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Πλαίσιο 
Για χιλιάδες χρόνια, η φύση υπήρξε πηγή αρωματικών φυτών και βοτάνων, η χρήση των οποίων ως φάρμακα, 

βελτιωτικά αρωμάτων, συντηρητικά και κοσμητικά είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Ωστόσο, η μεγάλη 

ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη απαίτηση του κοινού για υψηλής 

ποιότητας και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα τα τελευταία χρόνια, οδήγησε την βιομηχανία τροφίμων στην 

αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων στην διατροφή των ζώων. Η εισαγωγή αρωματικών φυτών ως βελτιωτικά 

ζωοτροφών είναι μία από αυτές. 

 

Σκοπός 
Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέξαμε την τρέχουσα γνώση σχετικά με τις χρήσεις των αρωματικών φυτών στην διατροφή 

των ζώων σε ένα βιβλίο με τίτλο "Feed Additives: Aromatic Plants and Herbs in Animal Nutrition and Health". Το 

βιβλίο αποτελείται από 19 κεφάλαια και συγκεντρώνει την τρέχουσα γνώση σχετικά με την χρήση των 

αρωματικών φυτών στην διατροφή των ζώων. 

 

 

Αποτελέσματα 
Μέσα στα 19 κεφάλαια του βιβλίου, περιγράφεται η χρήση των αρωματικών φυτών και των εκχυλισμάτων τους 

ως δυνητικών φορέων για φυσικά πρόσθετα ζωοτροφών, π.χ., αυξητικούς παράγοντες, ως εναλλακτικά των 

αντιβιοτικών, αντιοξειδωτικών, αντιμικροβιακών, αντιικών, ανοσοδιεγερτικών, αρτυμάτων, χρωστικών ουσιών στα 

πουλερικά, τους χοίρους, τα  ζώα γαλακτοπαραγωγής και τις υδατοκαλλιέργειες. Δόθηκε επίσης προσοχή στην 
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ιστορική χρήση αρωματικών φυτών, στην παραγωγή και τη βιώσιμη χρήση των αυτοφυών ή καλλιεργημένων 

φυτών και στην παγκόσμια κατανομή τους. 

 

Προτάσεις 
Η εισαγωγή φυσικών προϊόντων ως πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές μπορεί να οδηγήσει σε υψηλής ποιότητας 

και φιλικά προς το περιβάλλον τελικά προϊόντα. Η πρόσβαση σε αυτές τις γνώσεις πρέπει να είναι απαραίτητη για 

όλους όσοι ασχολούνται με την εκτροφή ζώων. Ωστόσο, η όλη διαδικασία πρέπει να γίνει με την επίβλεψη ειδικών 

στον τομέα. 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Το βιβλίο "Feed Additives: Aromatic Plants and Herbs in Animal Nutrition and Health" παρέχei μια ολιστική 

προσέγγιση για το πώς τα αρωματικά φυτά μπορούν να αποτελέσουν μια αποτελεσματική λύση στην υγεία των 

ζώων και καλύπτει τις κύριες κατηγορίες ζώων όπως τα πουλερικά, οι χοίροι, τα μηρυκαστικά και οι 

υδατοκαλλιέργειες. Το βιβλίο αποτελεί μια ενημερωμένη ανασκόπηση των υφιστάμενων γνώσεων για τα 

αρωματικά φυτά, τόσο in vitro όσο και in vivo και τη βάση για μελλοντική έρευνα.  

 

Μελλοντικές βελτιώσεις 
Μέχρι στιγμής, πολλά ερευνητικά έργα εκτελούνται στον τομέα με τον οποίο ασχολείται το βιβλίο. 

Ευελπιστούμε στο μέλλον να δημοσιεύσουμε μια ενημερωμένη έκδοση του βιβλίου, η οποία θα ενσωματώνει όλες 

τις νέες εξελίξεις και τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της χρήσης αρωματικών φυτών στην διτροφή των ζώων. 

 

 

 

 

 

 

Η χρήση των αρωματικών φυτών μέσα στον χρόνο 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 

role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 

networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 

Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 

collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 
 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
https://icons8.com/

