
Οι συνθήκες φέτος επιτάσσουν 
πρώιμη προμήθεια λιπασμάτων 
Σε έντονα ανοδικό κανάλι κινούνται οι τιµές των λιπασµάτων τις τελευταίες εβδοµάδες,  
κάτι που υποχρεώνει τους αγρότες σε επίσπευση εφοδιασµού µε προϊόντα θρέψης. σελ. 10

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΒΕΛΑΚΗΣ 

Μόνο η βαθιά γνώση  
του παραγωγού στη χρήση 
των προϊόντων θρέψης 
εγγυάται κέρδη.  σελ. 30
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ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΛΙΠΑΣΜΑ   
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ;  
Τον τελευταίο χρόνο, τα πράγµατα στον τοµέα των λιπασµάτων έδειξαν να κινούνται 
καλύτερα. Όχι µόνο γιατί το 2020 καταγράφεται µια συνολική αύξηση της εγχώριας 
κατανάλωσης της τάξεως του 10% περίπου (από 817.811 τόνους σε 899.710 τόνους) 
αλλά κυρίως γιατί η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσµα της βελτίωσης των όρων αγοράς σε 
κρίσιµα και µεγάλης εµβέλειας αγροτικά προϊόντα. Εξαίρεση στη διάρκεια της χρονιάς 
αποτέλεσε κατά βάση η ελαιοκαλλιέργεια, όπου µια µικρή βελτίωση της ψυχολογίας των 
παραγωγών άρχισε να καλλιεργείται µόνο τους τελευταίους µήνες του 2020. Αρνητικός 
είναι ο τελευταίος απολογισµός και για το βαµβάκι. Η διαφορά είναι ότι το βαµβάκι 
στηρίζεται στους επαγγελµατίες του χώρου και η φροντίδα του δεν υστέρησε παρά τα 
«σύννεφα» που υπήρξαν από την αρχή της πανδηµίας και των οποίων ο απόηχος υπήρξε 
αισθητός ως το τέλος της εµπορικής περιόδου, τουλάχιστον για τους παραγωγούς. 
Κατ’ εξοχήν σηµατωρό αισιοδοξίας πάντως στις τάξεις του αγροτικού κόσµου τη χρονιά 
της πανδηµίας αποτέλεσε το σκληρό σιτάρι. Μια καλλιέργεια µε ευρεία γεωγραφική 
διασπορά και συµµετοχή στο «καλάθι» πολλών χιλιάδων εκµεταλλεύσεων. Η βελτίωση 
της καλλιεργητικής φροντίδας στο σκληρό αποτυπώνεται µε τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο 
και στα στοιχεία της εγχώριας κατανάλωσης λιπασµάτων τη χρονιά που πέρασε. 
Το θέµα είναι πώς εξελίσσονται τα πράγµατα από δω και µπρος. Η αλήθεια είναι ότι την 
ισχυρή ζήτηση για προϊόντα θρέψης τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, ακολούθησε µια 
σηµαντική αύξηση στις τιµές όλων των τύπων λιπασµάτων. Μια άνοδος που ενισχύθηκε 
και από τη διεθνή εικόνα αγοράς στις τιµές των πρώτων υλών.  Απλοποιώντας ωστόσο 
κάπως τα πράγµατα, θα µπορούσε να πει κανείς ότι σε γενικές γραµµές, η ενδυνάµωση 
της ζήτησης για αγροτικά προϊόντα (ακόµα και λόγω της πανδηµίας) έφερε αξιόλογη 
αύξηση στις τιµές των αγροτικών προϊόντων, γεγονός το οποίο µε τη σειρά του τόνωσε τη 
ζήτηση για λιπάσµατα, οδηγώντας µάλιστα σε εκρηκτική άνοδο (έως και 30%), ειδικά τις 
τελευταίες εβδοµάδες, τις τιµές τους. Θεωρητικά η περαιτέρω κατανάλωση λιπασµάτων 
αναµένεται να οδηγήσει σε µεγαλύτερες αποδόσεις, ενίσχυση της προσφοράς αγροτικών 
εµπορευµάτων και, ενδεχοµένως, σταδιακά σε πίεση τις τιµές των αγροτικών προϊόντων. 
Εκτός κι αν µια ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση διεθνώς διευρύνει περαιτέρω τη ζήτηση, 
ισορροπώντας τις τιµές των αγροτικών προϊόντων σε ένα καλύτερο επίπεδο.           

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 
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Ειδική έκδοση για τα λιπάσµατα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2019 2020
ΑΖΩΤΟΥΧΑ 326.175 350.725
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ 8.729 8.763
ΚΑΛΙΟΥΧΑ 13.919 14.010
ΣΥΝΘΕΤΑ 430.482 485.034
ΕΙ∆ΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 38.506 41.178
ΣΥΝΟΛΟ 817.811 899.710

Πηγή: ΣΠΕΛ
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΘΡΕΨΗΣ
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ   
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  
> Χρήση λιπασµάτων που µειώνουν την απώλεια θρεπτικών στη νέα πράσινη ενίσχυση αγροτών 
> Προκρίνεται µαζί η τήρηση ηλεκτρονικού ηµερολογίου θρέψης σε συνεργασία µε γεωπόνο 

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ KONTONH
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Αροτραίες εκτάσεις: Επιδότηση για 
εναλλαγή καλλιεργειών, επιδότηση για 
ακαλλιέργητα περιθώρια (αποζηµίωση 
για απώλεια παραγωγής συν έξτρα πριµ 
κινήτρου), εφαρµογή καλλιεργητικών 
µεθόδων συντήρησης (π.χ απευθείας 
σπορά), τήρηση ηλεκτρονικού 
ηµερολογίου σε συνδυασµό µε 
συµβουλευτική για λίπανση και 
φυτοπροστασία, χρήση ειδικής θρέψης.
∆ενδρώδεις εκτάσεις: Φύτευση 
καλλιεργειών κάλυψης ανάµεσα στις 
σειρές, τήρηση ηλεκτρονικού ηµερολογίου 
σε συνδυασµό µε συµβουλευτική 
για λίπανση και φυτοπροστασία, 
θρυµµατισµός κλαδεµάτων και διάθεσή 
τους για βιοαέριο ή εναπόθεσή στο 
έδαφος, χρήση προϊόντων ειδικής θρέψης.

H επιδοτούµενη χρήση σκευασµάτων 
ειδικής θρέψης όπως είναι τα προϊόντα 
µε τεχνολογία παρεµποδιστών, βραδείας 
αποδέσµευσης αζώτου και οι βιοδιεγέρτες 
σε συνδυασµό µε την τήρηση ηλεκτρονικού 
ηµερολογίου ορθολογικής λίπανσης για 
τους παραγωγούς, ξεχωρίζουν στη λίστα 
των ειδικών µέτρων άµεσης ενίσχυσης-νέο 
πρασίνισµα που προτείνονται για την εφαρµογή 
της νέας ΚΑΠ 2023-2027. Πρόκειται για µέτρα 
που έρχονται να συµβάλλουν στη µείωση των 
απωλειών θρεπτικών ουσιών κατά τουλάχιστον 
50% έως το 2030 πανευρωπαϊκά όπως έχει 
σχεδιάσει η Κοµισιόν στα πλαίσια της Πράσινης 
Συµφωνίας και της στρατηγικής «Από το 
χωράφι στο πιάτο» (Farm to Fork).

Συγκεκριµένα, στην ερχόµενη προγραµµατική 
περίοδο η επιδότηση του πρασινίσµατος 
θα καταργηθεί και τη θέση της θα πάρει 
µία λίστα από ειδικά ετήσια πριµ για όποιον 
παραγωγή επιθυµεί να ακολουθήσει ορισµένες 
δεσµεύσεις ετήσιες ή πολυετείς ανάλογα µε 
το σχεδιασµό. Ένα από αυτό δύναται να είναι 
και οι «Βιώσιµες πρακτικές διαχείρισης γης» το 
οποίο έχει προτείνει στα κράτη-µέλη η ίδια η 
Κοµισιόν. Βάσει αυτού, οι αγρότες καλούνται να 
ακολουθούν ορισµένες πρακτικές διαχείρισης 
γης όπως είναι για παράδειγµα η εφαρµογή 
λίπανσης µε προϊόντα νέας τεχνολογίας που 
µειώνουν την απώλεια θρεπτικών ουσιών. 
Η ενίσχυση µπορεί να βασίζεται στο επιπλέον 
κόστος που ενδέχεται να επωµίζεται ο 
αγρότης για την αγορά των εισροών αλλά, 
να συνοδεύεται παράλληλα και µε έξτρα 
στρεµµατική επιδότηση εν είδει κινήτρου.
Το δεύτερο µέτρo που προτείνει η Κοµισιόν το 

οποίο θεωρείται µάλιστα εύκολα εφαρµόσιµο 
είναι το «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Θρέψης», όπου οι 
αγρότες καλούνται να ακολουθούν ετησίως 
ένα πρόγραµµα λίπανσης σε συνεργασία µε 
γεωπόνο και να καταχωρούν το ηµερολόγιο 
θρέψης σε µία ηλεκτρονική βάση. 
Το ηµερολόγιο αυτό θα χρησιµοποιείται για 
τον έλεγχο των εισροών και την τήρηση των 
δεσµεύσεων και τελικών την πληρωµή του 
αγρότη στα πλαίσια του παραπάνω µέτρου. 
Ήδη, ένα παράδειγµα για το πώς µπορεί 
να λειτουργήσει η δράση αυτή έρχεται 
από την Ισπανία όπου στη νέα ΚΑΠ θα 
«δέσει» 140 εκατ. στρέµµατα εκτάσεων µε 
το ηλεκτρονικό ηµερολόγιο θρέψης που θα 
συνοδεύεται µε το ειδικό πριµ. Συγκεκριµένα, 
το ισπανικό υπουργείο αναφέρει: «Η εκπόνηση 
µεµονωµένων σχεδίων λίπανσης θα επιτρέψει 
την προσαρµογή των εισροών θρεπτικών 
ουσιών στις πραγµατικές υπολογισµένες 
ανάγκες των καλλιεργειών, ελαχιστοποιώντας 
τις απώλειές τους και µειώνοντας τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.  Όλες οι εφαρµογές 
που γίνονται στο έδαφος (εναπόθεση 
καταλοίπων καλλιεργειών, χηµικών και 
οργανικών λιπασµάτων και νερού άρδευσης) 
θα υπολογιστούν, προσδιορίζοντας το ποσό που 
χρειάζεται η καλλιέργεια».

