπσο, κηθξφ δσλ βάξνο, κηθξφ βάξνο ζθ άγηνπ, 

κηθξή απφδνζε ζθάγηνπ θαη ιίπνπο (Ouhayoun et al.,  1986a; Jérôme et al .,  

1998), θαζψο θαη ιηγφηεξν ελδνκπτθφ ιίπνο θαη κηθξφηεξε αλαινγία 

νμεηδσηηθψλ ηλψλ ζηνλ επηκήθε ξαρηαίν κπ (Gondret et al,  1999) 

παξαηεξήζεθαλ ζηα θνπλέιηα κε πεξηνξηζκέλε πξφζιεςε ηξνθήο, αθφκε θαη 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T9B-45SH2FY-1&_user=109805&_coverDate=05%2F31%2F2002&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1545957424&_rerunOrigin=google&_acct=C000059630&_version=1&_urlVersion=0&_userid=109805&md5=0286945083e3536ed37882723dffd9c1&searchtype=a#bib123#bib123
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T9B-45SH2FY-1&_user=109805&_coverDate=05%2F31%2F2002&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1545957424&_rerunOrigin=google&_acct=C000059630&_version=1&_urlVersion=0&_userid=109805&md5=0286945083e3536ed37882723dffd9c1&searchtype=a#bib70#bib70
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T9B-45SH2FY-1&_user=109805&_coverDate=05%2F31%2F2002&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1545957424&_rerunOrigin=google&_acct=C000059630&_version=1&_urlVersion=0&_userid=109805&md5=0286945083e3536ed37882723dffd9c1&searchtype=a#bib70#bib70
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αλ ήηαλ 3 εβδνκάδεο κεγαιχηεξα απφ ηα θνπλέιηα ηεο ad l ibitum δηαηξνθήο 

θαηά ηε ζθαγή.  

Έλα ζηηεξέζην απφ ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθέο είλαη ζπλήζσο 

ηζνξξνπεκέλν φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ  ελέξγεηαο,  πξσηετλψλ, κεηάιισλ θαη 

βηηακηλψλ ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο θ αη αλάπηπμεο. 

Γεδνκέλνπ φηη νη απαηηήζεηο απηέο κεηαβάιινληαη κε ηελ ειηθία ηνπ 

θνπλειηνχ, έρνπλ θαηαξηηζζεί αξθεηά ζηηεξέζηα . Έηζη, γηα ηελ απφθηεζε 

θαιχηεξεο θαηάζηαζεο ζθάγησλ κε ζπγθεθξηκέλν ελδνκπτθφ ιίπνο, ην 

ζηηεξέζην πξέπεη λα ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο  αλάγθεο ζε ελέξγεηα  εθηφο απφ 

ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ πνπ θπξηαξρεί ν ξφινο  ηνπ πςεινχ 

πνζνζηνχ  ησλ πξσηετλψλ. Ζ νπζηαζηηθή επίδξαζε ηεο δηαηξνθήο ζην ζθάγην 

θαη ζηε  πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο δελ έρεη πνηέ ηεθκεξησζεί πιήξσο  εξεπλεηηθά. 

Με ηελ αιιαγή ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ζε ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν κεηά 

ηνλ απνγαιαθηηζκφ, ε νπνία έρεη ζπλεπαθφινπζν  ζηηεξέζηα κε πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ελέξγεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πάρπλζεο, ε αλάπηπμε, ε 

πξφζιεςε ηξνθήο θαη ε απφδνζε ηνπ ζθάγηνπ δελ θαίλεηαη λα έρνπ λ άκεζε 

επίδξαζε, αιιά ν δείθηεο κεηαηξεςηκφηεηαο ηεο ηξνθήο ήηαλ ρακειφηεξνο 

θαη ην πεξηλεθξηθφ ιίπνο απμεκέλν ζηα θνπλέιηα πνπ ηξέθνληαη κε πςειήο 

ελέξγεηαο ζηηεξέζην απφ ηνλ απνγαιαθηηζκφ έσο ηε ζθαγή (Lebas et al,  

1982; Xiccato et  al, 1993; Xiccato et  al, 1998;  Dalle Zotte et  al,  1997).  Όζνλ 

αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο, νη ίδηνη ζπγγξαθείο δελ παξαηήξεζαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ ζχλζεζε ηνπ θξέαηνο ή ζηε θσηεηλφηεηα φηαλ 

ππάξρνπλ αιιαγέο ζην ζηηεξέζην. εκαληηθή κείσζε ηνπ ηειηθνχ pH θαη 

απμεκέλε ελδπκηθή δξαζηεξηφηεηα βξέζεθαλ ζηνλ επηκήθε ξαρηαίν κπ ησλ 

θνπλειηψλ πνπ ηξέθνληαλ κε πςειήο ελέξγεηαο ζηηεξέζηα θαηά ηε δηάξθεηα 

νιφθιεξεο ηεο πεξηφδνπ πάρπλζεο  (Dalle Zotte et al .,  1996). Πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη κε κηα δηαηξνθή πνπ ηθαλνπνηεί απφιπηα ηηο α παηηήζεηο ηνπ 

δψνπ, εθθξάδεηαη γελεηηθά ε θαιχηεξε δπλαηή αλάπηπμε, κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά ηφζν ην θφζηνο δηαηξνθήο, φζν θαη ην άδσην θαη ε απέθθξηζε 

κεηάιισλ, θάηη ην νπνίν είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο ζε πεξηνρέο κε πςειή 

πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα δσηθήο παξαγσγήο (Maertens, 1999).  Ωο εθ ηνχηνπ, 

θαζψο νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ησλ θνπλειηψλ ζηελ ηειηθή θάζε ηεο 

εθηξνθήο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ απνγαιαθηηζκέλσλ δψσλ, 
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ζπληζηάηαη ε επηινγή ελφο ηζφξξνπνπ ζηηεξεζίνπ κε βάζε η ηο εθάζηνηε 

αλάγθεο.  

Ζ επίδξαζε ησλ δσνηξνθψλ ζηελ απφδνζε ηνπ ζθάγηνπ θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο είλαη ζέκα πεξ αηηέξσ έξεπλαο. Γηα λα βξεζνχλ 

θζελφηεξεο πξψηεο χιεο, θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηνπο δεκεηξηαθνχο 

θαξπνχο, ε  πνχιπα  δαραξνηεχηισλ έρεη δνθηκαζηεί ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

έληαμεο. Όηαλ ηα δψα ηξέθνληαη (απφ ηνλ απνγαιαθηηζκφ έσο ηελ ζθαγή) κε 

ζηηεξέζηα πνπ πεξηέρνπλ πνχιπα δαραξνηεχηισλ ζε επίπεδα απφ 15 έσο 

50%, ην ρακειφηεξν επίπεδν ρνξήγεζεο δελ έδεημε θακία επίδξαζε ή κηθξή 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε, ζην πνζνζηφ ηεο γνχλαο, ζηε ρεκηθή 

ζχζηαζε ηνπ θξέαηνο ζηε ζχλζεζε ησλ FA .  Ωζηφζν, ην πςειφηεξν επίπεδν 

(50%) κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ηνπ ζθάγηνπ θαη επεξεάδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο (Garcia et al , 1993; Cobos et  al,  

1995). Σα δψα πνπ έιαβαλ ζηηεξέζην κε 15% πνχιπα  δαραξφηεπηισλ αληί  

γηα θξηζάξη ή άιεπξα κεδηθήο θαηά ηε δηάξθεηα κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ, 

παξνπζίαζαλ απμεκέλν πνζνζηφ ιίπνπο θαη αλαινγία θξέαηνο/νζηψλ 

(Trocino et al. ,  1999).  

Ζ επίδξαζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε πξσηεΐλεο ζη ελ  

αχμεζε  ηνπ δψληνο βάξνπο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο  ηνπ θξέαηνο,  

έρεη κειεηεζεί είηε κε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πξσηετλψλ ηνπ 

ζηηεξεζίνπ (ζε ζηηεξέζηα κε ίδην ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν) είηε 

κεηαβάιινληαο ηαπηφρξνλα ηηο πξσηεΐλεο θαη ην ελεξγε ηαθφ πεξηερφκελν. Ζ 

πξψηε πξνζέγγηζε πξνθαιεί δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο πξσηεΐλεο, δηφηη φηαλ κεηαβάιιεηαη ε αλαινγία ηεο πεπηήο 

πξσηεΐλεο πξνο ηελ ελέξγεηα (DP / DE) εκθαλίδεηαη  δηαθνξεηηθή πξφζιεςε 

πξσηετλψλ. Γεδνκέλνπ φηη ην βέιηηζην επίπεδν ησλ πξσηετλψλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα απαξαίηεηα ακηλνμέα (EAA) απμάλεη ην ελεξγεηαθφ επίπεδν ηεο 

δηαηξνθήο (Lebas, 1983), ε δεχηεξε κέζνδνο είλαη πην ρξήζηκε γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ησλ πξσηετλψλ. Μία ρακειή αλαινγία DP / DE, 

θάησ απφ  ηε βέιηηζηε  ηηκή ησλ 10,5-11,0 g/MJ, δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη 

ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ζε πξσηεΐλεο, σο εθ ηνχηνπ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζα 

κπνξνχζε λα επεξεαζηεί αξλεηηθά εμαηηίαο ηεο κπτθήο απνζχλζεζεο ησλ 

πξσηετλψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα δψα ζα κπνξνχζαλ  λα παξνπζηάζνπλ 
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ρακειά επίπεδα ιίπνπο ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο αλάπηπμε ο  απηνχ ηνπ 

ηζηνχ (Lebas and Ouhayoun, 1987), ή πςειή ελδνθπηηαξηθή ζπζζψξεπζε 

ιηπηδίσλ, ιφγσ ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ελέξγεηαο (Fraga et al, 1983; Ouhayoun 

and Cheriet, 1983; Maertens et  al, 1997). Ωζηφζν, ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο πνπ ιακβάλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θαίλεηαη φηη  εληζρχεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο, πεξηνξίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ γιπθνιπηηθνχ 

κεηαβνιηζκνχ ησλ κπψλ γεγνλφο πνπ  νδεγεί ζε ιηγφηεξν άπαρν θξέαο κε 

θαιχηεξε ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνχ (Water Holding Capacity, WHC) 

(Ouhayoun θαη Dalle Zotte,  1993).  

