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 Uvod 
Trend v živalski in humani prehrani se je v zadnjih letih na globalnem trgu vrnil na-
zaj k dodatkom naravnega izvora. Uporaba zelišč, začimb in njihovih ekstraktov si-
cer sega že tisočletja nazaj, ker pa težko slonimo na tisočletja starih prepričanjih o 
zdravilnih vplivih določenih rastlin oz. njihovih učinkovin, morajo biti vedenja o 
učinku specifičnih rastlin in njihovih posameznih aktivnih komponent na zdravje in 
produktivnost živali znanstveno podkrepljena. Bioaktivne snovi niso samo stimula-
torji ješčosti in prebave, ampak lahko z vplivom na številne druge fiziološke procese 
zagotavljajo splošno dobro počutje in zdravje živali, kar ugodno vpliva na njihovo 
produktivnost. Po drugi strani je njihova uporaba lahko problematična, saj nekatere 
med njimi vsebujejo antinutritivne snovi, ki preko negativnega vpliva na zauživanje 
krme, prebavljivost hranil, mikrofloro in zdravstveno stanje prebavil in organov ter 
delovanje imunskega sistema močno poslabšajo zdravje živali. Učinkovine je zato 
potrebno natančno preučiti, določiti primerno dozo, način in pogostost doziranja in 
ugotoviti mehanizme delovanja pri različnih živalih. Na splošno o rastlinskih bioak-
tivnih snoveh vemo premalo, da bi lahko z njimi zamenjali uveljavljene dodatke kot 
so organske kisline, probiotiki, prebiotiki in  antioksidanti (npr. vitamin E). 

 Rastlinske bioaktivne snovi 
Bioaktivne snovi so sekundarni metaboliti, ki jih proizvajajo rastline in izzovejo far-
makološke ali toksične učinke pri človeku in živalih. Nastajajo v rastlinah poleg sno-
vi, ki nastajajo v primarnih biosintetskih in presnovnih poteh in služijo za rast in ra-
zvoj rastlin (ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe). V rastlinah torej nimajo primar-
ne vloge, rečemo lahko, da so snovi, ki nastajajo na »stranskih poteh«, saj niso nujne 
za delovanje rastline. Nekatere od teh snovi imajo lahko visoko prehransko vrednost, 
medtem ko je druge nimajo, oziroma imajo celo antinutritivne lastnosti. To, da rastli-
ne proizvajajo sekundarne metabolite, je bolj pravilo kot izjema, saj je večina rastlin te 
snovi sposobna proizvajati,  vsebujejo pa tipične zdravilne ali strupene rastline večje 
količine bolj učinkovitih bioaktivnih snovi kot rastline, ki jih uporabljamo za vsako-
dnevno prehrano oziroma krmo. Glavne skupine kemijskih rastlinskih bioaktivnih 
snovi in njihov način delovanja na organizem so predstavljene v preglednici 1. 
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 Rastlinske bioaktivne snovi v prehrani prašičev 
Rastlinske bioaktivne snovi lahko uravnavajo veliko vitalnih funkcij pri živalih in 
imajo zato lahko škodljive ali ugodne učinke. Bioaktivnost teh snovi je odvisna od 
vira, kemijske strukture in njihove količine. Kadar so vključene v krmne mešanice 
imajo širok spekter delovanja, od ugodnih učinkov na zdravje in prirejo, do ško-
dljivih ali celo smrtonosnih. Bioaktivne snovi lahko ugodno vplivajo na ješčnost, 
izločanje prebavnih sokov, na stimulacijo imunskega sistema, delujejo antibakte-
rijsko, kokcidiostatično, antihelmintično, protivirusno in protivnetno, poleg tega 
imajo antioksidativno delovanje. Prispevajo tudi k doseganju cilja glede proizvo-
dnje mesa brez škodljivih dodatkov in je zato njihova uporaba čedalje bolj cenje-
na. V krmo domačih živali lahko dodajamo cela posušena zelišča oz. začimbe ali 
različne ekstrakte le-teh. Sicer pa tudi sama krma brez dodatkov glede na sestavo 
vsebuje različne bioaktivne snovi. 