ΥΠΟΨΗΦΙΑ

Frans Timmermans, 
αντιπρόεδρος Commission

ΝΕΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΑ ΠΡΙΜ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ
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Λ ύσεις για να ανταπεξέλθουν στη 
διπλή πρόκληση των αυξηµένων αναγκών 
σε παραγωγή (µε εντατικοποίηση των 
καλλιεργειών και αύξηση των εισροών 
όπως τα λιπάσµατα) και της ταυτόχρονης 
σύγχρονης προσπάθειας-ανάγκης για 
µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 
του πρωτογενή τοµέα αναζητούν 
παραγωγοί και επιστήµονες. Με το βασικό 
θρεπτικό στοιχείο που ενσωµατώνεται 
σε µεγάλους όγκους στα εδάφη των 
αγρών να είναι το άζωτο (N), πολυάριθµες 
µελέτες αναφέρουν ότι πάνω από το 50% 
αυτών των ποσοτήτων ξεπλένεται και 
χάνεται στο περιβάλλον µειώνοντας έτσι 
την αποτελεσµατικότητα των εφαρµογών 
αλλά και κατ’ επέκταση την επιβάρυνση 
του οικοσυστήµατος και των υπόγειων (και 
όχι µόνον) υδάτων. Μια πρώτη λύση, µε 
θετικό αντίκτυπο στην απόδοση, φαίνεται να 
δίνουν τα λιπάσµατα βραδέως-ελεγχόµενης 
απελευθέρωσης και αυτά εµπλουτισµένα µε 
παρεµποδιστές ουρεάσης (τα πιο ευρέως 
χρησιµοποιούµενα) και νιτροποίησης. Σε 
αυτό το πρίσµα, δύο ερευνητικές οµάδες 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
«έβαλαν κάτω από το µικροσκόπιο» την 

πρακτική των παρεµποδιστών, µε την 
πρώτη να πραγµατοποιεί µια εκτενή έρευνα 
και να συλλέγει στοιχεία που αφορούν 
την επίδραση αυτών σε δείκτες αζώτου, 
όπως η ικανότητα απορρόφησης, χρήσης 
και µεταφοράς του στοιχείου καθώς και 
το αντίκτυπο στην απόδοση, σε σύγκριση 
πάντα µε συµβατικά λιπάσµατα, ενώ η 
δεύτερη µελέτησε πειραµατικά τη διαφορά 
συµβατικών και µε παρεµποδιστές 
λιπασµάτων στη φυσιολογία και τον 
πληθυσµό γαιοσκωλήκων (που θεωρούνται 
βιοδείκτες υγείας µε ευεργετικές επιδράσεις 
στο εδαφικό οικοσύστηµα). 

Με τη χρήση γαιοσκώληκων 
Σύµφωνα µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα, 
οι θετικότερες επιδράσεις στην επιβίωση 
και δραστηριότητα του γαιοσκώληκα 
Octodrilus complanatus σηµειώθηκαν στις 
επεµβάσεις της ουρίας µε την προσθήκη 
παρεµποδιστή ουρεάσης, καθώς και σε αυτή 
µε την προσθήκη του διπλού παρεµποδιστή 
(ουρεάσης και νιτροποίησης). Αντίθετα η 
προσθήκη σκέτης ουρίας στο έδαφος είχε τις 
δυσµενέστερες επιδράσεις στα άτοµα των 
γαιοσκωλήκων.  

ΧΡΗΣΗ ∆ΙΠΛΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΚΡΙΝΕ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΓΠΑ

▲

Αυξηµένες αποδόσεις 
στις βασικές καλλιέργειες

Η θετική επίδραση των παρεµποδιστών 
διαφοροποιείται ανάλογα µε τον τύπο, την 
ποσότητα, τη χρονική στιγµή και την καλλιέργεια. 
Μελέτες από την Κίνα και τη Βραζιλία στην 
ντοµάτα και την πατάτα βρήκαν ότι µε τη χρήση 
παρεµποδιστών ντροποίησης η παραγωγή 
µπορεί να αυξηθεί έως και 21% και 13,89% 
αντίστοιχα, σε σχέση µε την απόδοση που 
έλαβαν κατόπιν χρήσης συµβατικών αζωτούχων 
λιπασµάτων. Σε θετικά, αλλά πιο µετριοπαθή 
αποτελέσµατα αναφέρθηκαν στο καλαµπόκι, 
µε τη χρήση παρεµποδιστών ουρεάσης (NBPT, 
µε ουρία: 96 kg N στο εκτάριο) δίνοντας µε 
διαφορά τα καλύτερα αποτελέσµατα σε ένα 
από τα πειράµατα, αυξάνοντας την παραγωγή 
κατά 49%.  Αντίστοιχα, τα αγρονοµικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του σίτου παρουσίασαν 
σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα κάτω από την 
εφαρµογή του αναστολέα ουρεάσης NBPT, 
ενώ ο αναστολέας νιτροποίησης DMPP σε 
θειικό αµµώνιο µπόρεσε να καλύψει επιτυχώς 
τις ανάγκες των όψιµων γονοτύπων σιταριού 
καθυστερώντας τη διαδικασία νιτροποίησης για 
περισσότερο από 6 εβδοµάδες. Τέλος, θετικά 
αποτελέσµατα στην απόδοση είχε η χρήση 
διπλού παρεµποδιστή τόσο στο σιτάρι όσο 
και στο ρύζι.  Αύξηση της τάξεως του 4-12% 
παρατηρήθηκε και στο βαµβάκι µε τη χρήση 
παρεµποδιστών ουρεάσης.

ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗ �ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗ�

CP (ΝΙ) Ντοµάτα +55%

DMPP (ΝΙ) Πατάτα +50%

NBPT (UI) Καλαµπόκι +49%

DCD + NBPT (ΝΙ+UI) Σιτάρι +25,6%

DCD + NBPT (ΝΙ+UI) Βαµβάκι +20,5%

DCD + Hydroquinone + biochar 
(ΝΙ+UI) Ρύζι +16,5%

ΝΙ (παρεµποδιστής νιτροποίησης)  |  UI (παρεµποδιστής ουρεάσης)  |  (ΝΙ+UI) συνδυαστική-διπλή εφαρµογή

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗ
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ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
> Η άνοδος των τιµών των αγροτικών εµπορευµάτων οδηγεί τους παραγωγούς σε κυνήγι αποδόσεων

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Το ανοδικό σπιράλ στις διεθνείς αγορές 
αγροτικών εµπορευµάτων φαίνεται ότι έχει 
παρασύρει τους αγρότες σε παγκόσµια 
κλίµακα σε ένα κυνήγι αποδόσεων, το 
οποίο µε τη σειρά του ωθεί στην άνοδο τις 
τιµές των εισροών. Ήδη καταγράφονται 
αυξήσεις από 7% έως 50% σε µια σειρά 
βασικών πρώτων υλών προϊόντων θρέψης, 
µε ορισµένους ωστόσο να σηµειώνουν ότι 
πρόκειται επί της ουσίας για µια επιστροφή 
της αγοράς σε «φυσιολογικά» επίπεδα που 
χάθηκαν την τελευταία πενταετία, όταν και 
οι αγορές αγροτικών προϊόντων έδειχναν 
εγκλωβισµένες σε µια µάλλον υφεσιακή 
καµπή. Το στοιχείο του εντυπωσιασµού 
πάντως έγκειται στο χρονικό διάστηµα µέσα 
στο οποίο καταγράφηκε η «έκρηξη» των 
τιµών. Φυσικά αυτή η ευµεταβλητότητα 
πρέπει να ειδωθεί σύµφωνα µε αρκετούς 
σε συνάρτηση και µε την κρίση στην οποία 
εγκλωβίστηκε την άνοιξη του 2020 η αγορά 
πετρελαίου, οι τιµές του οποίου πλέον 
δείχνουν να βρίσκεται σε σταθερή ανάκαµψη. 
Η τάση των τελευταίων εβδοµάδων 
εξακολουθεί να υποστηρίζει µια περαιτέρω 
άνοδο των τιµών σε αζωτούχα λιπάσµατα και 
ουρία, κάτι που µε όρους καθηµερινότητας, 
σηµαίνει ότι όσοι παραγωγοί σπεύσουν εκ 
των προτέρων να προµηθευτούν τις εισροές 
που εκτιµούν ότι θα χρειαστούν για το 
υπόλοιπο της χρονιάς, κατά πάσα πιθανότητα 
θα αγοράσουν φθηνότερα απ’ ό,τι όταν έρθει 
η στιγµή της λίπανσης. 

Ανοδικές τοποθετήσεις
Σε κάθε περίπτωση, η πληθωριστική τάση 
όπως την αποκαλούν αναλυτές, στις αγορές 
εµπορευµάτων συνιστά τον καταλύτη της 
ανόδου των τιµών των εισροών. Από το 
καλοκαίρι του 2020 άλλωστε, το «φθηνό 
χρήµα» που εξασφάλισαν οι κεντρικές 
τράπεζες ανά τον κόσµο, έδειξαν σε 
µερίδα επενδυτών τον δρόµο προς τις 
µακροπρόθεσµες ανοδικές τοποθετήσεις 
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ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΝΩΡΙΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
> Καταγράφονται αυξήσεις από 7% έως 50% σε τελικά προϊόντα θρέψης σε διάστηµα ενός έτους

σε βασικά αγροτικά εµπορεύµατα 
όπως είναι το βαµβάκι, τα σιτηρά και το 
καλαµπόκι, η σόγια. Μέσα στον πανικό 
της πανδηµίας, πολλές ήταν οι χώρες που 
έσπευσαν να περιορίσουν τις εξαγωγές 
τους, σε µια προσπάθεια διαφύλαξης των 
ισορροπιών στις εσωτερικές αγορές, ενώ 
την ίδια στιγµή, η λογική της ενίσχυσης των 
αποθεµάτων κατέστη κυρίαρχη στρατηγική. 
Φυσικά αυτό διαµόρφωσε µια αλλαγή 
στις καθιερωµένες δοµές προσφοράς και 
ζήτησης και πλέον χώρες µε σηµαντικά 
ανταγωνιστικές τιµές, όπως η Ρωσία και οι 
υπόλοιπες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας 
στον τοµέα των σιτηρών, προχώρησαν 
µέσω της φορολόγησης στην διαµόρφωση 
υψηλότερων επιπέδων τιµών. 