Όηαλ ε αλαινγία DP / DE  είλαη πάλσ απφ ηε βέιηηζηε ηηκή ησλ 10,5 - 

11,0 g / MJ, ηα απνηειέζκαηα ζηελ απφδνζε ηνπ ζθάγηνπ θαη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ θξέαηνο δελ έρνπλ επαθξ ηβψο θαζνξηζηεί . Μεξηθνί ζπγγξαθείο δελ 

παξαηήξεζαλ θακία κεηαβνιή ζην δσλ βάξνο ή ην βάξνο ηνπ ζθάγηνπ θαη 

ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο (Raimondi et al, 1973; Xiccato et al, 1993). 

Ωζηφζν, θάπνηνη άιινη παξαηήξεζαλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ιίπνπο ζην 

ζθάγην, αιιά  κφλν ζε πνιχ πςειή αλαινγία DP / DE  (> 12 g/MJ) (Maertens 

et al. ,  1988), αιιά θαη πνιχ κηθξφηεξν δσλ βάξνο θαη απφδνζε ζε θξέαο 

φηαλ ε αλαινγία ππεξβαίλεη ηα 14 g / MJ (Kj aer θαη Jensen, 1997).  

Απνηειέζκαηα ησλ Maertens  et  al . (1988) θαίλεηαη λα δείρλνπλ  φηη κφλν 

αθξαίεο δηαθπκάλζεηο DP / DE είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζνπλ ην ζθάγην 

θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε κηα αλαιν γία DP /  

DE απφ 10,5 έσο 12,5 g/MJ, εάλ ε πξφζιεςε πξσηετλψλ επηηξέπεη ηε 

κέγηζηε έθθξαζε ηεο κπτθήο ζχλζεζεο πξσηετλψλ, ε αλάπηπμε είλαη πςειή 

θαη παξακέλεη ζηαζεξή. Παξάιιεια, ην λεξφ πνπ πεξηέρεη ην θξέαο θαη ε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε άδσην ηείλνπλ λα απμήζνπλ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο.  

Όηαλ ε αλαινγία DP / DE απμάλεηαη πξνο ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ εχξνπο, ε 

πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο δελ επεξεάδεηαη. Ο αληίθηππνο ησλ κηθξψλ δηαθνξψλ 

ζηελ αλαινγία DP / DE (11,5 έλαληη 12,5) γηα ηελ παξαγσγή αδψηνπ, 

ππνγξακκίζηεθε πξφζθαηα (Maertens et al .,  1998). Μεηαμχ απηνχ ηνπ 

εχξνπο ηεο αλαινγίαο DP / DE, εάλ ηα απαξαίηεηα ακηλνμέα (ιπζίλ ε, 

ζεηνχρα ακηλνμέα θαη ζξενλίλε) θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο, κηα αξαίσζε ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ησλ θπηηθψλ πξσηετλψλ θαίλεηαη λα είλαη εθηθηή, 

δηαζθαιίδνληαο ηηο  ίδηεο δσνηερληθέο απνδφζεηο.  
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6.6.1  Πξνζζήθε ιίπνπο ζην ζηηεξέζην  

Σν θξέαο ζπρλά ζεσξείηαη ηξνθή πινχζηα ζε θνξεζκέλα FA ελψ 

δηάθνξεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

πξφζιεςεο θνξεζκέλσλ FA θαη ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, νη  πεξηζζφηεξνη γηαηξνί ζπληζηνχλ κείσζε ηεο θαηαλάισζήο ηνπ. 

Ωζηφζν, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε  ιίπνο ησλ κπψλ είλαη κάιινλ ρακειή θαη ηα 

FA δελ είλαη φια θνξεζκέλα. ην θξέαο θνπλειηνχ ηα αθφξεζηα FA 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 54 -60% ησλ ζπλνιηθψλ FA θαη ην πνζνζηφ ησλ 

πνιπαθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ (PUFA) αληηπξνζσπεχεη πάλσ απφ ην 23% 

ησλ ζπλνιηθψλ FA, είλαη δειαδή, πνιχ πςειφηεξν απφ ην πνζνζηφ πνπ 

δηαπηζηψζεθε ζε θξέαο άιισλ αγξνηηθψλ δψσλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη  

ησλ πνπιεξηθψλ (Cambero et al.,  1991; Dalle Zotte, 2000; Dalle Zotte et al, 

2001). Δπηπιένλ, ηα PUFA ηνπ θξέαηνο θνπλειηνχ είλαη θαιά ηζνξξνπεκέ λα 

κεηαμχ ησλ δχν ζεηξψλ, (n -6) θαη (n-3) ελψ ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα καθξάο 

αιχζνπ πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα (Dalle Zotte et  al .,  2001).  

Έηζη, ην θξέαο θνπλειηνχ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αλζξψπηλε δηαηξνθή  γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα ζην 

θξέαο θνπλειηνχ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηελ απνζήθεπζε, επεηδή είλαη πην επηξξεπ έο ζηελ νμείδσζε.  

Καησηέξσ ,  ζα εμεηαζηεί  ε ρξήζε ησλ δηαηηεηηθψλ ιηπψλ δηαθφξνπ 

πξνέιεπζεο ,  κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαηξνθήο θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

δηαηηεηηθψλ ηδηνηήησλ θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ θξέαηνο θνπλειηψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα θνπλέιηα αθνκνηψλνπλ θαζαξά ιίπε θαη έιαηα ή πινχζηεο 

ζε ιίπνο δσνηξνθέο θαηά ηξφπν παξφκνην κε ηα ππφινηπα κνλνγαζηξηθά 

δψα, ηα ιηπίδηα αληηπξνζσπεχνπλ κηα ελδηαθέξνπζα δπλαηφηεηα γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ηλσδψλ νπζηψλ ηεο δηαηξνθήο 

ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε απμεκέλε πξφζιεςε ελέξγεηαο ηάζζεηαη ππέξ ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ δσνηξνθψλ, αιιά νδεγεί ζηηο  πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ζε ζπγθξίζηκνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο (Lebas et al, 1988; 

Fernandez and Fraga, 1996). Μεξηθέο θνξέο, παξαηεξήζεθε είηε κηα 

βειηίσζε ζην ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ζην ηειηθφ  δψλ βάξνο (Parigi Bini et  al,  
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1974; Richard et al, 1982; Beynen, 1988) είηε κηα κείσζε ησλ ίδησλ 

παξακέηξσλ (Falcão e Cunha et al , 1996). Απηά ηα αλνκνηνγελή 

απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα νθείινληαη ζε δηαθνξέο ζηε ρνξεγνχκελε 

πνζφηεηα θαη ην είδνο ηνπ πξνζηηζέκελνπ ιίπνπο. Έηζη, ην αδηακθηζβήηεην 

ζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο πξφζζεηνπ ιίπνπο ζηε δηαηξνθή θαίλεηαη λα 

είλαη ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δσνηξνθψλ θαη ζπλεπψο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην εληαηηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο θξέαηνο θνπλειηψλ, αιιά 

επίζεο,  δείρλεη θαη θάπνηα  πηζαλή βειηίσζε ηεο απφδνζεο, φηαλ ηα θνπλέιηα 

εθηξέθνληαη ζε πςειέο πεξηβαιινληηθέο ζεξκνθξαζίεο (Cervera et al.,  

1997).  

Ζ έληαμε ηνπ πξνζηηζέκελνπ ιίπνπο ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ επεξεάδεη  

ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθάγηνπ θαη ηνπ θξέαηνο. Οη επηπηψζεηο ηεο έληαμεο  

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πξφζζεηνπ ιίπνπο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

πεξηνξίδνληαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ζθάγησλ. Έηζη, εάλ ζπκπεξηιεθζεί ζε έλα 

ζηηεξέζην δηαηξνθηθφ ιίπνο ζε ελδηάκεζεο ζπγθεληξψζεηο (3 -6%) κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηελ απφδνζε ησλ ζθάγησλ (Raimondi et al , 1974; Beynen et al , 

1990).  Ωζηφζν, νη  κεγαιχηεξεο αλεζπρίεο αθνξνχλ ην  ζπλνιηθφ ιίπνο ηνπ 

ζθάγηνπ, είηε ην πεξηλεθξηθφ  ιηπψδε ηζηφ, είηε  ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ιίπνπο (Lebas et al .,  1988; Christ et al. ,  1996; Fernandez and Fraga, 1996).  