Žita vsebujejo fenolne spojine, predvsem ferulno in p-kumarno kislino. Te so po-
membne zaradi svojega antioksidativnega delovanja. Ferulna kislina ima grenak 
okus, zato vpliva na odvračanje žuželk in rastlinojedih živali. Fenolne spojine so 
težko dostopne za delovanje prebavnih encimov, zato je razpoložljivost majhna, 
vendar jo lahko z uporabo ustreznih procesnih tehnik (mletje, toplotna obdelava, 
ekstrudiranje) povečamo. Dober vir ferulne kisline so predvsem pšenični otrobi 
(0,8 do 2 g/kg sušine). Flavonoidi se v žitih nahajajo v manjših količinah, največji 
razpon flavonoidov najdemo v sirku, ječmen je dober vir katehina in nekaterih di- 
ali tri pro-cianidinov. V ovsu se nahajajo avenantramidi (alkaloidi), ki imajo pro-
tivnetno, antiaterogeno in antioksidativno delovanje. Lignani so prisotni v večini 
rastlin,vključno z lanom, koruzo, ovsom, ječmenom, pšenico in ržjo, in imajo za-
radi svojega antioksidativnega delovanja ugoden vpliv na zdravje. Alkilresorcino-
li iz rži imajo protibakterijsko in protiglivično delovanje. Koruza (predvsem rde-
ča) je dober vir antocianidinov. V žitih se nahajajo tudi fitinska kislina in fitati, ki 
imajo predvsem negativen predznak, saj vežejo mineralne snovi, zaradi česar se 
zmanjša njihova razpoložljivost. Ima pa fitinska kislina antioksidantivno delova-
nje in vitro zaradi sposobnosti vezave železa in in vivo zaradi sposobnosti zavira-
nja lipidne oksidacije.
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Preglednica 1: Glavne skupine rastlinskih bioaktivnih snovi in njihovo delovanje
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Stročnice postajajo v prehrani živali vedno bolj zanimive, saj krmljenje živalskih 
virov beljakovin ni dovoljeno, sojine tropine pa so zaradi ekstrakcije s heksanom v 
ekoloških rejah prepovedane. Oviro pri krmljenju stročnic predstavlja prav velika 
vsebnost sekundarnih metabolitov (kondenzirani tanini, inhibitorji proteaz, alka-
loidi, lektini, pirimidinski glikozidi, saponini), saj se zaradi njihove vsebnosti 
zmanjša zauživanje in prebavljivost krme, nekatere imajo lahko tudi toksično de-
lovanje. Soja vsebuje inhibitorje tripsina in lektine, zaradi njihovega zaužitja se 
spremenijo presnovne poti, imajo tudi negativen vpliv na prehransko kakovost be-
ljakovin. Poleg imajo seveda tudi ugodne lastnosti, saj imajo antikancerogeno, 
bakteriostatično in protiglivično delovanje. Vsebnost oz. aktivnost antinutritivnih 
snovi v stročnicah lahko močno zmanjšamo z uporabo tehnoloških postopkov, 
predvsem s termično obdelavo, hkrati se tako poveča njihova prebavljivost.

Ogrščično seme in pri proizvodnji olja nastali stranski proizvodi vsebujejo snovi, 
ki delujejo antinutritivno. V prehrani prašičev imajo največji pomen glukozinola-
ti, ki imajo negativen vpliv na zauživanje krme in proizvodnost, poleg tega vpliva-
jo na zmanjšano zauživanje krme. Termična obdelava zmanjša njihovo vsebnost, 
zato je njihova vsebnost v ogrščičnih tropinah manjša kot v ogrščičnem semenu, 
nasprotno pa se vsebnost v ogrščičnih pogačah (stranski produkt hladnega stiska-
nja) glede na ogrščično seme poveča. Poleg glukozinolatov vsebuje ogrščica tudi 
fitinsko kislino, ki zmanjšuje izkoristljivost mineralnih snovi, in tanine, ki zmanj-
šujejo prebavljivost beljakovin in aminokislin.

Rastlinske bioaktivne snovi kot stimulatorji ješčosti in prebave
Rastlinske bioaktivne snovi se v prehrani živali velikokrat uporabljajo z namenom 
izboljšanja okusa krme in povečanja produktivnosti živali. Pri dodajanju z name-
nom spodbujanja ješčosti moramo poznati preference posameznih živalskih vrst, 
saj imajo le-te okus nekaterih rastlin raje kot drugih. Kot stimulatorji apetita so se 
izkazale začimbe kot so cimet, klinčki, kardamom, lovor in meta, začimbe, ki ima-
jo močan vonj oz. okus negativno vplivajo na zauživanje krme.
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Zaradi različne vsebnosti aktivnih sestavin imajo zelišča oz. začimbe različen vpliv 
na proces prebave. Večina aktivnih snovi stimulira izločanje sline, spodbuja sintezo 
žolčnih kislin v jetrih in izločanje le-teh v žolč, kar ima ugoden vpliv na prebavo in 
absorpcijo maščob, stimulirajo encime trebušne slinavke, nekatere povečajo aktiv-
nost prebavnih encimov v ozkem črevesu. Začimbe oz. zelišča pospešijo prebavo oz. 
skrajšajo čas pasaže krme skozi prebavila. Na procese prebave pozitivno vplivajo 
predvsem aktivne komponente iz kurkume (kurkumin), paprike in čilija (kapsaicin) 
ter ingver, janež, grško seno, čebula, meta in kumina. Bioaktivne snovi tudi uravna-
vajo delovanje črevesne mikrobiote in vplivajo na ohranjanje integritete črevesne 
sluznice. Hidrolizirajoči tanini se pogosto uporabljajo kot preprečevalci drisk in kot 
podpora pri terapiji in tako v primeru drisk izboljšajo proizvodne rezultate živali.