Ο υπερκύκλος των αγορών
Τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα, δεν διακρίνεται 
στον ορίζοντα κάποια διόρθωση στις διεθνείς 
αγορές αγροτικών α’ υλών, αφού αυτός ο 
«νοµοτελειακός» υπερκύκλος των αγορών, 
δείχνει να βρίσκεται ακόµα στα µισά. 
Συγκεκριµένα, η άνοδος των τιµών στα αγροτικά 
προϊόντα, τροφοδοτεί τις αγορές εισροών. Στη 
συνέχεια, οι επενδύσεις στις εισροές ενισχύουν 
τις αποδόσεις µε αποτέλεσµα η προσφορά να 
υπερισχύσει εν τέλει της ζήτησης, προκαλώντας 
διόρθωση στις τιµές των αγροτικών προϊόντων, 
οι παραγωγοί των οποίων στη συνέχεια θα 
χάσουν το οικονοµικό κίνητρο επιδίωξης 
υψηλότερων αποδόσεων. Ωστόσο όλα 
δείχνουν ότι οι φετινές παραγωγές θα βρουν 
άδειες αποθήκες, ενώ ήδη έχουν διατυπωθεί 
προβληµατισµοί αναφορικά µε τις αποδόσεις 
σε βασικά παραγωγικά κέντρα όπως Λατινική 
Αµερική και Αυστραλία. 
Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία πάντως δείχνουν 
ότι µόλις µέσα σε ένα µήνα, οι τιµές οχτώ βασικών 
λιπασµάτων, ενισχύθηκαν κατά τουλάχιστον 
5%. Συγκεκριµένα, ουρία και DAP κατέγραψαν 
αύξηση της τάξης του 21% µε µέση τιµή τα 
453 ευρώ ο τόνος κι τα 588 ευρώ αντίστοιχα. 
Τα φωσφορικά λιπάσµατα (MΑP) ενισχύθηκαν 
κατά 15%, µε τη µέση τιµή να φτάνει τα 642 
δολάρια. Τα αζωτούχα λιπάσµατα διαµόρφωσαν 
µέση τιµή στα 524 δολάρια ανά τόνο, πάνω κατά 
10% συγκριτικά µε τον Ιανουάριο 2021.  

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
∆ΟΛΑΡΙΑ/ΤΟΝΟΣ

588

642

398

453

512

524

243

285

2021 2020

413

435

373

361

464

490

235

277

DAP 

MAP

ΠΟΤΑΣΙΟ

ΟΥΡΙΑ

10�34�0 

ANHYD

UAN28 

UAN 32 
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ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ  
∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΟΡΩΝ

Με τις τιµές των προϊόντων θρέψης σε 
υψηλό οχταετίας, παρατηρείται µια τάση από 
πλευράς παραγωγών σε παγκόσµιο επίπεδο, 
για προαγορά εισροών, αφού όλα δείχνουν 
ότι οι τιµές τους θα κορυφωθούν όταν οι 
καλλιεργητικές εργασίες αργότερα την άνοιξη 
θα ενταθούν. Μέσα στο κυνήγι αποδόσεων, 
αποτυπώνονται και κάποιες επιµέρους τάσεις 
στις αγορές λιπασµάτων, που δείχνουν µια 
στροφή σε λιπάσµατα στερεάς µορφής, η 
οποία αποδίδεται κυρίως σε λόγους ευκολίας 
αποθήκευσης και µεταφοράς, σύµφωνα µε 
πρόσφατες µελέτες. Συγκεκριµένα, η αγορά 
στέρεων λιπασµάτων αναµένεται ότι θα 
παρουσιάσει ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης της 
τάξης του 3% µέχρι το 2026, σύµφµωνα µε 
µελέτη της Global Market Insights, η οποία 
αναµένει ότι ο αντίστοιχος δείκτης για το 
σύνολο της αγοράς των 196,9 δισ. δολαρίων 
θα διαµορφωθεί στο 3,2%.
Όπως εκτιµούν οι µελετητές, η στροφή αυτή 
οφείλεται και στην ιδιότητα των προϊόντων 
αυτών για πιο αργή διάσπαση, σε συνδυασµό 
µε τις ευκολίες στο κοµµάτι των logistics. 
Σε κάθε περίπτωση η αγορά λιπασµάτων 
αναµένεται να συνεχίσει µια ανοδική πορεία 
σύµφωνα µε τους µελετητές, η οποία όµως 

έχει ως βασική προϋπόθεση και την διατήρηση 
των παγκόσµιων αγορών αγροτικών 
προϊόντων σε επίπεδα που να επιτρέπουν 
την κερδοφορία των εκµεταλλεύσεων. 
Εφόσον το κλίµα στις αγορές διατηρηθεί, δύο 
θεµελιώδεις και σταθεροί παράγοντες, που 
είναι η αύξηση του πληθυσµού του πλανήτη 

σε συνδυασµό µε τον σταθερό περιορισµό των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων, που τα τελευταία 
50 χρόνια περιορίστηκαν κατά περισσότερο 
από 1,5%, θα επιτρέψουν στην παγκόσµια 
αγορά λιπασµάτων να εκδηλώσει αυτή την 
ανοδική προοπτική.

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

▲

Κάθε χρόνο παίρνουν ένα 7,5% 
τα βιολογικά προϊόντα θρέψης

Ανάµεσα στις υποκατηγορίες προϊόντων 
θρέψης, εκείνα που προορίζονται για 
εκµεταλλεύσεις που εφαρµόζουν βιολογικές 
πρακτικές, αναµένεται να παρουσιάσουν 
τους ταχύτερους ρυθµούς επέκτασης. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ίδια έκθεση, 
η επιµέρους αγορά βιολογικών και specialty 
λιπασµάτων, αναµένεται να αναπτυχθεί µε 
ετήσιους ρυθµούς 7,5% µέσα στην επόµενη 
πενταετία. Μάλιστα, τα παραγωγικά κέντρα 
της Ευρώπης, της Βόρειας Αµερικής και της 
Νοτιοανατολικής Ασίας, θα απορροφήσουν 

τις µεγαλύτερες ποσότητες. Επισηµαίνεται ότι 
στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 
είναι µεταξύ άλλων και η περαιτέρω ανάπτυξη 
των βιολογικών µεθόδων καλλιέργειας, 
που όπως υπαγορεύει και η στρατηγική 
Από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο, αναµένεται ότι 
θα προσεγγίσουν το 25% των συνολικών 
καλλιεργούµενων εκτάσεων του µπλοκ. Ο 
κλάδος αυτός αφορά προϊόντα θρέψης µε 
βάση ζωικά, φυτικά και µεταλλικά στοιχεία, µε 
την επιστήµη πίσω από τις φόρµουλες αυτές, 
να σηµειώνει διαρκώς πρόοδο.

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

3,0%

7,5%

3,2%

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΕΡΕΑ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
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ΚΟΒΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
ΟΙ ΤΣΙΓΚΟΥΝΙΕΣ ΣΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
> Αύξηση 6% στο εισόδηµα µπορεί να φέρει η αύξηση των επενδύσεων κατά 20% σε εισροές

> Στο 7,9% υπολογίζεται η επιβάρυνση των λιπασµάτων επί του συνολικού κόστους, λέει ο ΙΟΒΕ

TOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Το παράδοξο της χρήσης προϊόντων 
θρέψης στην ελληνική γεωργία 
αποτυπώνει έκθεση του IOBE που 
υπολογίζει στο 7,9% του συνολικού 
κόστους καλλιέργειας την επιβάρυνση 
των αγροτών από την εφαρµογή 
λιπασµάτων, µε την ετήσια δαπάνη 
ωστόσο να ακολουθεί πτωτική τάση. 
Παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση των 
αποδόσεων µέσω των προϊόντων 
θρέψης µπορεί να µετριάσει την πιεστική 
επίδραση των χαµηλών τιµών που 
πληρώνονται οι παραγωγοί από το 
εµπόριο, η σχετική έκθεση του ΙΟΒΕ, 
που παρουσιάστηκε στα τέλη του 2020 
και αποτελεί κοινή δράση των τριών 
συνδέσµων των αγροτικών εφοδίων στη 
χώρα µας ΕΣΥΦ, ΣΕΠΥ και ΣΠΕΛ, δείχνει 
πως οι Έλληνες αγρότες όταν θέλουν 
να περιορίσουν το κόστος παραγωγής, 
«κόβουν» πρώτα από τη λίπανση. 

Στα 300 εκατ. ευρώ
Η µακροχρόνια τάση της κατανάλωσης 
λιπασµάτων στην Ελλάδα είναι πτωτική, 
µε την ετήσια δαπάνη για την κατανάλωση 
λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους να 
έχει σταθεροποιηθεί την τελευταία τριετία 
κοντά στα 300 εκατ. ευρώ (Πίνακας 1). 
Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΙΟΒΕ, στο 
κόστος παραγωγής µιας εκµετάλλευσης 
τα αγροτικά καλλιεργητικά εφόδια 
αντιστοιχούν στο 22,1% του συνόλου. 
Συγκεκριµένα συνολικά, οι τιµές των 
αγροτικών εισροών αυξήθηκαν σηµαντικά 
την περίοδο 2000-2008, αλλά µετά το 
2008 έχουν σταθεροποιηθεί. Το κόστος 
της αγροτικής παραγωγής, το οποίο 

O πρόεδρος του ΣΠΕΛ Γιάννης Βεβελάκης (αριστερά) µε τον πρόεδρο του ΣΕΠΥ, Ευθύµη 
Ευθυµιάδη, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης παρουσίασης της έρευνας.