Όηαλ απμάλεηαη ην ιίπνο ηεο δηαηξνθήο πάλσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζνζηφ ή αλαινγία, ην ιίπνο ηνπ ζθάγηνπ απμάλεηαη πεξαηηέξσ (Lebas et  

al, 1988; Christ et al , 1996; Oliver et al, 1997; Pla θαη Cervera, 1997) ελψ ε 

απφδνζε ηνπ ζθάγηνπ κπνξεί λα κεησζεί (Raimondi e t  al. ,  1974),  

θαζηζηψληαο αζχκθνξε ηε δηαδηθαζία εκπινπηηζκνχ ηνπ ζηηεξεζίνπ κε 

ιίπνο. Ωζηφζν, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζίηηζεο ε 

έληαμε ηνπ ιίπνπο πεξηνξίδεηαη ζην 3% ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε 

κεησκέλε ζθιεξφηεηα ησλ  ζπκππθλσκέλσλ  δσνηξνθψλ, αιιά θαη 

νηθνλνκηθψλ, φπσο ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ 

επηξξνή ηνπ πξνζηηζέκελνπ ιίπνπο ζηε ζχλζεζε ηνπ θξέαηνο ζα κπνξνχζε 

λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή.  

Σν θξέαο θνπλειηνχ ζεσξείηαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά 

νμέα. Μεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ κπψλ, ε ζπγθέληξσζε ησλ αηζέξησλ 

εθρπιηζκαηηθψλ ιηπηδίσλ πνηθίιιεη ζπλήζσο απφ 1 κε 2% ζηνπο καθξεί ο 



Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θξέαηνο ζην θνπλέιη 

 75 

κχεο  (m. Longissimus) ,  θαη ζε 3-4% ζηνπο κχο ησλ πνδηψλ  (m. Femoris) 

(Dalle Zotte et al.,  1996). Όηαλ πξνζηίζεληαη κέηξηα επίπεδα ιίπνπ ο ζην 

ζηηεξέζην, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπίδηα ηνπ θξέαηνο δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά 

ηφζν ζηνπο καθξηνχο κχεο (Raimondi et al. ,  1974; Fernandez and Fraga, 

1996), φζν θαη ζε νιφθιεξν ην ζθάγην (Cobos et al.,  1993). Ωζηφζν, φηαλ 

πξνζηίζεληαη πςειφηεξα επίπεδα ιίπνπο ζην ζηηεξέζην, ε πεξηεθηηθφηεηα 

ησλ ιηπηδίσλ ζην θξέαο απμάλεηαη (Christ et al. ,  1996), ελψ ην λεξφ θαη νη  

πξσηεΐλεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θξέαο κεηψλνληαη (Pla and Cervera, 1997).   

Σα ρακειά επίπεδα ιηπηδίσλ ζην θξέαο νξηζκέλεο θνξέο επεξεάδνπλ 

ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θξέαηνο θαη θπξίσο ην ρπκψδεο, ηδίσο 

ζηνπο καθξείο κπο ηεο νζθπτθήο  ρψξαο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ππάξρνπλ 

πνιιέο δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

δηαηξνθηθνχ ιίπνπο ζην ζθάγην θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηνπο δηάθ νξνπο 

ηζηνχο, αιιά ιίγεο απφ απηέο ζρεηίδνπλ  ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπίδηα ηνπ 

θξέαηνο, κε ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, φπσο ε ηξπθεξφηεηα, ην 

ρπκψδεο, ε γεχζε, θαζψο θαη ηα ζπλνιηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καγεηξεκέλνπ 

θξέαηνο, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ πν ηφηεηα ηνπ θξέαηνο θαη είλαη 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Οη Lebas et al.  (1988) έδεημαλ 

φηη δελ ππήξρε δηαθνξά ζηελ νξγαλνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θξέαηνο,  

ρξεζηκνπνηψληαο απμεκέλα επίπεδα ζπφξσλ θάλλαβεο ζην ζηηεξέζην. 

Αληίζεηα, νη Oliver et al . (1997) αλέθεξαλ θαιχηεξν ρπκψδεο ζε θηιέηα απφ 

θνπλέιηα πνπ έρνπλ ηξαθεί κε πξνζηηζέκελν ιίπνο ζην ζηηεξέζην (θπηηθήο ή 

δσηθήο πξνέιεπζεο),  ζε ζχγθξηζε κε ην ζηηεξέζην ‘κάξηπξαο’ . Γπζηπρψο, 

απηνί νη ζπγγξαθείο δελ αλέιπζαλ ην πεξηερφκελν ιίπνο ηνπ θξέα ηνο. Οη 

Christ et al. (1996), εξεχλεζαλ ηφζν ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο ηνπ 

θξέαηνο φζν θαη ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο θαη παξαηήξεζαλ φηη κία 

ζεκαληηθή αχμεζε απφ 4,9 έσο 7,4 ή 7,9% ζην πεξηερφκελν ιίπνο ηνπ 

θξέαηνο, γίλεηαη κε αχμεζε ηεο πξνζζήθεο  θξακβειαίνπ απφ 0 έσο 4,5 θαη 

9,0%, αιιά δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

θξέαηνο. Πην πξφζθαηα, νη Gondret et al . (1998b) δελ βξήθαλ ζρέζε κεηαμχ 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπίδηα ζηνπο καθξεί ο κπο θαη ζην ρπκψδεο, αιιά 

παξαηεξήζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηξπθεξφηεηα.  
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Ζ επίδξαζε ηεο πξνέιεπζεο ηνπ δηαηξνθηθνχ ιίπνπο, δσηθήο έλαληη 

θπηηθήο πξνέιεπζεο, δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά η ν  ξπζκφ  

αλάπηπμεο (Raimondi et al, 1974; Maertens et al, 1998), ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθάγηνπ (Fernandez and Fraga, 1996; Pla and Cervera, 

1997), ή ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπίδηα ηνπ ζθάγηνπ θαη ηνπ θξέαηνο 

(Fernandez and Fraga, 1996; Pla and Cervera, 1997; Maertens et  al.,  1998).  

Οη ίδηεο παξάκεηξνη δελ επεξεάδνληαη νχηε απφ δηαθνξεηηθέο θπηηθέο πεγέο 

ιίπνπο (θαξχδαο, θνηληθέιαηνπ  θαη ειηέιαηνπ),  κε εμαίξεζε ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ιηπηδίσλ ζην κπ Longissimus lumborum, πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

ζπνλδπιηθή ζηήιε, πνπ βξέζεθαλ λα είλαη αηζζεηά ρακειφηεξα κε ηε 

πξνζζήθε ειαίνπ θαξχδαο, ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια δχν  έιαηα (Gondret et  

al. , 1998c).  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη ε ζχλζεζε ηνπ 

δηαηξνθηθνχ ιίπνπο, σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ πεγψλ ιίπνπο, 

κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ζεκαληηθά ηε ζχλζεζε ησλ FA ζηνπο ηζηνχο ηνπ 

θνπλειηνχ (Raimondi et a l ,  1975b; Ouhayoun et al. 1987a; 1987b; Cobos et 

al, 1993; Cavani et  al, 1996). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο θαη ζε άιια 

κνλνγαζηξηθά δψα, ην ιηλειατθφ (C18:2 n-6) θαη ην ιηλνιεληθφ (C18:3 σ-3) 

FA είλαη απαξαίηεηα γηα ην θνπλέιη, έηζη απφ ηελ επίδξαζε ησλ εμσ γελψλ 

ιηπηδίσλ, πξνθχπηνπλ νη κεγάιεο αιπζίδεο πνιπαθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ,  

θπξίσο ην ιηλειατθφ νμχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζηηεξά θαη ηνπο ειαηνχρνπο 

ζπφξνπο θαη ην ιηλνιεληθφ νμχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ήκεξν ηξηθχιιη. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, ηα θνπλέιηα είλαη ζε ζέζε λα ελζσκαηψζνπλ δηαηξνθηθά FA 

απεπζείαο ζην ιηπψδε θαη ηνλ κπτθφ ηζηφ, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ FA ησλ θνπλειηψλ κε ηε ζηξαηεγηθή ρξήζε 