Protimikrobno delovanje bioaktivnih snovi
Številni sekundarni metaboliti, ki jih tvorijo rastline, služijo kot obrambni meha-
nizem proti fiziološkemu in okoljskemu stresu, plenilcem in patogenim bakteri-
jam. Eden glavnih učinkov rastlinskih dodatkov je njihov vpliv na stabilnost higi-
ene krme in ugodno delovanje na ekosistem z inhibitornim delovanjem na pato-
gene mikroorganizme. Zaradi boljšega zdravstvenega stanja prebavil so živali 
manj izpostavljene mikrobiološkim toksinom. Posledično ti dodatki pomagajo ži-
vali pri odpornosti v stresnih situacijah ter povečajo razpoložljivost esencialnih 
snovi za absorpcijo in tako izboljšajo rast živali. 

Protivnetno delovanje rastlinskih bioaktivnih snovi
Protivnetno delujejo predvsem ekstrakti kurkume, rdeče paprike, popra, kumine, 
klinčkov, muškatnega oreščka, cimeta, mete in ingverja. Glavne učinkovine s pro-
tivnetnim delovanjem imajo terpenoidi in flavonoidi, ki zavirajo presnovo prosta-
glandinov. V našem območju so po protivnetnem delovanju, predvsem v prebav-
nem traktu, najbolj poznani ekstrakti kamilice, ognjiča, sladkega korena in janeže-
vih semen. V naših raziskavah smo poleg ugodnega vpliva vitamina E na zmanjša-
nje oksidativnih poškodb DNA limfocitov pri piščancih in prašičih krmljenih z 
velikimi količinami večkrat nenasičenih maščobnih kislin tak vpliv ugotovili tudi 
pri dodajanju propilen glikolnih ekstraktov vrtnega ognjiča (Calendula officina-
lis), pri krmljenju jabolk, jagod ali paradižnika in soka črnega ribeza. 
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Antioksidativno delovanje rastlinskih bioaktivnih snovi
Aktivne komponente rastlin preprečujejo lipidno peroksidacijo z lovljenjem pro-
stih radikalov in s stimulacijo aktivnosti antioksidativnih encimov. Glavne bioak-
tivne molekule, ki dajejo rastlinam in njihovim ekstraktom antioksidacijske la-
stnosti, so fenolne spojine (flavonoidi, hidrolizirajoči tanini, proantocianidini in 
fenolne kisline) ter nekateri vitamini (E, C in A). Pogosto uporabljena zelišča bo-
gata s fenoli, ki imajo velik antioksidacijski potencial, so rožmarin, timijan, žajbelj, 
origano, čajevec, kamilica, ginko, regrat in ognjič. 

Rastlinske bioaktivne snovi kot stimulatorji imunskega sistema
Imunski sistem podpirajo vse rastline in ekstrakti, ki so bogati s flavonoidi, vitami-
nom C in karotenoidi. Rastline najbolj znane po svojem imunostimulatornem de-
lovanju so ameriški slamnik, sladki koren, česen in mačji krempelj. Omenjene ra-
stline lahko izboljšajo aktivnost limfocitov, makrofagov in celic naravnih ubijalk, 
povečajo fagocitozo ali sprožijo sintezo interferonov.

 Uporaba bioaktivnih snovi za izboljšanje  
proizvodnih rezultatov in kakovosti mesa 

Vpliv rastlinskih bioaktivnih snovi na proizvodne rezultate
Dodajanje rastlin ali njihovih bioaktivnih snovi v krmo živali se v prvi vrsti odra-
ža na okusu krme in tako vpliva na vzorec prehranjevanja, na izločanje prebavnih 
sokov in zauživanje krme. Do glavnih aktivnosti prihaja v prebavnem traktu, kjer 
lahko bioaktivne snovi s svojim protimikrobnim delovanjem selektivno vplivajo 
na mikroorganizme oziroma uravnavajo mikrobno sestavo. Posledično se izboljša 
izkoriščanje hranil, absorpcija in stimulacija imunskega sistema. Poleg tega lahko 
rastline, ki jih dodajamo v krmo, prispevajo k pokritju potreb po nekaterih hrani-
lih, stimulirajo endokrini sistem in presnovo.