Πίνακας 1
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Μια αγροτική επιχείρηση της οποίας το συνολικό κόστος παραγωγής φτάνει τις 50.448 ευρώ, θα µπορούσε να αυξήσει 
κατά 6% τα κέρδη της,  σε περίπτωση που ο παραγωγός επένδυε επιπλέον 2.220 ευρώ στις εισροές, 

σύµφωνα την ενδεικτική άσκηση που δίνει η έκθεση του ΙΟΒΕ.

περιλαµβάνει τη δαπάνη για τις εισροές 
που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία 
παραγωγής, αυξήθηκε από 3 δισ. ευρώ το 
2000 σε 3,9 δισ. ευρώ το 2018. (Πίνακας 
2) Τη µερίδα του λέοντος, σε ποσοστό 32%, 
έχει το κόστος της ενέργειας (ηλεκτρικό 
ρεύµα και πετρέλαιο για κίνηση, άρδευση 
κ.λπ.). Μαζί δε µε το κόστος της γης 
(ενοικίαση: 9,5%) και τα εργατικά χέρια 
(10,3%), φτάνουν αυτοί οι τρεις παράγοντες 
να καλύπτουν το 51,8% του κόστους της 
αγροτικής παραγωγής, ενώ µόλις το 22,1% 
αφορά τα γεωργικά εφόδια (σπόροι και 
πολλαπλασιαστικό υλικό 7,9%, λίπασµα 
7,9% και φυτοπροστασία 6,3%). Στο 
εύρηµα της µελέτης ότι είναι µύθος πως 
η µείωση των λιπασµάτων µειώνει το 
κόστος παραγωγής στάθηκε ο πρόεδρος 
του ΣΠΕΛ, Γιάννης Βεβελάκης: «Το λίπασµα 
συµµετέχει κατά 7,9% στο συνολικό κόστος 
κι όµως είναι η πρώτη εισροή που θα 
σταµατήσει ο αγρότης, για να συµπιέσει 
το κόστος» σχολίασε στο πλαίσιο της 
παρουσίασης της έρευνας.

 Αύξηση κατά 6%
Ένα εκ των βασικών ευρηµάτων της 
έρευνας, είναι ότι η αύξηση της δαπάνης 
για λιπάσµατα αυξάνει σηµαντικά το 
αγροτικό εισόδηµα. Στον σχετικό πίνακα 
φαίνεται πως οι υψηλότερες τιµές 
του δείκτη καθαρού επιχειρηµατικού 
εισοδήµατος στον αγροτικό τοµέα 
συσχετίζονται θετικά µε τη χρήση 
αγροτικών εφοδίων και κυρίως των 
λιπασµάτων (Πίνακας 3). Εδώ, 
λαµβάνοντας ως έτος βάσης τα επίπεδα 
χρήσης λιπασµάτων του 2010, φαίνεται 
ότι όσο µεγαλύτερη –στο πλαίσιο των 
ορθών καλλιεργητικών πρακτικών- χρήση 
προϊόντων θρέψης γίνεται, τότε το καθαρό 
εισόδηµα των αγροτών αυξάνεται ανάλογα.  
Φαίνεται ότι µια µέση εκµετάλλευση που 
δραστηριοποιείται στη φυτική παραγωγή 
θα µπορούσε να αυξήσει κατά 2.780 ευρώ 
το επιχειρηµατικό της όφελος, αυξάνοντας 
τις επενδύσεις της σε αγροτικά εφόδια 
πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού 
υλικού, θρέψης και φυτοπροστασίας κατά 
20%. Αυτή η αύξηση του εισοδήµατος κατά 
6% προκύπτει από µια ενδεικτική άσκηση 
που δίνει η έκθεση του ΙΟΒΕ. 

Πίνακας 3

Πίνακας 4

Πίνακας 2
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> Με αυξηµένες ανάγκες 
και ρυθµό απορρόφησης των 
θρεπτικών στοιχείων, αλλά µε 
επιφανειακό ριζικό σύστηµα, 
τα πατατόφυτα εξαρτώνται από 
τις εξωτερικές εισροές, όπως η 
λίπανση και η άρδευση, για να 
πετύχουν υψηλές αποδόσεις.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΛΙΠANΣΗ ΑΝΑ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ               
ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΖΩΤΟΥ Η ΠΑΤΑΤΑ

Ηκατάρτιση ενός ολοκληρωµένου και 
εξατοµικευµένου προγράµµατος θρέψης, 
µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη 
διαµόρφωση της τελικής παραγωγής της 
καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τον ΣΠΕΛ, οι 
συνολικές απαιτήσεις της πατάτας, για την 
παραγωγή 3-4 τόνων ανά στρέµµα, είναι: 
άζωτο (Ν) 20-30 κιλά/στρέµµα, φώσφορος 
(ως υπερφωσφορικό) 10-15 κιλά/ στρέµµα, 
κάλιο (ως θειικό κάλιο) 25-40 κιλά/ στρέµµα 
και µαγνήσιο 2-5 κιλά/στρέµµα.
Η µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας 
εξαρτάται από την «επιτυχή» απόδοση του 
κάθε αναπτυξιακού σταδίου του φυτού. Κατά 
την βλαστιτική φάση οι ανάγκες σε άζωτο 
κορυφώνονται, ενώ θρεπτικά στοιχεία όπως 
το φώσφορο και το κάλιο συµβάλλουν στην 
αύξηση της φυλλικής επιφάνειας. Παρ’ 
όλη την ευεργετική δράση του αζώτου, 
υπερβολική παροχή του σε αυτό το στάδιο 
µπορεί να οδηγήσει σε παρεµπόδιση ή 
οψίµιση της κονδυλοποίησης. Η έναρξη της 
κονδυλοποίησης σηµατοδοτεί την είσοδο 
του φυτού στην αναπαραγωγική φάση. Σε 
αυτό και στο ακόλουθο στάδιο (γέµισµα 
κονδύλων), κορυφώνονται οι ανάγκες των 
φυτών σε θρεπτικά (Ν, Κ, Ca) αλλά και 
σε νερό. Η διαθεσιµότητα του νερού είναι 
απαραίτητη καθ’ όλα τα στάδια ανάπτυξης 
µέχρι την ωρίµανση, µε διατήρηση 
της εδαφικής υγρασίας κοντά στην 
ριζόσφαιρα σε υψηλά ποσοστά (60-70%), 
επιτυγχάνοντας την ανεµπόδιστη ανάπτυξη 
των κονδύλων. 

ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

ΒΛΑΣΤΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ

ΕΚΠΤΥΞΗ

15�20 ΜΕΡΕΣ

Αναγκαία 
η επάρκεια 
νερού

Άζωτο, 
φώσφορο, 
κάλιο

Προσοχή
στην περίσσεια 
αζώτου

Μέγιστες 
ανάγκες 
σε θρεπτικά

Μείωση 
εισροών

15�20 ΜΕΡΕΣ 15�20 ΜΕΡΕΣ 44�55 ΜΕΡΕΣ 20�25 ΜΕΡΕΣ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΛΩΝΩΝ

 ΕΝΑΡΞΗ 
ΚΟΝ∆ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΑΝΑ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

ΓΕΜΙΣΜΑ 
ΚΟΝ∆ΥΛΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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Κατά την εγκατάσταση ενός οπωρώνα 
βερικοκιάς, ροδακινιάς πριν τη φύτευση 
των δενδρυλλίων, είναι σκόπιµη η 
ενσωµάτωση στο έδαφος οργανικής ουσίας, 
φωσφορικών και καλιούχων λιπασµάτων. Σε 
καλλιέργειες που τα δέντρα έχουν εισέλθει 
στην παραγωγική τους φάση, ο ακριβής και 
εξατοµικευµένος στις ανάγκες της εκάστοτε 
καλλιέργειας προσδιορισµός του είδους και 
των αναγκαίων ποσοτήτων λιπασµάτων 
θα πρέπει να προσδιορίζεται µε βάση τα 
αποτελέσµατα της φυλλοδιαγνωστικής 
ανάλυσης σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα 
των εδαφολογικών αναλύσεων, λαµβάνοντας 
υπόψη πάντα και την εικόνα του ίδιου του 
δένδρου, καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
των υποκειµένων. Πιο συγκεκριµένα, η 
ροδακινιά χρειάζεται 16 θεµελιώδη στοιχεία 
για να µπορέσει να φτάσει το µέγιστο της 
παραγωγικότητάς της. Η ορθολογική θρέψη 
των δέντρων δεν έχει ως µόνη ευεργετική 
επίδραση την αύξηση της απόδοσης, 
αλλά και την ενίσχυση της ποιότητας 
και µετασυλλεκτικής µακροζωίας των 
καρπών, καθώς και τη µείωση εκδήλωσης 
ανωµαλιών στη φυσιολογία των καρπών. 
Πέραν της βασικής λίπανσης που έχει ήδη 
πραγµατοποιηθεί στους ροδακινεώνες 
(φθινόπωρο-χειµώνα), οι παραγωγοί 
εφαρµόζουν µία µε δύο συµπληρωµατικές 