αθφξεζησλ πεγψλ δηαηξνθηθνχ ιίπνπο. Ωζηφζν, ε ζχλζεζε ησλ FA ησλ 

θνπλειηψλ δελ αληηθαηνπηξί δεη απφιπηα ηα FA ηνπ ιίπνπο ηεο δηαηξνθηθήο 

πεγήο θαη ην πξνθίι ησλ FA ηνπ νιηθνχ ιίπνπο θαίλεηαη λα είλαη φκνην κε 

εθείλν ησλ ιηπηδίσλ ηεο δηαηξνθήο θαη φρη ηνπ ελδνκπτθνχ ιίπνπο (Cobos et  

al.  1993; Gondret et  al , 1998c; Bernardini et al,  1999a). Γεδνκέλ νπ φηη  ε 

ζπγθέληξσζε ησλ PUFA ζην ιίπνο ηνπ θνπλειηνχ είλαη πνιχ ρακειφηεξε 

απφ φ ,ηη  ζηα πεξηζζφηεξα θπηηθά έιαηα, ην ζηηεξέζην πνπ είλαη 

εκπινπηηζκέλν κε θπηηθά ιηπαξά γεληθά απμάλεη ηελ απνζήθεπζε ησλ 

αθφξεζησλ ιηπηδίσλ (Oliver et al, 1997; Gondret et al , 1998c) θαη κεηψλεη 
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ηνλ ιφγν ησλ (σ -6 ) /  (σ-3) (Dal Bosco and Castellini , 1998). Έηζη, έλαο 

εκπινπηηζκφο ηνπ ζηηεξεζίνπ κε έιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζφγηα, ειίαλζν 

ή θξάκβε, έρνπλ σο απνηειέζκαηα ην θξέαο θνπλειηνχ λα πεξηέρεη  

πςειφηεξν πνζνζηφ αθφξεζησλ  ιηπαξψλ νμέσλ πνπ  ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηα 

ιηπαξά νμέα  C18:2 (n-6) θαη C18:3 (σ-3) (Cobos et al , 1993; Kessler and 

Pallauf, 1994; Cavani et al, 1996). Οη Gondret et al. (1998c), ζπγθξίλνληαο 

ηελ επίδξαζε ηνπ εκπινπηηζκνχ κε ειηέιαην, θνηληθέιαην θαη έιαην θα ξχδαο,  

παξαηήξεζαλ φηη ηα ιηπίδηα ηνπ θξέαηνο θαη ην πεξηλεθξηθφ ιίπνο πεξηέρνπλ 

ζεκαληηθά πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα φηαλ ηα θνπλέιηα ηξέθνληαη κε έιαηα 

ειίαλζνπ, ελψ φηαλ ηξέθνληαη κε έιαην θαξχδαο ην πεξηερφκελν ησλ PUFA 

ήηαλ ρακειφηεξν. Ωζηφζν, ν εκπινπη ηζκφο κε θπηηθά έιαηα δελ απμάλεη 

πάληα ην πνζνζηφ αθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ ηνπ ελδνκπτθνχ ιίπνπο. Οη 

Lopez-Bote et al. (1997) παξαηήξεζαλ φηη ε πξνζζήθε ηνπ ειαηνιάδνπ ή ηνπ 

ειηέιαηνπ δελ κεηέβαιαλ ζεκαληηθά απηή ηελ παξάκεηξν θαη, επηπιένλ,  

κείσζαλ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ (σ-3) FA, ζε ζχγθξηζε κε ηα πνζνζηά 

αθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ  ηνπ θξέαηνο ησλ  θνπλειηψλ  πνπ ηξέθνληαη κε κε 

εκπινπηηζκέλν ζηηεξέζην. Πην ζπρλά παξαηεξείηαη φηη,  κηα βαζηθή δηαηξνθή 

εκπινπηηζκέλε κε ιηπαξά νμέα δσηθήο πξνέιεπζεο, απμάλεη ηα θνξεζκέλα 

ηξηγιπθεξίδηα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην ζψκα ηνπ θνπλειηνχ (Raimondi 

et al,  1975b; Cobos et al , 1993).  

Αλάινγα κε ηε πεγή ηνπ ιίπνπο πνπ πξνζηίζεηαη ζηε βαζηθή 

δηαηξνθή, νη θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ππνδφξηνπ ιίπνπο αιιά δνπλ, επίζεο. Ζ 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ιηπψδνπο  ηζηνχ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε κεηαβνιή ηεο 

ζχλζεζεο ησλ FA, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ θνξεζκέλσλ 

θαη ησλ αθφξεζησλ FA πνπ έρνπλ πςειά θαη ρακειά ζεκεία ηήμεο,  

αληίζηνηρα. Μηα ελδηαθέξνπζα κειέηε ησλ Ouhayoun et  al . (1987a, 1987b) 

αμηνιφγεζε ηελ επίδξαζε ηνπ ιίπνπο δσηθήο πξνέιεπζεο (βφεην ιίπνο) αιιά 

θαη θπηηθήο πξνέιεπζεο (έιαην θαξχδαο, θαθάν, ειαηφιαδν, ζνγηέιαην, 

ιηλέιαην θαη θξακβέιαην). Όπσο πξνέθπςε απφ ηε κειέηε απηή, νξηζκέλα 

ζπζηαηηθά ηνπ ιίπνπο νδήγεζαλ ζε αλεπαξθή θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηλεθξηθνχ ιίπνπο θάηη ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ επηξξνή ηνπο ζην ζεκείν 

ηήμεο ησλ FA ,  θαη πην ζπγθεθξηκέλα  ην έιαην θαξχδαο κεηαηξέπεη ην 

πεξηλεθξηθφ ιίπνο ζε πνιχ ζηαζεξφ, ην ειαηφιαδν ην κεηαηξέπεη ζε πνιχ 

πγξφ, θαη κε ην θξακβέιαην γ ίλεηαη πάξα πνιχ καιαθφ. Δθηφο απφ ην 
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πεξηλεθξηθφ ιίπνο,  ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη θαη νξηζκέλεο θπζηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ θξέαηνο. Οη Raimondi et al.  (1975a), παξαηήξεζαλ αχμεζε ηνπ 

ηειηθνχ pH αιιά θαη απψιεηεο θαηά ην καγείξεκα ζην θξέαο θνπλειηνχ, φηαλ 

ην ζηηεξέζην είρε ζπκπιήξσκα ιίπνπο (δσηθφ ιίπνο θαη αξαρηδέιαην). Οη  

Oliver et al.  (1997) θαη νη Maertens et  al . (1998) έδσζαλ ιχζε ζην πξφβιεκα 

ηνπ ηειηθνχ pH κε ηε ρξήζε δσηθνχ ιίπνπο, αιιά δελ βξέζεθαλ απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηηο απψιεηεο λεξνχ θαηά  ην καγείξεκα (Maertens et al .,  

1998) ή ηελ WHC ηνπ καγεηξεκέλνπ θξέαηνο (Pla and Cervera, 1997).  

Δπίζεο, ε πξνζζήθε θπηηθψλ ιηπαξψλ ηείλεη λα απμάλεη ην εξπζξφ ρξψκα  

ηνπ θξέαηνο (Oliver et al , 1997; Maertens et al,  1998), ελψ ην πεξηλεθξηθφ 

ιίπνο ηείλεη λα κεηψλεηαη ηφζν κε ηα θπηηθά θαη φζν θαη κε ηα δσηθά ιίπε, 

ζε ζχγθξηζε κε ην ζηηεξέζην ειέγρνπ (Oliver et al .,  1997).  Ζ θσηεηλφηεηα 

ηνπ πεξηλεθξηθνχ ιίπνπο ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε φηαλ ηα δψα έιαβαλ 

ζηηεξέζην κε θπηηθφ ιίπνο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζ εη ηελ απνδνρή 

ησλ θαηαλαισηψλ γηαηί  φηαλ ην θνπλέιη πσιείηαη νιφθιεξν, ην ρξψκα ηνπ 

ππνδφξηνπ ιίπνπο γίλεηαη αληηιεπηφ σο δείθηεο θξ έζθνπ θξέαηνο .  

ε άιια είδε, ε ζχλζεζε ησλ FA ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θξ έαηνο. Σν ελδνκπτθφ ιίπνο 

έρεη ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ άπαρνπ θξέαηνο (Miller,  

1994). Μεηαμχ ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηδηνηήησλ, ε ηδηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη 

θπξίσο κε ην ελδνκπτθφ ιίπνο είλαη ε γεχζε. Σα ιηπίδηα θαίλεηαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ ζεηηθή  αλάπηπμε ηεο γεχζεο αιιά θαη ζηελ ππνβάζκηζή 

ηεο,  αθφκε θαη αλ ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ δηαδηθαζία δελ είλαη πιήξσο 

θαηαλνεηή. χκθσλα κε πξφζθαηα απνηειέζκαηα, θαίλεηαη φηη ε ζπλνιηθή 

γεχζε ηνπ θξέαηνο πνπ πξνζδίδεηαη θαηά ην καγείξεκα πξνέξρεηαη απφ κηα 

ιεπηή ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ επηζπκεηψλ αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ 

ζρεκαηίδνληαη κέζσ ηεο αληίδξαζεο Maillard θαη θάπνη σλ  αξσκαηηθψλ  

κνξίσλ  πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ νμεηδσηηθή θαηαλνκή ησλ PUFA ησλ 

θσζθνιηπηδίσλ (Gandemer, 1998). Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην θνπλέιη, ε 

αιιαγή ηνπ πξνθίι ηνπ ιηπαξψλ νμέσλ πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ έληαμε 

πξφζζεηνπ ιίπνπο, κπνξεί λα έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηε γεχζε. ην 