Pri odstavljenih pujskih ima dodajanje bioaktivnih snovi (npr. cimet in ekstrakt 
česna) lahko ugoden vpliv na preprečevanje okužb, zaradi česar se izboljša konzu-
macija in prirast, zmanjša se tudi pogin. Alicin v česnu ščiti črevesne celice pred 
povečano prepustnostjo membrane, hkrati česen vsebuje substance, ki upočasnijo 
delovanje gliv in virusov.
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Ugodne učinke pri dodajanju bioaktivnih snovi je možno opaziti tudi pri plemen-
skih živalih in pitancih (manjša smrtnost, manjši delež izločitev, večja uspešnost 
pripustitve, večje število živorojenih pujskov in manjše število mrtvorojenih puj-
skov, povečani prirasti). Moramo pa biti previdni pri dodajanju nekaterih bioak-
tivnih snovi, ki imajo lahko negativne učinke, oljčni listi npr. vsebujejo veliko vla-
knine, zaradi česar se zmanjša prebavljivost, poleg tega oleuropein vpliva na aktiv-
nost prebavnih in presnovnih encimov. Ker pa dodatek oljčnih listov ugodno vpli-
va na kakovost mesa (manjša izceja), se dodajanje oljčnih listov v krmo prašičev 
lahko uporablja predvsem v ekoloških rejah, kjer sami proizvodni rezultati nima-
jo primarnega pomena, je pa pomembna predvsem kakovost mesa.

Vpliv rastlinskih bioaktivnih snovi na kakovost mesa in mesnin
Predelovalci zaradi povečanih zahtev potrošnikov po mesu in izdelkih, ki vsebuje-
jo malo maščob, holesterola in nitritov ter veliko bioaktivnih snovi, ki ugodno 
vplivajo na zdravje, čedalje več pozornosti posvečajo razvoju izdelkov, s katerimi 
bi lahko ugodno vplivali na zdravje in dobro počutje ljudi. Tako nastajajo nove vr-
ste izdelkov, ki sodijo v okvir tako imenovane funkcionalne hrane. Vsebujejo kom-
ponente, ki imajo pozitivne fiziološke učinke oziroma ne vsebujejo tistih snovi, ki 
negativno vplivajo na zdravje. Dodajanje rastlinskih bioaktivnih snovi lahko vpli-
va na več vidikov kakovosti mesa (preglednica 2). Bioaktivne snovi iz različnih vi-
rov vplivajo predvsem na intenziteto barve, zmanjša se izceja in izgube pri kuha-
nju. Ker ima veliko bioaktivnih snovi tudi antioksidativne učinke, se jih dodaja 
tudi z namenom preprečevanja oksidacije maščob pa tudi beljakovin. Oksidacija 
je eden glavnih razlogov, ki privede do kvarjenja mesa, skrajša se rok trajanja pri 
zamrznjenem mesu, fermentiranih in sušenih mesninah. Oksidativne spremembe 
privedejo tudi do sprememb v barvi in razbarvanja, razvoja nezaželenih okusov, 
nastanka toksičnih snovi, do izgube hranil in vode. Zato je pomembno, da meso 
vsebuje antioksidante, ki ublažijo oksidativne spremembe. Ker zauživanje sintetič-
nih antioksidantov predstavlja zdravstveno tveganje za ljudi, se raziskave čedalje 
bolj nagibajo k odkrivanju in preučevanju naravnih rastlinskih snovi z antioksida-
tivnim delovanjem. Uporaba teh ima lahko ugodne učinke na podaljšanje obstoj-
nosti mesa in mesnih izdelkov, saj imajo številna zelišča, sadje, zelenjava in njiho-
vi ekstrakti antioksidativno in antimikrobno delovanje. Antioksidante iz naravnih 
virov lahko v meso vnesemo z zauživanjem krme, ki je bogata z njimi, lahko pa jih 
dodajamo tekom predelave. Oba načina pozitivno vplivata na oksidativno stabil-
nost mesa, hkrati se poveča njegova kakovost. Različne rastline oz. njihovi deli in 
ekstrakti imajo ugoden učinek na zmanjšanje oksidacije maščob (preglednica 3) 
pa tudi na izboljšanje senzoričnih lastnosti. Če antioksidante dodajamo tekom 
predelave, jih lahko dodamo direktno v meso ali v embalažo, učinek je največji ka-
dar jih dodamo mletemu mesu ali jih vtremo na površino.
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Preglednica 2: Vpliv dodajanja naravnih snovi v krmo na kakovost mesa in izdelkov
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Preglednica 3: Vpliv dodajanja naravnih snovi na oksidativne procese v mesu in izdelkih

1 MDA = malondialdehid – produkt oksidacije maščobnih kislin z več kot dvema nenasičenima vezema, 
2 TBARS = s tiobarbiturno kislino reagirajoče spojine - pokazatelj oksidacije maščob, 3karbonilne skupine 
- pokazatelj oksidacije beljakovin, 4GAE = ekvivalent galne kisline, 5heksanal - sekundarni produkt 
oksidacije maščob
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