επιφανειακές λιπάνσεις κατά τη διάρκεια της 
άνοιξης. Ιδιαίτερα «λαίµαργη» σε άζωτο, σε 
όλες τις ηλικίες, καλωσορίζει την αζωτούχο 
λίπανση. Ο ΣΠΕΛ έχει εκδώσει, για την 
καλλιέργεια ροδακινιάς, µε πυκνότητα 
φύτευσης τα 40 δέντρα ανά στρέµµα, 
συνιστώµενες συνολικές ποσότητες 
αζωτούχου λίπανσης, µε ποσότητες 
που διαφοροποιούνται ανάλογα µε την 
κατεύθυνση και το είδος-ποικιλία της 
καλλιέργειας:
Επιτραπέζιες Ποικιλίες στις α) 
υπερπρώιµες 8-10 κιλά/στρέµµα Ν για 
απόδοση 1,5 τόνοι/στρµ., β) πρώιµες 10-12 
κιλά/στρέµµα Ν για απόδοση 2 τόνοι/στρµ., 
γ) µέσης εποχής 14-17 κιλά/στρµ. Ν για 
απόδοση 3 τόνοι/στρµ., δ) όψιµες 17-20 κιλά/
στρµ. Ν για απόδοση 3 τόνοι/στρµ. (δηλαδή 
30-50 κιλά/στρµ. ουρία ή 80-120 κιλά/στρµ. 
θειική ή νιτρική αµµωνία) και
Συµπύρηνες Ποικιλίες 20-24 κιλά/στρµ. Ν για 
απόδοση 4 τόνοι/στρέµµα.
Από τις ανώτερες ποσότητες N το 50-
70% προστίθεται ως βασική λίπανση το 
φθινόπωρο ή κατά το τέλος του χειµώνα, ενώ 
οι εναποµείνουσα ποσότητα εφαρµόζεται 
µε 2 επιφανειακές λιπάνσεις, µε την πρώτη 
να πραγµατοποιείται κατά την διάρκεια του 
καρπιδίου και την δεύτερη µετά το αραίωµα 
για ενίσχυση της βλάστησης (κυρίως για τις 
συµπύρηνες ποικιλίες). ΣΤ. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Η ροδακινιά αντιδρά θετικά στην καλιούχο λίπανση 
την οποία και απαιτεί σε ποσότητες που κατά 
περιπτώσεις ξεπερνούν και αυτές του αζώτου. 
Το κάλιο, έχει την ιδιότητα να αυξάνει το µέγεθος 
του καρπού αλλά και να βελτιώνει την οπτική 
(χρωµατισµό) και γευστική ποιότητά του (µεγαλύτερο 
ποσοστό σε ζάχαρα και φυσικά οξέα). Πέρα από τις 
απόλυτες τιµές των θρεπτικών στοιχείων, καίρια 
σηµασία έχει και η αναλογία αζώτου/καλίου που 
πρέπει σε ιδανικές συνθήκες να κυµαίνεται µεταξύ 
1,5/1 και 1,7/1. Αντίθετα, στην περίπτωση του 
φωσφόρου, δεν απαιτείται ετήσια εφαρµογή, µε τον 
παραγωγό να επιλέγει να λιπάνει κάθε 2-3 χρόνια 
και κατόπιν φυλλοδιαγνωστικής. Στα πολύ φτωχά 

σε φώσφορο εδάφη όµως τα δέντρα µπορούν να 
λιπαίνονται και σε ετήσια βάση (αν κριθεί αναγκαίο). 
Οι συνιστώµενες ποσότητες για το κάλιο και το 
φώσφορο είναι στις: 
■Επιτραπέζιες Ποικιλίες 6-10 κιλά/στρµ. 
Φωσφόρου και 10-14 κιλά/στρµ. Καλίου και
■Συµπύρηνες Ποικιλίες 8-12 κιλά/στρµ. Φωσφόρου 
και 14-16  κιλά/στρµ. Καλίου. 
Τέλος, λίπανση µε Ca στο στάδιο της πτώσης των 
πετάλων µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο εµφάνισης 
του µετασυλλεκτικού «καφετιάσµατος της σάρκας», 
το βόριο και ο ψευδάργυρος εφαρµόζονται 
προανθικά, ενώ  ο σίδηρος και το µαγνήσιο µπορούν 
να εφαρµοστούν νωρίς την άνοιξη. 

ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΟΥΧΑ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ & ΓΕΥΣΗ

∆ΕΚΑΕΞΙ ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΓΙΑ ΤΗ ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑΣ
ΣΕ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ν 2.67-3.36 % 
P 0.15-0.30 % 
K 2.14-3.0 % 

Cu 7.1-11.9 % 
Ca 1.9-2.5 %

S 100-150 ppm
Fe 124-152 ppm

Mn 119-142 ppm
B 28-43 ppm

   Zn 17-30 ppm

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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▲

Το µοντέρνο «πάντρεµα» 
άρδευσης και λίπανσης στην ελιά 

Γνωρίζοντας ότι η διασφάλιση ικανοποιητικών 
ποσοτήτων νερού για την καλλιέργεια είναι 
ικανή να βελτιώσει την πρόσληψη των 
θρεπτικών στοιχείων και να τετραπλασιάσει 
ακόµα την τελική απόδοση των δέντρων, 
ολοένα και περισσότερη παραγωγοί, ιδιαίτερα 
σε εντατικοποιηµένες εκµεταλλεύσεις, 
στρέφονται στην υδρολίπανση (fertigation) 
µε στάγδην εφαρµογή. Η µέθοδος αυτή 
παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση 
µε την παραδοσιακή µέθοδο προσθήκης 
στερεών λιπασµάτων στο έδαφος, µε 
βασικότερο ότι επιτρέπει στον καλλιεργητή να 
ελέγχει πλήρως τα επίπεδα θρεπτικών ουσιών 
στο νερό άρδευσης ανά πάσα στιγµή και να 
προσαρµόζει τα επίπεδά τους ανάλογα µε το 
στάδιο ανάπτυξης του δέντρου, την εποχή 
και το φορτίο των καρπών. Τα λιπάσµατα που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα συστήµατα 
υδρολίπανσης είναι δύο ειδών: 1. στερεά 
κρυσταλλικά και 2. υγρά λιπάσµατα. Τα κοκκώδη 
κρυσταλλικά έχουν καλύτερη διαλυτότητα 
στο νερό και είναι καταλληλότερα για χρήση 
σε αυτά τα συστήµατα. Συνήθως η προσθήκη 
υγρού διαλύµατος του λιπάσµατος γίνεται σε 
ποσότητες 0,2-0,7 λίτρα ανά κυβικό λίτρο νερού. 
Η παροχή του λιπάσµατος συνιστάται να γίνεται 
στη µέση του προγράµµατος άρδευσης ώστε το 
τελικό καθαρό νερό να ξεπλένει το δίκτυο.

ΚΑΛΙΟ ΚΑΙ ΒΟΡΙΟ 
ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ 

ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Η ελιά αποτελεί τον «θησαυρό» της 
Ελλάδας, µε τους παραγωγούς να είναι 
έτοιµοι να υπηρετήσουν µε σύνεση και 
ακρίβεια την κάθε ανάγκη των δέντρων 
τους, παρέχοντάς τους ένα κατάλληλο σε 
σύνθεση και ποσότητες πρόγραµµα θρέψης. 
Για να επετεύχθη αυτό, αλλά παράλληλα 
και για να µειωθούν τα κόστη των εισροών 
που επιβαρύνουν τους παραγωγούς, να 
ελεγθεί η παρενιαυτοφορία, να διατηρηθεί 
η ευρωστία και η παραγωγικότητα των 
δέντρων συνιστάται οι λιπάνσεις να βασίζονται 
στα αποτελέσµατα φυλλοδιαγνωστικών 
αναλύσεων.  Από τα 17 θρεπτικά στοιχεία 
που προσλαµβάνονται από το έδαφος, το 
άζωτο (N), το φώσφορο (P) και το κάλιο (K) 
απορροφώνται στις µεγαλύτερες ποσότητες 
και διαδραµατίζουν τον πιο καθοριστικό 
ρόλο. Από αυτά, το άζωτο κρίνεται ως το πιο 
απαραίτητο και αυτό που καταναλώνεται στις 
µεγαλύτερες ποσότητες από τα δέντρα. Το 
άζωτο διεγείρει την έκπτυξη και ανάπτυξη των 
βλαστών, των κλάδων, του κορµού και του 
ριζικού συστήµατος των δέντρων. Μιλώντας 
µε αριθµούς, υπολογίζεται ότι για µία ετήσια 
παραγωγή καρπών 80 κιλών ανά δέντρο, θα 
απαιτηθούν 400 γρ. αζώτου για τους καρπούς, 
300 γρ. για παραγωγή 20 κιλών νέου 

φυλλώµατος και 100 γρ. για τα νέα ξυλώδη 
τµήµατα. Η εφαρµογή της αζωτούχου 
λίπανσης συνιστάται να πραγµατοποιείται 
σε δύο δόσεις, µε τα 2/3 της ποσότητας (10-
15 κιλά Ν ανά στρέµµα) πριν την έναρξη της 
νέας βλάστησης και την υπόλοιπη πριν την 
ανθοφορία. Φωσφορική λίπανση πρέπει να 
εφαρµόζεται όταν η περιεκτικότητα στα φύλλα 
είναι σε κρίσιµα επίπεδα ή παρατηρηθούν 
οπτικά συµπτώµατα τροφοπενίας στα φύλλα 
κατά το χειµώνα-άνοιξη. Σηµαντικό είναι να 
αποφεύγεται η υπερβολική φωσφορούχος 
λίπανση, που θα έχει ως αποτέλεσµα τη 
µείωση της ικανότητας του δένδρου για 
πρόσληψη καλίου, ασβεστίου, σιδήρου και 
βορίου. Τέλος το κάλιο (ή ποτάσιο) και το 
ασβέστιο αποτελούν στοιχεία ιδιαίτερης 
σπουδαιότητας για τη θρέψη της ελιάς. Συχνά 
µαζί µε την καλιούχο λίπανση συνιστάται η 
χορήγηση και µικρή ποσότητας βόρακα, µε 
το βόριο να αποτελεί στοιχείο σε έλλειψη 
στα ελληνικά χώµατα. Τροφοπενία καλίου 
µειώνει την ανθεκτικότητα στο κρύο και 
ορισµένα παράσιτα, ενώ µπορεί να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ανθοφορία, στο 
µέγεθος και στην περιεκτικότητα του καρπού 
σε λάδι. Γενικά ανάγκη για καλιούχο λίπανση 
εµφανίζεται συχνότερα σε αβαθή, ελαφρά 
όξινα και ασβεστούχα εδάφη. 