παξειζφλ, νη Raimondi et al. (1975a), δηαπίζησζαλ φηη ηα νξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξέαηνο θνπλειηψλ ηα νπνία ηξάθεθαλ  κε πξνζζήθε 

αξαρηδέιαηνπ πξνηηκήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηα δψα πνπ είραλ ηξαθεί κε 
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πξνζζήθε δσηθνχ ιίπνπο. Καηά ζπλέπεηα, νη Ouhayoun et al. (1987a, 1987b) 

επεζήκαλαλ φηη ε ρξήζε ειαίσλ ηλδηθήο θαξχδαο, ζφγηαο θαη ιηλαξφζπνξνπ 

επεξέαζαλ αξλεηηθά ηε γεχζε ηνπ θξέαηνο, ε νπνία είρε δπζάξεζηε  θαη  

ηαγγηζκέλε  γεχζε, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ε πξνζζήθε δσηθνχ ιίπνπο ( tallow) 

ή ειαηφιαδνπ δελ ηξνπνπνίεζε ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο, ελψ ην 

θξακβέιαην παξείρε κηα δπζάξεζηε γεχζε ζην θξέαο κφλν φηαλ ε 

θαηαλάισζε έγηλε κεηά  απφ κηα πεξίνδν βαζεηάο ςχμεο. Μεηά απφ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ βνχηπξνπ  θαθάν, ε γεχζε ηνπ θξέαηνο θξίζεθε ζεηηθή. 

Πην πξφζθαηα, νη  Oliver et al . (1997) παξαηήξεζαλ φηη ε πξνζζήθε θπηηθνχ 

ιίπνπο, ζε ζρέζε κε ην δσηθφ, νδήγεζε ζε θαιχηεξε γεχζε ηνπ θξέαηνο.  

Μέζα απφ  απηά ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη, φηη ε πνζφηεηα θαη ε 

πνηφηεηα ηνπ δηαηξνθηθνχ ιίπνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηειηθή 

επεμεξγαζία ηνπ ζθάγηνπ θνπλειηνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή. 

Σν πξνθίι ησλ FA ησλ θνπλειηψλ κπνξνχλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο θαη ηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (Bernardini  et  al,  

1996; Castellini et al, 1999). Σα καθξάο αιχζνπ πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα 

είλαη ηα θχξηα ππνζηξψκαηα γηα ηελ νμείδσζε ησλ ιηπηδίσλ θαη κία απφ ηηο  

θχξηεο αηηίεο γηα ηελ ππνβάζκηζε  ηεο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο (Gandemer,  1998).  

Σα θσζθνιηπίδηα πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα 

καθξάο αιχζνπ απφ ηα ηξηγιπθεξίδηα. Δπίζεο, ηα θσζθνιηπίδηα ησλ 

νμεηδσηηθψλ κπψλ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα 

καθξάο αιχζνπ απφ εθείλα ησλ γιπθνιπηηθψλ κπψλ  θαη  απηφο είλαη θαη έλαο 

απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηελ πςειή ηάζε πνπ έρνπλ νη κχεο απηνί γηα 

νμείδσζε (Alasnier and Gandemer, 1998). Έηζη, ηα δηαηξνθηθά έιαηα 

απμάλνπλ ηνλ βαζκφ δεκηνπξγίαο PUFA ζην  θξέαο θαη ην πνζνζηφ ησλ (σ-3)  

PUFA, ηείλνπλ, επίζεο, λα απμήζνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπ κπτθνχ ηζηνχ ζηελ 

νμείδσζε, ζρεκαηίδνληαο ππεξνμείδηα  θαη, ηειηθά, ηαγγηζκέλε γεχζε (Lopez-

Bote et al, 1997; Castellini et al , 1999). Δπηπρψο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην 

θξέαο θνπλειηνχ είλαη θησρφηεξν ζε ζίδεξν ζε ζρέζε κε άιια θξέαηα, ην 

νπνίν είλαη έλα πξν -νμεηδσηηθφ ησλ θσζθνιηπηδίσλ, ε νμείδσζε ησλ 

ιηπηδίσλ ηνπ είλαη ιηγφηεξν έληνλε (Ouhayoun, 1992).  
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Ζ θαηαλάισζε  ησλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ νμείδσζε ησλ 

ιηπηδίσλ κπνξεί λα βιάςεη ηελ αλζξψπηλε πγεία.  Ζ πξφιεςε ηεο νμείδσζεο 

ησλ ιηπηδίσλ ζηνπο κπο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ πξνζζήθε θπζηθψλ 

αληηνμεηδσηηθψλ, φπσο είλαη ε α -ηνθνθεξφιε, κε ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο. 

Πνιιά απφ ηα πξφζθαηα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ φηη ε πξνζζήθε α -

ηνθνθεξφιεο ζηε δηαηξνθή ησλ θνπλειηψλ, βειηηψλεη ηελ νμεηδσηηθή 

ζηαζεξφηεηα ηνπ θξέαηνο κεηά ηε ζθαγή κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

ιηπνδηαιπηψλ αληηνμεηδσηηθψλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζην θξέαο 

(Castellini et al, 1998; Corino et al, 1999; Dalle Zotte et al ,  2000). Ωζηφζν, 

νη Bernardini et al .  (1996) πξφηεηλαλ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο α -

ηνθνθεξφιεο, φηαλ ην ζηηεξέζην είλαη πνιχ πινχζην ζε πνιπαθφξεζηα 

ιηπαξά νμέα, φκσο, γηα λα παξαηεξεζεί ε πιήξεο  πξνζηαηεπηηθή ηεο δξάζε ,  

είλαη απαξαίηεην έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 30 εκεξψλ (Bernardini  et  al.,  

1999b). Ζ ζχγθξηζε ηεο επίδξαζεο ηεο νμείδσζεο ησλ ιηπηδίσλ θαη ηεο 

επίδξαζεο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο δηαηξνθήο ηεο α -ηνθνθεξφιεο ζην ρξψκα θαη 

ηελ WHC θαίλεηαη λα κελ έρεη κεγάιε πξαθηηθή ζεκ αζία. Παξφκνηα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη ζηνπο ρνίξνπο (Asghar et al,  1991; 

Monahan et al, 1994). Ωζηφζν, ε α -ηνθνθεξφιε έρεη παξαηεξεζεί φηη 

ζηαζεξνπνηεί ην ρξψκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ θξέαηνο, ηφζν ζην σκφ θξέαο φζν 

θαη ζην καγεηξεκέλν (Corino et al, 1999; Castellini et al .,  1998) θαη, επίζεο, 

παξαηεξήζεθε  βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ηνπ θηκά, φζνλ αθνξά ην ρξψκα 

ηφζν ηελ πξψηε εκέξα κεηά ηε ζθαγή, φζν θαη 7 εκέξεο κεηά ηελ 

απνζήθεπζε ζηνπο +4 ° C (Dalle Zotte et al. ,  2000).  

Σα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξέαηνο (WHC, L*, a*, b*, 

νμεηδσηηθή ζηαζεξφηεηα) δηαηεξήζεθαλ θαιχηεξα θαηά ηελ βαζεηά 

θαηάςπμε ησλ 30 εκεξψλ, φηαλ ηα δψα είραλ ηξαθεί κε 200 mg α -

ηνθνθεξφιεο / kg ηξνθήο (Dal Bosco and Castellini, 1998). Δπίζεο, κε 

αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο βξψκεο ζηε δηαηξνθή ησλ θνπλειηψλ, ε 

νμεηδσηηθή ζηαζεξφηεηα ησλ ιηπηδίσλ κπνξεί λα βειηησζεί ζεκαληηθά .  Έηζη 

θαίλεηαη φηη ε βξψκε ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ θαη θπζηθφ 

ηξφπν γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπληήξεζεο  ηνπ θξέαηνο (Lopez -Bote et al. ,  

1998).  
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Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πεγήο ιίπνπο πξέπεη λα γίλεη ζπλδπάδνληαο 

ηηο ζεηηθέο δηαηηεηηθέο θαη δηαηξνθηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ PUFA, θπξίσο ησλ 

(σ-3) ζεηξψλ, θαη ηεο πςειήο επαηζζεζίαο  ηνπο ζηελ νμείδσζε,  

ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηηο νξγαλνιεπηηθέο παξακέηξνπο (Lopez -Bote et  

al, 1997; Castellini et al, 1999). πλεπψο, ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο πεγήο 

δηαηηεηηθνχ ιίπνπο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο ζηελ επεμεξγαζία ηνπ 

θξέαηνο, ζηελ απνζήθεπζε θαη, ηέινο,  ζηελ απνδνρή ησλ θαηαλαισηψλ. 

ηελ ΔΔ, ε ρξήζε δσηθνχ ιίπνπο ζηηο δσνηξνθ έο έρεη πξφζθαηα απαγνξεπηεί  

σο ζπλέπεηα ηεο λφζνπ BSE .  Ζ  επηινγή ηεο πεγήο ηνπ θπηηθνχ δηαηξνθηθνχ 

ιίπνπο πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε ηηο δηαηηεηηθέο, ηερλνινγηθέο θαη 

νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιε θαη ε πεξαηηέξσ 

έξεπλα πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη απαξαίηεηε.  

      Σέινο, ε  δηαηξνθή είλαη έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εθδήισζε ηνπ γελεηηθνχ δπλακηθνχ 

ησλ θνπλειηψλ, φζνλ αθνξά ζηελ θξενπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ζθαγίσλ. Ζ αχμεζε ηνπ .Β. είλαη ηφζν 

κεγαιχηεξε φζν ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε νιηθέο αδσηνχρεο 

νπζίεο (Ο.Α.Ο.) πιεζηάδεη  ηελ ηδαληθή (15 -16%), αξθεί ην ζηηεξέζην λα 

είλαη ηζφξξνπν, πεξηέρνληαο ηα απαξαίηεηα ακηλνμέα ζηηο απαηηνχκελεο 

αλαινγίεο , θαζψο επίζεο θαη ην αλαγθαίν πνζνζηφ θπηηαξηλψλ πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη  ηελ νκαιή θηλεηηθφηεηα ηνπ εληέξνπ. Οη αλάγθεο ηνπ 

ζηηεξεζίνπ ζε ιπζίλε θαη ζεηνχρα απαξαίηεηα ακηλνμέα πξέπεη λα είλαη 

πεξίπνπ 0,6 % θαη ζε αξγηλίλε πάλσ απφ 0,8 %. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

ρνλδξνεηδψλ θπηηαξηλνχρσλ ηξνθψλ ζηε δηαηξνθή ησλ παρπλφκελσλ 

θνπλειηψλ παίδεη έκκεζα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε ζε ζθάγην θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  (θαηξφπνπινο, 1993) .  
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6.7 πλζήθεο πξηλ από ηε ζθαγή  

Ζ επίδξαζε ησλ επεκβάζεσλ πξηλ απφ ηε  ζθαγή ζηα θνπλέιηα δελ έρεη 

πιήξσο δηεξεπλεζεί.  Έξεπλεο  αμηνιφγεζαλ  ηελ επίδξαζε ηεο κε παξνρήο 

ηξνθήο ή λεξνχ πξηλ απφ ηε ζθαγή. Ζ θπξηφηεξε επίπησζε ζπλίζηαην ζε κηα 

ζεκαληηθή αιιά αλακελφκελε κείσζε ηνπ βάξνπο ησλ κεηαθεξφκελσλ 

θνπλειηψλ  θαη ηνπ φγθνπ ηνπ πεπηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, έηζη απηή ε 

κέζνδνο θαίλεηαη πιενλεθηηθή γηα ην ζθαγείν (Lebas, 1969). Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο,  δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, κφλν 

ην ηειηθφ pH ησλ κπψλ (pHu) απμήζεθε θαη ε θσηεηλφηεηα ηνπ θξέαηνο 

κεηψζεθε ιφγσ ηεο λεζηείαο (Ouhayoun and Lebas,  1994).  Δπίζεο, νη  

Masoero et al . (1992) παξαηήξεζαλ κηα ζεηηθή κείσζε η νπ  pHu  ζε λεζηηθά  

θνπλέιηα. Ο ρεηξηζκφο πξηλ  απφ  ηε ζθαγή θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε 

κεηαθνξά κπνξεί λα απμήζεη ηελ απψιεηα ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ( Masoero 

et al,  1992) απφ 1,4 έσο 4,6% κε ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο κεηαθνξάο απφ 1 

έσο 7 ψξεο (Luzi et al, 1994.). Σν θξέαο πνπ πξνέξρεηαη απφ θνπλέιηα πνπ 

είραλ κεηαθεξζεί ζε κεγάιεο απνζηάζεηο παξνπζίαζε  ζπρλφηεξα πςειφηεξν 

pHu  θαη, θαηά ζπλέπεηα, κεγαιχηεξε WHC, ήηαλ πην ζθνηεηλφ  θαη 

παξνπζίαζε κηθξή αχμεζε ηεο  ηξπθεξφηεηαο  (Ouhayoun and Lebas,  1994;  

Dalle Zotte et  al ,.  1995). Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη νη επεκβάζεηο 

πξηλ απφ ηε ζθαγή δελ νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζη ελ πνηφηεηα 

ηνπ  θξέαηνο ή ζε αλσκαιίεο, φπσο ηα ζχλδξνκα PSE ή DFD. Αληίζεηα, νη 

βξαρππξφζεζκε κεηαθνξά κπνξεί λα βειηηψζεη ηα νξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξέαηνο ησλ θνπλειηψλ, θαζηζηψληαο  ην πην ηξπθεξφ 

θαη πην ρπκψδεο .  

6.8 Αλαηζζεηνπνίεζε  

Όπνηα θαη αλ είλαη ε κέζνδνο αλαηζζεηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζην ζθαγείν,  πξνθχπηεη πάληα stress ην  νπνίν  θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ 

απειεπζέξσζε θαηερνιακηλψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμάληιεζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ θαη ηε κείσζε ηνπ βαζκνχ νμχηεηαο (Hulot and 

Ouhayoun, 1999). Ζ αλαηζζεηνπνίεζε κε ειεθηξναλαηζζεζία ζε πςειή 

ζπρλφηεηα (4000 Hz), ζε ζχγθξηζε κε ην ειεθηξνζφθ (270 V, 50 Hz), κπνξεί 

λα απμήζεη ηελ αδξελαιίλε κε επηηάρπλζε ηεο λεθξηθήο αθακςίαο, αιιά 
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ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ην pHu .  Ωζηφζν, ε πξψηε κέζνδνο, είλαη πνιχ 

επηθίλδπλε γηα ηνλ ρεηξηζηή, αιιά θαη γηα ην θνπλέιη ,  είλαη επίζεο νδπλεξή 

θαη πξνθαιεί κεηέπεηηα κπτθέο ζπζπάζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

θαηάγκαηα ζηα νζηά, σο εθ ηνχηνπ, δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξάμε. 

ήκεξα, ε πην θνηλή λφκηκε κέζνδνο αλαηζζεηνπνίε ζεο ζηελ θνληθινηξνθία 

είλαη ην ειεθηξνζφθ (κέρξη θαη 320 V, 50 Hz), αθνινπζνχκελε απφ ηελ θνπή 

ηεο ζθαγίηηδαο θαη ηελ θαξσηίδα. ε ζχγθξηζε κε ηελ αλαηζζεηνπνίεζε κε 

εμάξζξσζε ηνπ απρέλα ή ηνπ ιαηκνχ, ην ειεθηξνζφθ επλνεί ηελ 

απνδπλάκσζε ησλ κπτθψλ ελεξγε ηαθψλ απνζεκάησλ (ATP, πδαηαλζξάθσλ 

θαη γιπθνγφλνπ), πξνθαιεί ζκίθξπλζε ηνπ ζαξθνκεξηδίνπ, αιιά δελ 

θαίλεηαη λα έρεη κεγάιε επίδξαζε ζην ηειηθφ pH ,  ζηελ δηαδηθαζία 

σξίκαλζεο ή ηελ ηξπθεξφηεηα ηνπ θξέαηνο (Ouhayoun, 1988).  

  Ο θαηξφπνπινο (1993) εθηζηά ηελ  πξνζνρή ζηνπο  ρεηξηζκνχο ηεο 

ζθαγήο ,  νη νπνίνη  πεξηιακβάλνπλ ηε ζαλάησζε, ηελ αθαίκαμε, ηελ εθδνξά 

θαη ηνλ εθζπιαρληζκφ. Δάλ ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ δελ είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθφ θαη παξάιιεια ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο , ηφηε ηα κέξε ηνπ ζθάγηνπ ηνπ θνπλειηνχ θαζίζηαληαη 

κε εκπνξεχζηκα, αθνχ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνλ θαηαλαισηή. Έηζη, ε 

ζαλάησζε ηνπ θνπλειηνχ κε ζπάζηκν ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ κεηαμχ 1νπ θαη 

2νπ απρεληθνχ ζπνλδχινπ, αλ θαη απνηειεί παξαδνζηαθή κέζνδν, σζηφζν 

παξνπζηάδεη ην ζνβαξφ κεηνλέθηεκα φηη ζηελ άλσ ηξαρειηθή ρψξα 

δεκηνπξγείηαη εκθαλέο αηκάησκα, ην νπνίν κεηψλεη ηελ εηθφλα ηνπ ζθ άγηνπ. 