 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΛΙΠΑΝΣΗ

∆Ι
ΑΚ

ΥΜ
ΑΝ

ΣΗ

Βλαστητική 
ανάπτυξη 

Απόδοση 
(σε καρπό)

Ποιότητα
ελαιολάδου

ΕΠΙΠΕ∆Α ΑΖΩΤΟΥΕΠΙΠΕ∆Α ΑΖΩΤΟΥ

> Σε δύο δόσεις η αζωτούχος λίπανση, µε µέτρο ο φώσφορος 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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Με τον κανόνα των 4Κ (κατάλληλος 
τύπος, κατάλληλη ποσότητα στον 
κατάλληλο χρόνο µε τον κατάλληλο τρόπο 
εφαρµογής), συνιστάται να πραγµατοποιείται 
η  ορθολογική λίπανση των χειµερινών 
σιτηρών αυξάνοντας έτσι τις αποδόσεις της 
καλλιέργειας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
παραγωγής και διατηρώντας τη γονιµότητα 
και την παραγωγικότητα των εδαφών.
Από τα µακροστοιχεία, το άζωτο είναι στοιχείο 
ζωτικής σηµασίας. Η σωστή τροφοδοσία της 
καλλιέργειας στο στάδιο του αδελφώµατος, 
προωθεί τον άµεσο σχηµατισµό των 
αδελφιών, την επιµήκυνση του στελέχους, 
την αύξηση της φυλλικής επιφάνειας, ενώ 
ευνοεί και τα επερχόµενα στάδια της άνθισης 
και του σχηµατισµού των κόκκων στο στάχυ. 
Η επάρκεια και διαθεσιµότητα του αζώτου 
στα σιτηρά είναι αναγκαία στην έναρξη 
και κατά την διάρκεια του αδελφώµατος, 
στο στάδιο του καλαµώµατος και στο 
ξεστάχυασµα. Ενδεικτικές ποσότητες αζώτου 
που απαιτούνται συνολικά στις επιφανειακές 
εφαρµογές των χειµερινών σιτηρών είναι 
για: το σκληρό σιτάρι 8-12 κιλά/στρέµµα, 
για το µαλακό σιτάρι 10-14 κιλά/στρέµµα. Η 

επιφανειακή λίπανση µπορεί να χορηγηθεί σε 
µία (καλύπτοντας το 70-80% των συνολικών 
αναγκών) ή δύο δόσεις.  Συγκεκριµένα, η 
πρώτη δόση θα πρέπει να γίνεται από το 
τέλος του αδελφώµατος έως την έναρξη 
του καλαµώµατος και αντιστοιχεί στο 50% 
των συνολικών αναγκών των σιτηρών σε 
άζωτο. Η δεύτερη δόση, το υπόλοιπο 25% 
των συνολικών αναγκών, εφαρµόζεται 
από το 2ο γόνατο του καλαµώµατος και 
εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού έως και 
λίγο πριν το ξεστάχυασµα. Η 2η επιφανειακή 
εφαρµογή είναι πολύ σηµαντική, καθώς 
τη συγκεκριµένη περίοδο οι ανάγκες της 
απορρόφησης σε άζωτο εντείνονται, ενώ 
συµβάλλει και στην αύξηση της πρωτεΐνης σε 
ποσοστό πάνω από 13%, για την παραγωγή 
σκληρού σιταριού εξαιρετικής ποιότητας. 
Τέλος, για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων 
και της βέλτιστης ποιότητας της παραγωγής, 
σηµαντικό ρόλο έχει και το θείο, καθώς 
αποτελεί δοµικό στοιχείο των πρωτεϊνών. Σε 
συνθήκες έλλειψης θείου, παρατηρούνται 
καχεκτικά φυτά και κόκκοι µε µικρή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

* Γενική ∆ιευθύντρια ΣΠΕΛ
** Γεωπόνος- ερευνήτρια ΣΠΕΛ

∆ΥΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ
ΑΖΩΤΟ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΤΟΝ ΣΠΟΡΟ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ 

▲

Οι ανάγκες σε θρεπτικά 
κορυφώνονται στην καρποφορία

Η εφαρµογή της βασικής λίπανσης 
αποτελεί µια από τις πρώτες ενέργειες των 
βαµβακοπαραγωγών πριν την έναρξη της 
νέας καλλιεργητικής περιόδου, ώστε να 
εξασφαλιστεί το βέλτιστο περιβάλλον για 
την εγκατάσταση και ανάπτυξη των φυτών. 
Μια «ακτινογραφία» του χωραφιού µε την 
εδαφολογική ανάλυση του θα δώσει τις 
λεπτοµερείς πληροφορίες για το είδος και 
την ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που 
απαιτούνται.  Η βασική λίπανση µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί πριν ή κατά την σπορά 
µε την χρήση 
σπαρτικής µε 
λιπασµατοδιανοµέα 
και την εφαρµογή 
του 1/3-1/2 
της συνολικής 
απαιτούµενης 
ποσότητας σε 
άζωτο και όλες τις 
αναγκαίες µονάδες 
φωσφόρου και 
καλίου. Για την 
εφαρµογή των 
µονάδων αυτό στα 
αρχικά αυτά στάδια 
χρησιµοποιούνται 
κατά κύριο λόγω 
συνθετικά λιπάσµατα που έχουν αναλογία 
αζώτου, φωσφόρου και καλίου 2-1-1 
περίπου (όπως 20-10-10, 18-8-8, 18-9-
6 και άλλα παρόµοια), σε ποσότητα  40-
60 κιλών/στρέµµα. Οι απαιτήσεις στα 
θρεπτικά αυτά αυξάνονται γραµµικά 
καθ’ όλη την ανάπτυξη των φυτών, µε 
µεγιστοποίηση της απορρόφησης τους 
κατά το στάδιο της καρποφορίας. Ως 
αποτέλεσµα η µεγαλύτερη ποσότητα 
λιπασµάτων συνιστάται να εφαρµόζεται στο 
τελευταίο σκαλιστήρι (τέλη Ιουνίου) ώστε να 
εξασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιµότητά τους.  
Συµπληρωµατικά, στοιχεία όπως ο σίδηρος 
(Fe), ο ψευδάργυρος (Ζη), ο χαλκός (Cu), το 
βόριο (Β), το µαγγάνιο (Mn), το κοβάλτιο (Co) 
και το µολυβδαίνιο (Μο) είναι απαραίτητα 
σε µικρότερες ποσότητες για τη βέλτιστη 
ανάπτυξη της καλλιέργειας.

ΓΡΑΦΟΥΝ δρ Φωτεινή Γιαννακοπούλου* & Αγάπη Κατσουλιέρη**

400
ΚΙΛΩΝ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΑΖΩΤΟ �Ν� 
10�18 ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΦΩΣΦΟΡΟ �Ρ2Ο5� 
6�8 ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΚΑΛΙΟ �K2O� 
6�8 ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΣΠΕΛ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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Η συνεχιζόµενη θετική σχέση της ICL 
και της Ελλάδας αποφέρει ένα ευρύ φάσµα 
από οφέλη στους Έλληνες παραγωγούς 
και σύντοµα στους ζυθοποιούς.  Για πολλά 
χρόνια, προϊόντα του Οµίλου ICL διακινούνται 
στην Ελλάδα µέσω της Medilco Hellas. H 
εξειδικευµένη οµάδα της παρέχει ένα πλήρες 
χαρτοφυλάκιο διαφυλλικών, κρυσταλλικών, 
ελεγχόµενης αποδέσµευσης και κοκκωδών 
λιπασµάτων καθώς και του µοναδικού 
Polysulphate. Σύµφωνα µε τον Francisco 
Morell, που κατέχει τη θέση του ICL Lead 
Agronomist Ευρώπης, το Polysulphate 
και το Polysulphate Premium κερδίζουν 
γρήγορα τη θέση τους στην ελληνική 
αγορά. «Το Polysulphate είναι ένα λίπασµα 
κατάλληλο για όλα τα γεωργικά συστήµατα, 

συµπεριλαµβανοµένης της βιολογικής 
καλλιέργειας. Για το αναπτυσσόµενο φυτό 
αποτελεί µια φυσική και παρατεταµένη 
πηγή καλίου (Κ), θείου (S), µαγνησίου (Mg) 
και ασβεστίου (Ca). Η βέλτιστη δοσολογία 
για την εφαρµογή του προσδιορίζεται από 
τις καλλιέργειες και τις αγροκλιµατικές 
συνθήκες (συµπεριλαµβανοµένης της 
γονιµότητας του εδάφους) και µπορεί 
να εφαρµοστεί απευθείας στο έδαφος 
για ισορροπηµένη παροχή και των 4 
µακροθρεπτικών συστατικών».

∆ύο πειραµατικοί αγροί 
Το 2020, η ICL και η Medilco ξεκίνησαν ένα 
αποδεικτικό µε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγής 
κριθαριού στην Ελλάδα. ∆ύο πειραµατικοί 
αγροί συγκρίνουν διαφορετικές προτάσεις 
θρέψης. To Polysulphate συµπεριλαµβάνεται 
στο πρόγραµµα λίπανσης προκειµένου να 
διορθωθεί και να εξισορροπηθεί η παροχή 
θρεπτικών στοιχείων για το βυνοποιήσιµο 
κριθάρι δείχνοντας ότι µια προσέγγιση 
πολλαπλών θρεπτικών συστατικών 
βελτιώνει την απόδοση και την ποιότητα.  
Ο ένας πειραµατικός αγρός, δυτικά της 
Κοµοτηνής, έχει αλκαλικά εδάφη, και ο 
άλλος βρίσκεται κοντά στα Φάρσαλα όπου το 
έδαφος είναι όξινο. Και στις δύο τοποθεσίες 
το Polysulphate εφαρµόστηκε στην σπορά.

Πολυεπίπεδη προσέγγιση µέσω  
του προγράµµατος «Rock to Fork»
Οι δοκιµές στο χωράφι στην Ελλάδα 
εξετάζουν επίσης τα οφέλη της σειράς 
προϊόντων της ICL Agromaster, τα οποία 
παρέχουν το απαραίτητο άζωτο (Ν) ως ένα 

λίπασµα ελεγχόµενης αποδέσµευσης. Tα 
Agromaster είναι µια επιλογή «µιας στάσης», 
που απελευθερώνουν µια σταθερή παροχή 
αζώτου στην καλλιέργεια από την εφαρµογή 
του βασικού λιπάσµατος, βελτιώνοντας 
την αποδοτικότητα χρήσης Ν (ΝUE) από τα 
φυτά µειώνοντας παράλληλα τις απώλειες 
Ν µέσω της έκπλυσης. Εκτός από τη 
µέτρηση της απόκρισης της καλλιέργειας 
κριθαριού βύνης στην ισορροπηµένη 
θρέψη, οι διάφορες στρατηγικές λίπανσης 
θα αξιολογηθούν για την περιβαλλοντική 
τους επίδραση χρησιµοποιώντας εργαλεία 
που µετράνε το ανθρακικό αποτύπωµα του 
παραγωγού. Αυτό το στοιχείο της δοκιµής 
είναι µέρος του προγράµµατος «Rock to 
Fork» της ICL. Όπως εξηγεί ο Morell, «στην 
ICL, είµαστε πρωτοπόροι στην καινοτοµία 
και πιστεύουµε ότι πρέπει επίσης να είµαστε 
ηγέτες στην αειφορία. Οι πρωτοβουλίες 
µας στον τοµέα της αειφορίας εστιάζουν 
σαφώς στην Πράσινη Συµφωνία της ΕΕ. 
Η στρατηγική µας “Rock to Fork” στοχεύει 
στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 
της χρήσης λιπασµάτων, στη µείωση 
των απωλειών θρεπτικών ουσιών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση 
της γονιµότητας του εδάφους. Για ορισµένες 
καλλιέργειες και συστήµατα, η υδρολίπανση 
-µια ακόµα  παγκόσµια ειδικότητα της ICL- 
είναι η απάντηση. Με καινοτοµίες όπως η 
τεχνολογία Pekacid της ICL, η εταιρεία έχει 
γίνει ένας εκ των ηγετών στην υδρολίπανση. 
Προβλέπεται ότι η αγορά της υδρολίπανσης 
– στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο 
κόσµο- θα συνεχίσει να αυξάνεται». 

Νέος δρόµος για το κριθάρι βυνοποίας
Τα αποτελέσµατα από τις δοκιµές της ICL 
και της Medilco στο κριθάρι βυνοποιίας στην 
Ελλάδα είναι πιθανό να το επιβεβαιώσουν και 
να σηµατοδοτήσουν τον δρόµο για καλύτερες 
αποδόσεις και µπύρα από το κριθάρι στα 
ελληνικά χωράφια.

ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΡΕΨΗΣ ΣΤH BYNOΠΟΙΙΑ

Francisco 
Morell, 
ICL Lead 
Agronomist 
Ευρώπης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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Είµαστε…
Η Van Iperen International, µια 
ολλανδική εταιρεία παραγωγής 
Εξειδικευµένων Λιπασµά-
των και Βιοδιεργετών. Θέλη-
σή µας είναι να αλλάξουµε τους 
κανόνες του παιχνιδιού όσον α-
φορά στη θρέψη των φυτών, παρέχοντας καινοτόµες λύ-
σεις στους καλλιεργητές για µια πιο βιώσιµη γεωργία.

Όταν η Παράδοση συναντάει τις Ανάγκες
Στόχος της  Van Iperen Group ήταν εξαρχής να αλλάξει τη 
γεωργία προς το καλύτερο. Εξυπηρετώντας τους πελάτες 
µας για περισσότερο από έναν αιώνα, καινοτοµούµε διαρ-
κώς ώστε να προσαρµοζόµαστε στις µεταβαλλόµενες συν-
θήκες. Αυτή τη στιγµή αντιµετωπίζουµε την πρόκληση της 
µετάβασης σε ένα πιο “πράσινο” µέλλον, το οποίο σηµαί-
νει ότι πρέπει να συνεχίσουµε να προσφέρουµε ποιότητα 
και ποσότητα στην παραγωγή τροφίµων, µειώνοντας ταυ-
τόχρονα τον αντίκτυπό µας στο περιβάλλον.

Αναζητώντας λύσεις
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το τµήµα Καινοτοµίας µας 
εργάζεται για την εύρεση λύσεων που πληρούν τις προ-
διαγραφές για µια βιώσιµη ανάπτυξη. Χάρη στις ολλανδι-
κές ρίζες µας, έχουµε ισχυρή θέση ως προς τα οπωρο-

κηπευτικά υψηλής τεχνολογί-
ας και τις καλλιέργειες ευρείας 
έκτασης. Με βάση το πνεύµα 
καινοτοµίας µας, η γνώση αυτή 
µας καθοδηγεί ώστε να αλλά-
ξουµε τους κανόνες του παι-
χνιδιού όσον αφορά στη θρέ-

ψη των φυτών. Μετά από δέκα χρόνια δράσης υπό την ε-
πωνυµία της Van Iperen International, θεωρούµε πως εί-
µαστε έτοιµοι να προσφέρουµε περισσότερα µέσα από τη 
σειρά λύσεών µας υψηλής απόδοσης, ώστε να στηρίξου-
µε κάθε είδους καλλιέργεια – συµβατική, βιώσιµη, ή/
και οργανική.

Το ‘’Plants 4 Plants’’ βοηθά στην ανάπτυξη 
των καλλιεργειών
Ένα από τα καινοτόµα projects µας, το Plants for Plants®, 
είναι ιδιαίτερης σηµασίας, καθώς αποτελεί µια νέα γενιά βι-
οδιεγερτών φυτικής προέλευσης µε στόχο τη µείωση της 
άρδευσης και των χηµικών προϊόντων και την ταυτόχρονη 
ενίσχυση της καλλιεργητικής παραγωγής.
Συνεργάτης µας σε αυτό το έργο είναι το Landlab, ένα 
πρωτοπόρο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στη γεωργι-
κή επιστήµη στην Ιταλία. Το έργο αυτό επιχορηγήθηκε α-
πό το πρόγραµµα Life EU ως ένα όργανο µε τις περισσότε-
ρες προοπτικές για περιβαλλοντική και κλιµατική δράση. 

ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΑΣ

Γιώργος Λαφτσής 
Υπεύθυνος Πωλήσεων  
Van Iperen International
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Τι το κάνει τόσο ξεχωριστό;
Ανακαλύψαµε αυτό που τα φυτά ήδη γνώριζαν εδώ και εκατοµµύρια χρόνια. 
Ακούµε και παρακολουθούµε τη φύση.  
Αυτός είναι ο τρόπος: Καταρχάς εντοπίζουµε τις ελλείψεις της καλλιέργειας. 
Στη συνέχεια ψάχνουµε να βρούµε ένα άλλο είδος το οποίο να διαθέτει 
εκείνα τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που το καθιστούν ανθεκτικό 
σε ασθένειες, εδάφη κακής ποιότητας, ή συγκεκριµένες καιρικές 
συνθήκες, καθώς τα φυτά αυτού του είδους διαθέτουν ήδη τις ιδιότητες 
που χρειάζονται ώστε να ευδοκιµούν σε δύσκολες συνθήκες. Έπειτα 
παίρνουµε ένα ειδικά προσαρµοσµένο εκχύλισµα από αυτά τα φυτά και το 
εφαρµόζουµε στην καλλιέργεια µέσω προγραµµάτων λίπανσης, εκκινώντας 
έτσι συγκεκριµένες αντιδράσεις στην καλλιέργεια. Με τη χρήση αυτής 
της µεθόδου σε διάφορα είδη βελτιώσαµε την Απόδοση της Άρδευσης 
(WUE), την Απόδοση των Θρεπτικών Στοιχείων (NUE) και την Απόδοση 
της Ενίσχυσης της Καλλιέργειας (CFE) – µε άλλα λόγια, ελαττώσαµε την 
ευαισθησία σε ασθένειες. Αυτά τα ειδικά προσαρµοσµένα εκχυλίσµατα είναι 
πλήρως οργανικά και διαθέτουν την κατάλληλη ποιότητα για τρόφιµα. 

Τι έχουµε υλοποιήσει ως τώρα;
Το 2020 πραγµατοποιήσαµε 29 δοκιµές σε 8 χώρες της Ευρώπης επί 
επιλεγµένων εµπορεύσιµων, αροτραίων, και οπωροφόρων καλλιεργειών. 
Συνολικά επεξεργάστηκαν 14 διαφορετικές καλλιέργειες, οι οποίες 
περιελάµβαναν καλαµπόκι, πατάτα, σιτάρι, κανόλα, ηλίανθο, ζαχαρότευτλο, 
κρεµµύδι, κριθάρι, πεπόνι, τοµάτα, οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου, 
φράουλα, µαρούλι, αχλάδι, µήλο, και βερίκοκο. Στην Ελλάδα έλαβαν χώρα 3 
δοκιµές: µία σε καλλιέργεια καλαµποκιού και δύο σε τοµάτας. 

∆οκιµές Plants for Plants® 2020
Η πιλοτική έκταση στην Ευρώπη κάλυπτε 40 εκτάρια, στα οποία 
χρησιµοποιήθηκαν βιοδιεγέρτες Plants for Plants®.
Σε συνεργασία µε εταίρους από όλη την Ευρώπη, στήσαµε ένα τεράστιο 
πρόγραµµα δοκιµών, µε το σκεπτικό να φέρουµε τα διαλύµατα P4P πιο 
κοντά στους παραγωγούς. ‘’Έτσι µπορούν να δουν οι ίδιοι τα αποτελέσµατα”, 
όπως ανέφερε ο Marc van Oers, διευθυντής Καινοτοµίας στη Van Iperen 
International.
Μετά από την αξιολόγηση περίπου 24 δοκιµών καταλήξαµε µε 18 δοκιµές 
µε ξεκάθαρα θετικά αποτελέσµατα. Για να σας δώσουµε ένα παράδειγµα 
της απόδοσης, µια δοκιµή που πραγµατοποιήθηκε σε βερικοκιές στη Γαλλία 
έδειξε µια αύξηση άνω του 40% στη µέση απόδοση ανά δέντρο. Παροµοίως, 
µια δοκιµή σε βιοµηχανικές ντοµάτες στην Ιταλία είχε αποδεδειγµένα θετική 
επίδραση, µε µια αύξηση του 16% στη συνολική απόδοση.