Σν αηκάησκα απηφ ,  πξνθαιείηαη ,  ηφζν εμαηηίαο ηνπ ζηξαγγαιηζκνχ, φζν θαη 

απφ ην γεγνλφο φηη  ην θνπλέιη εμαθνινπζψληαο λα θά λεη γηα 1-2 ιεπηά 

αληαλαθιαζηηθέο ζπαζκσδηθέο ζπζπάζεηο ησλ άθξσλ ηνπ, εκπνδίδεηαη ε 

ηαρεία αθαίκαμε, κε απνηέιεζκα ζεκαληηθή πνζφηεηα αίκαηνο λα παξακέλεη 

ζην ζθάγην.  
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6.9 Σερλνινγηθνί παξάγνληεο  

Ζ κεηάβαζε απφ ην κπ ζην θξέαο ζπλνδεχεηαη απφ πνζνηηθέο  αιιαγέο 

ζε πνιινχο κεηαβνιίηεο (γιπθνγφλν, γαιαθηηθφ νμχ, ATP, θσζθνξηθφ άιαο) 

θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο (pH, ηνληηθή ηζρχ, ζπλεθηηθφηεηα). Ζ 

γιπθνιπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πνηθίιιεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ζθάγησλ, 

αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία πνπ έρνπλ π πνζηεί ζην δηάζηεκα κεηά ηε 

ζθαγή, θάηη ην νπνίν ρεηξαγσγείηαη εχθνια. Οη ηδηφηεηεο ηνπ θξέαηνο, νη  

νπνίεο έρνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, επεξεάδνληαη 

έληνλα απφ ηελ επεμεξγαζία πνπ έρεη ππνζηεί ην ζθάγην ηηο πξψηεο ψξεο 

κεηά ηε ζθαγή. πγθεθξηκέλα, ν ηχπνο ηεο ςχμεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

WHC ηνπ θξέαηνο,  ηε βηνρεκηθή εμέιημε ηνπ κπφο ζε θξέαο θαη ηε 

βαθηεξηαθή αλάπηπμε, αλάινγα κε ην πφζν έληνλα κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

επίηεπμε ηνπ pHu .  Γηα ιφγνπο πγηεηλήο, ηα ζθάγηα πξέπεη λα ςχρνληαη  

γξήγνξα. Όζν πην γξήγνξα ην ζθάγην ππνζηεί ηερλεηή ςχμε (π.ρ., 2° C 

έλαληη 12° C θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 3 σξψλ ηεο ςχμεο), ηφζν 

ρακειφηεξνο είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ην pHu ,  κε 

απνηέιεζκα κεξηθέο θνξέο λα απμάλεηαη ε WHC ,  ε απφδνζε ησλ ζθάγησλ 

(Ouhayoun et al .,  1990; Hulot and Ouhayoun, 1999) θαη ε ζπζηνιή ησλ κπψλ 

(Ouhayoun et al .,  1990).  Δάλ ε δηαδηθαζία ηεο ςχμεο ζπκβαίλεη  ζε 

ζεξκνθξαζία αέξα κεγαιχηεξε απφ ηνπο 0° C, ε έληαζε απηήο ηεο ζπζηνιήο 

ζπάληα είλαη πςειή θαη δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηξπθεξφηεηα ηνπ 

θξέαηνο (Ouhayoun, 1992a; Haddad et al,  1994). Αληηζέησο, εάλ ε ςχμε ηνπ 

ζθάγηνπ ζπκβαίλεη ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ απφ ηνπο 0° C, ε εμάληιεζε ησλ 

απνζεκάησλ ATP θαη ε εθδήισζε λεθξηθήο αθακςίαο κπνξεί λα επηηαρπλζεί,  

εμαηηίαο κηαο αλσκαιίαο ζηνλ κεηαβνιηζκφ ηεο ελέξγεηαο ησλ γιπθνιπηηθψλ 

κπψλ ζε ρακειή ζεξκνθξαζία (Ito et al. ,  1986). Παξάιιεια, ε δηάξθεηα ηεο 

ςχμεο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. Δάλ ηα ζθάγηα ππνβάιινληαη ζε ζχληνκε 

ςχμε, ηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα ησλ κπψλ δελ έρνπλ εμαληι εζεί ηειείσο θαη 

ην θξέαο θαίλεηαη θαθήο πνηφηεηαο  θαη κε πςειφ pHu .  Απηή ε θαηάζηαζε 

επλνεί ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ, ζέηνληαο έηζη ζε θίλδπλν ηελ 

πγηεηλή, ηελ πνηφηεηα θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ θξέαηνο (Ouhayoun et al .,  

1989).  
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Ο ζπλδπαζκφο ησλ επεμεξγαζηψλ κεηαπνίεζεο κπνξεί λα έρεη  

κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ζηελ «πνηφηεηα» ηνπ θξέαηνο απφ φ ,ηη  νη  

ζπληειεζηέο παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

ηξνθνδνζίαο.  Οη αιιαγέο ζηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο θαηά ηελ ςχμε 

επεξεάδνληαη έληνλα απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο: ηε ζεξκνθξαζία, ηελ 

δηάξθεηα, ηα δηαιείκκαηα ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο, ηε ζπζθεπαζία θ.ιπ. 

(Hulot and Ouhayoun, 1999). Ζ ηηκή ηνπ pH παίδεη  βαζηθφ ξφιν ζηε 

δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο θαηά ηελ απνζήθεπζε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ην pH θαζνξίδεη ηελ ηζνξξνπία ηεο κηθξνρισξίδαο. Έλα 

ρακειφ pHu  έρεη βαθηεξηνζηαηηθή δξάζε αθφκε θαη ζηα θξέαηα. Καηά 

ζπλέπεηα, ηα θξέαηα κε ηηκέο pHu  πάλσ απφ 6, γεληθά ζεσξνχληαη 

αθαηάιιεια γηα απνζήθεπζε, ιφγσ ηεο επλντθήο εμέιημεο ησλ 

πξσηενιπηηθψλ κηθξννξγαληζκψλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο  ςπρξήο απνζήθεπζεο (2 -4°C),  ε νπνία 

αθνινπζείηαη απφ  ηελ ςχμε, ην pH ηνπ θξέαηνο ηείλεη λα απμάλεηαη ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ησλ επηπέδσλ ηνπ ακκσληαθνχ αδψηνπ (Sunki et al.,  1978).  

Πεξηζηαζηαθά, ην pH ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα η εο  ςπρξήο 

απνζήθεπζεο,  φηαλ ε ςχμε είλαη πνιχ ζχληνκε θαη δελ επηηξέπε η λα 

θαηαβνιηζηνχλ  ηα  κπτθά  ελεξγεηαθά  απνζέκαηα  (Ouhayoun et al. ,  1989).   

Ζ δηαθνπή ηεο ςχμεο, αθφκε θαη αλ είλαη κηθξήο δηάξθεηαο (π.ρ. 30 

ιεπηά ζηνπο 20°C), ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ pH ηνπ  θξέαηνο θαη  

εληζρχνληαο  ηηο  βαθηεξηαθέο  κνιχλζεηο,  θαζηζηψληαο ην θξέαο αθαηάιιειν 

γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε (Hulot and Ouhayoun, 1999).  Ζ  ιηπφιπζε ζην 

λσπφ θξέαο θνπλειηψλ κειεηήζεθε πξφζθαηα (Alasnier et al. ,  2000). Οη 

ζπγγξαθείο αμηνιφγεζαλ ηε  ιηπφιπζε ηνπ ελδνκπτθνχ ιίπνπο ,  πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην κεηαβνιηθφ ηχπν ησλ ηλψλ ,  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  

επηαήκεξεο απνζήθεπζεο ζηνπο 4°C. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα  

ειεχζεξα FA (FFA)  απμήζεθαλ απφηνκα θαηά ηελ απνζήθεπζε, εηδηθά η α  

καθξάο αιχζνπ πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα. Ο  κεηαβνιηθφο  ηχπνο  επεξεάδεη 

ζαθψο ην πνζφ ησλ FFA ησλ κπψλ ,  ελψ νη νμεηδσηηθνί  κχεο  πεξηείραλ  

πεξηζζφηεξα FFA ζε ζρέζε κε ηνπο γιπθνιπηηθνχο. ε αληίζεζε κε άιια 

είδε, ε έξεπλα  ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο ζπζθεπαζίαο δελ έρεη  πξνρσξήζεη 

αξθεηά. Ζ ζπζθεπαζία ζε θελφ αέξνο ,  κεηψλεη ηελ νμείδσζε ησλ ιηπηδίσλ 
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ηνπ  θξέαηνο θαη έηζη κπνξεί  λα παξαηείλεη  ηε δηαηήξεζε ηνπ θξέαηνο, ζε 

ζεξκνθξαζίεο ςπγείνπ  (Fernandez-Esplà and O'Neill, 1993). Ωζηφζν, ε 

ζπζθεπαζία θελνχ κεηαηξέπεη ην ρξψκα  ηνπ  θξέαηνο ζε θαζηαλφ  θαη έηζη 

κπνξεί λα γίλεη κφλν φηαλ ε δηαηήξεζε ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο δελ είλαη  

ζεκαληηθή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη  θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ ηελ  θξεζθάδα 

θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ άπαρνπ θξέαηνο  ζην ‘θαιφ’ ρξψκα ,  θάηη ην νπνίν  

πξέπεη λα είλαη εκθαλέο θαη ζηε ζπζθεπαζία . Ζ αλάγθε γηα νμπγφλν κέζα 

ζηε ζπζθεπαζία, ε αλάγθε  ηεο παξάηαζεο  ηνπ  ρξψκαηνο θαη ηεο  

θαηαθξάηεζεο  ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ψζηε λα εκπνδηζηεί ε  αλάπηπμε 

ησλ βαθηεξίσλ ,  έρεη  νδεγήζεη ζηε ζπζθεπαζία  ειεγρφκελεο  αηκφζθαηξαο  ζε  

άιια είδε θξεάησλ. Όζνλ  αθνξά ην θξέαο θνπλειηνχ, νη Gariepy et al . 

(1986) ζχγθξηλαλ ηε ζπζθεπαζία  ππφ θελφ αέξνο  κε ηε ζπζθεπαζία  

ειεγρφκελεο  αηκφζθαηξαο  (άδσην θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα). Μεηά απφ 50 

εκέξεο απνζήθεπζεο, ην θξέαο κε ηε ζπζθεπαζία ηεο ειεγρφκελεο  

αηκφζθαηξαο  είρε  ρακειφηεξν pH, παξνπζίαζε αλάπηπμε  βαθηεξίσλ, ε 

WHC κεηψζεθε  θαη  ην θξέαο ήηαλ πην θσηεηλφ θαη πην ζθιεξφ .  

Ζ θαηάςπμε  παξαηείλεη  πεξαηηέξσ ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ  θξέαηνο.  

Ζ βαζεηά θαηάςπμε (-18°C κέζα ζε 2,30 ψξεο) δηαηεξεί  θαιχηεξα  ηελ 

αθεξαηφηεηα  ησλ  ηζηψλ, αλ ζπγθξηζεί κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο θαηάςπμεο ( -

12°C) θαη ζηε ζπλέρεηα, ε  WHC ήηαλ πςειφηεξε (Calvelo,  1981 ;  Lawrie,  

1991). Δάλ γίλεη  ζχγθξηζε κε ηα λσπά θξέαηα, ηα θαηεςπγκέλα θξέαηα έρ νπλ  

ρακειφηεξε  WHC θαη ην ρξψκα ηνπο θαίλεηαη ιηγφηεξν θσηεηλφ, αλεμάξηεηα 

απφ ηε δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο (Senesi et al, 1975 ;  Cabanes et al, 1996).  

Ωζηφζν, αθξηβψο επεηδή ε κείσζε ηεο  WHC είλαη πεξηζζφηεξν απνηέιεζκα 

ηεο βιάβεο ησλ ηζηψλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θαηάςπμεο θαη 

ηεο απφςπμεο θαη φρη ηφζν  απφ ηηο  δηαθπκάλζεηο ηνπ pH θαηά ηελ 

απνζήθεπζε, ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πεξηνξ ηζηεί  ε  έθηαζε απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ επηβξαδχλνληαο ηελ απφςπμε θξέαηνο ( 4°C). Παξφια απηά, νη 

απψιεηεο θαηά ηελ απφςπμε  είλαη αξθεηά κέηξηεο,  ελψ  νη  απψιεηεο θαηά ην 

καγείξεκα θαη ε  ηξπθεξφηεηα ηνπ  θξέαηνο δελ  επεξεάδνληαη  απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ςχμεο (Cabanes et al,  1996; Dalle Zotte et al , 1998).  Ζ 

ςπρξή απνζήθεπζε δελ ζηακαηά  ηηο  ελδπκηθέο  αληηδξάζεηο εμ νινθιήξνπ  

(θπξίσο ηηο πδξνιπηηθέο) θαη έηζη ε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο ζπλερ ίδεηαη.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάςπμεο, ην pH έρεη απνδεηρζεί φηη  παξακέλεη  
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ζηαζεξφ  έσο θαη 3 κήλεο,  ελψ αθνινπζεί  κηα πξννδεπηηθή αχμεζε πνπ 

δηαξθεί κέρξη θαη 15 κήλεο (Dalle Zotte et al .,  1998) ή 18 κήλεο (Cabanes et  

al. , 1996). Ζ ςπρξή απνζήθεπζε  επηδεηλψλεη επίζεο νξηζκέλεο ρεκηθέο 

παξακέηξνπο ,  δείθηεο ηεο εμέιημεο ησλ βηνρεκηθψλ  δηεξγαζηψλ ηνπ  θξέαηνο.  

Έηζη, ε ηηκή ηνπ  νιηθνχ  πηεηηθνχ  αδψηνπ  (Total Volatile Nitrogen, TVN), 

πνπ είλαη  δείθηεο ηεο απακίλσζεο ησλ  πξσηετλψλ, θαη ε ηηκή ηεο δνθηκήο 

TBA (thiobarbituric  acid), ε νπνία απνηειεί δείθηε ηεο νμείδσζεο ησλ 

ιηπηδίσλ, είλαη πςειφηεξεο ζε θαηεςπγκέλα θξέαηα ,  ζε ζρέζε κε ηα λσπά 

(Cabanes et  al . ,  1996). Ο ρξφλνο ηεο ςπρξήο απνζήθεπζεο  απμάλεη ηηο  

απψιεηεο ηεο  απφςπμεο  ηνπ ζθάγηνπ ,  ειαθξψο (Cabanes et al. ,  1996) ή πην 

έληνλα  (Dalle Zotte et al.,  1998). Μηα καθξηά  πεξίνδνο  θαηάςπμεο  

επηδεηλψλεη ζεκαληηθά ηελ TVN, πνπ απμάλεηαη  ηνπο πξψηνπο  15 κήλεο ηεο 

απνζήθεπζεο (Dalle Zotte et al. ,  1998)  θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαζεξνπνηε ίηαη  

κέρξη θαη γηα 18 κήλεο (Cabanes et  al. ,  1996) .  Ζ ηηκή ηεο δνθηκήο TBA, 

απμάλεηαη ηνπο πξψηνπο  9 κήλεο ηεο απνζήθεπζεο  θαη  ζηε ζπλέρεηα, 

πνηθίιιεη αζηαζψο γηα  18 κήλεο (Cabanes et  al.,  1996). Οη δνθηκέο ησλ 

νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  (sensory test) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ,  

έδεημαλ φηη ην λσπφ θξέαο πξνηηκάηαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο  ζε ζρέζε κε ην 

θξέαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηάςπμε, εθφζνλ αμηνινγεζεί σκφ, αιιά δελ 

δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο  ζην  καγεηξεκέλν θξέαο .  Ζ  επίδξαζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ςχμεο ζην θξέαο θάλεθε λα αθνξά πην άκεζα ηνπο 

θαηαλαισηέο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν ηεο ςχμεο (Cabanes et  al.,  1996). Οη 

πξφζθαηεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη  δηαθπκάλζεηο ησλ θπζηθνρεκηθψλ  

ραξαθηεξηζηηθψλ  πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάςπμεο δελ 

επεξεάδνπλ ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο  ηνπ καγεηξεκέλνπ θξέαηνο,  γηα 

ζρεδφλ κέρξη 12 κήλεο.  

 

 

 

 

 



Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θξέαηνο ζην θνπλέιη 

 88 

πκπεξάζκαηα  

 

  ε απηήλ ηελ εξγαζία έγηλε  κηα πξνζπάζεηα ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ  νη  

κειινληηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο  έξεπλαο  ζηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο  

θνπλειηνχ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα θπξηαξρεί κηα 

αξλεηηθή εμέιημε ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ γηα  φια ηα θξέαηα, αιιά  

ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, νη  ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο 

θνπλειηνχ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο:  

1 .  Πξνζδηνξηζκφο  ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο ζην ζεκείν πψιεζεο, ψζηε λα 

παξέρεηαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηνπο θαηαλαισηέο  ζρεηηθά κε ηηο  

πξαθηηθέο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ  θαηά  ηελ  δηαδηθαζία .   

2.   Γηαηήξεζε ηεο  πςειήο πνηφηεηαο ηεο  παξαγσγήο θξέαηνο  θνπλειηνχ.  

3. Σα θνπλέιηα λα ζπλερίζνπλ λα πσινχληαη σο  νιφθιεξν  ζθάγην, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη  απαηηήζεη ο ησλ παξαδνζηαθψλ 

θαηαλαισηψλ.  

4. Γεκηνπξγία  θξέαηνο θνπλειηνχ  ζε κεξίδεο,  έηνηκν  γηα καγείξεκα θαη γηα 

θαηαλάισζε, κε  πνιιαπιφ  ζθνπφ λα θαηαζηήζεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

γεχκαηνο επθνιφηεξε,  λα κεηψζεη ην ρξφλν καγεηξέκαηνο, λα  απμήζεη  ηελ  

δηαηεξεζηκφηεηα θαη λα ηνλψζεη ηελ επηινγή θαη ηελ αγνξά απφ ηνπο λένπο 

θαηαλαισηέο.  

5. Γεκηνπξγία ηζρπξψλ  ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

ην θξέαο θνπλειηνχ σο ζξεπηηθφ, λφζηηκν θαη κεγάιεο αμίαο ηξφθηκν,  ζηα  

ζρνιεία ,  ζηελ ηαηξηθή ζρνιή αιιά θαη  ζε επίπεδν καγείξσλ .  

Σέινο, νη  επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ην θξέαο πξέπεη λα 

ζπκβάινπλ, θαζηζηψληαο ηελ αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ παξαγσγή 

θξέαηνο δηαζέζηκε, ηδίσο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, πγηεηλήο θαη θαιήο 

δηαβίσζεο  ησλ δψσλ .  
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