Περαιτέρω σχέδια για το 2021 
Το πιλοτικό πρόγραµµα Plants for Plants® για το 2021 πηγαίνει ακόµα πιο 
µακριά. Μόνο στην Ευρώπη, σχεδιάζουµε να πραγµατοποιήσουµε 120 
δοκιµές, σε 25 διαφορετικές καλλιέργειες, σε 18 χώρες, που αντιστοιχεί 
σε µια συνολική έκταση 650 εκταρίων – 16 φορές µεγαλύτερη από ότι το 
2020. Στην Ελλάδα σκοπεύουµε να πραγµατοποιήσουµε φέτος 12 δοκιµές 
στις εξής καλλιέργειες: τοµάτα, κεράσι, επιτραπέζια σταφύλια, καλαµπόκι, 
ρύζι, βαµβάκι, φράουλα, και καρπούζι. “Θέτουµε οι ίδιοι στους εαυτούς 
µας οριακούς στόχους, περιλαµβάνοντας χώρες εκτός της Ευρώπης 
και παρέχοντας βοήθεια στους γεωργούς εκεί”, επιβεβαιώνει ο Laurent 
Aubertin, ∆ιευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων και Αγρονοµίας. 
Πέρα από τις δοκιµές στην Ευρώπη, στόχος µας είναι να φτάσουµε και σε 
άλλες χώρες και ηπείρους, όπως στην Αυστραλία, την Τουρκία, την Αίγυπτο, 
τον Λίβανο, το Κατάρ, και το Ιράκ. Βάσει αυτού, σχεδιάζουµε 30 δοκιµές 
µέσα στο τρέχον έτος που αφορούν σε περισσότερες από 20 ποικιλίες 
καλλιεργειών.

Ας πραγµατοποιήσουµε την πράσινη µετάβαση!
**Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα για τα νέα προϊόντα και τις δοκιµές µας, 
ο Υπεύθυνος Πωλήσεων της Van Iperen µπορεί να σας βοηθήσει και να 
σας καθοδηγήσει, ώστε να πραγµατοποιήσετε την πράσινη µετάβαση µαζί 
µας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον 
Γιώργο Λαφτσή, Υπεύθυνο Πωλήσεων της Van Iperen στην Ελλάδα, αριθµός 
τηλεφώνου: +30 697 22 50 886, giorgos@iperen.com 

Το έργο Plants for Plants® συγχρηµατοδοτείται 
από το Πρόγραµµα LIFE της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υπό τη Συµφωνία Επιχορήγησης 
LIFE18 ENV/NL/000043.

ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ 
ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΑΣ 

Τα πρώτα προϊόντα 
αναµένεται να 

ενταχθούν στην 
αγορά το 2022
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ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 
ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ 
> Είναι πολύ δηµιουργικό να βοηθάς τον παραγωγό να βελτιώσει τις αποδόσεις της καλλιέργειάς του 
δηλώνει ο Γιάννης Βεβελάκης, προτάσσοντας το θέµα της γνώσης ως οδηγού για τη σωστή λίπανση  

> Νέες τεχνολογίες και ευφυής γεωργία, αν και αποτελούν πραγµατικότητα και για το λίπασµα, ποτέ δεν  
θα του στερήσουν τη φύση του commodity, ενός προϊόντος που κινείται µε τη ζήτηση και την προσφορά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ

Ενας επαγγελµατίας αγρότης δεν µπορεί 
να βγει κερδισµένος, αν δεν ξέρει καλά 
το αντικείµενό της θρέψης και στηρίζεται 
100% στον προµηθευτή του. Πρόκειται για 
µια εικόνα που σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
του Συνδέσµου Παραγωγών & Εµπόρων 
Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ), Γιάννη Βεβελάκη, 
καθρεφτίζεται στην ελληνική αγροτική 
πραγµατικότητα και στερεί από τον Ελληνα 
παραγωγό αγροτικών προϊόντων το εισόδηµα 
που αναλογεί στον κόπο του. Σύµφωνα µε 
τον κ. Βεβελάκη η τεχνογνωσία γύρω από τα 
λιπάσµατα παίρνει χαρακτήρα επείγοντος, αν 
σκεφθεί κανείς τις νέες τεχνολογίες λίπανσης 
και θρέψης, που εισέρχονται όλο και πιο 
δυναµικά στη γεωργία, µε τα αντίστοιχα 
προϊόντα να υπολογίζεται ότι καταλαµβάνουν 
ήδη πάνω από το 25% της εγχώριας 
κατανάλωσης προϊόντων θρέψης.

Το 2020 ήταν τελικά µια χρονιά που 
η κατανάλωση λιπασµάτων στη χώρα 
βελτιώθηκε. Αν θέλουµε να µιλήσουµε 
για συνολικούς όγκους, µε το δεδοµένο 
ότι ήµασταν στους 700.000 τόνους.
Ήταν µία καλή χρονιά, είχαµε 5-6% 
αύξηση.  Βέβαια, κατά την άποψή µου, καλή 
χρονιά δεν είναι µόνο επειδή αυξήθηκε 
η κατανάλωση, αλλά γιατί οι τιµές των 
αγροτικών προϊόντων στην πλειοψηφία 
τους ήταν σαφώς καλύτερες από την 
προηγούµενη. Αυτό ώθησε, ως διάθεση και 
οικονοµική ευχέρεια, τους παραγωγούς στη 

µεγαλύτερη κατανάλωση λιπασµάτων.

Τι εννοείτε όταν λέτε, µε βάση τη µελέτη 
που κάνατε τελευταία, ότι το κόστος των 
λιπασµάτων στην παραγωγή είναι 7,9%;
 Ένα κοµµάτι της µελέτης αυτής, που την 
έκανε ο ΙΟΒΕ, υπολογίζει όλα τα συστατικά 
του κόστους στη γεωργική παραγωγή, την 
ενέργεια, το ενοίκιο, το πετρέλαιο, τα εφόδια 
κ.λπ.  Ο λόγος που το κάνει αυτό είναι γιατί 
πρέπει να ξέρουµε τα συστατικά του κόστους 
µας. Γιατί φαίνεται µέχρι στιγµής ότι δεν τα 
ξέραµε -όχι εµείς βέβαια, αλλά αυτοί που 
ασχολούνται µε αυτό το αντικείµενο. Και 
ακούγαµε κάτι τέρατα, ότι τα λιπάσµατα 
έχουν το 25%, το 30% του κόστους. Φάνηκε 
ότι σε µέσο όρο είναι γύρω στο 7,5-8% 
στο σύνολο του κόστους παραγωγής ενός 
προϊόντος. Αµα βάλουµε τα φάρµακα, τα 
λιπάσµατα και τα σπόρια, φθάνει στο 20%.

Αυτό από εσάς ερµηνεύεται ότι µπορούν 
άλλα κόστη να περιοριστούν έτι 
περαιτέρω, ενώ στη δική σας περίπτωση 
µπορεί να διευκολυνθεί η περαιτέρω 
χρήση εισροών, να το πω έτσι;
∆εν θέλω να φθάσω σε αυτό το επίπεδο. Να 
σας πω και κάτι; Η ουσία της δηµοσιοποίησης 
της µελέτης ήταν για να δείξουµε την αλήθεια 
και να βοηθήσουµε τον αγροτικό κόσµο να 
µη φοβάται να χρησιµοποιήσει τις εισροές, να 
του δείξουµε ότι οι εισροές θα του αυξήσουν 
το εισόδηµα. Αυτή ήταν η ουσία της µελέτης. 
Τώρα, εάν υπάρχει λόγος ή τρόπος να 
µειωθούν άλλα κόστη, ώστε να αυξηθούν 
περισσότερο οι δικές µας, αυτό είναι θέµα 

του καθενός χρήστη, αλλά πρέπει να ξέρει, να 
γνωρίζει πού βρίσκεται το κόστος του και ποιο 
κοµµάτι του θα του δώσει µεγαλύτερο κέρδος.

Πάντως η µελέτη δείχνει ότι η αύξηση 
της δαπάνης για λιπάσµατα αυξάνει 
σηµαντικά το αγροτικό εισόδηµα.
Αυτό είναι ένα άλλο κοµµάτι πολύ σοβαρό 
που πρέπει να ξέρει ο παραγωγός.  Όσο 
πιο πολύ λίπασµα χρησιµοποιείς -υπάρχει 
µία καµπύλη που φαίνεται ότι έχει µία πολύ 
µεγάλη συσχέτιση- αυξάνεται το γεωργικό 
εισόδηµα. ∆εν σου κρύβω ότι όσοι έχουµε 
ασχοληθεί µε το χώρο τα ξέρουµε αυτά και 
εµπειρικά και σε επίπεδο επιστηµονικό, αλλά 
πρέπει να τα µάθει και ο χρήστης, που πλέον 
είναι επιχειρηµατίας.

Τι φταίει, εποµένως, που οι Έλληνες 
αγρότες κινούνται τόσο επιφυλακτικά στα 
θέµατα που αφορούν τη θρέψη;
 Έλλειψη γνώσης είναι το πρώτο. Το 
δεύτερο είναι ότι το λίπασµα έχει το εξής 
χαρακτηριστικό, σε αντίθεση µε άλλες 
εισροές ή άλλα στοιχεία κόστους. Χωρίς 
πετρέλαιο δεν κινείται το τρακτέρ, δεν 
µπορεί να κάνει τη δουλειά του. Όταν βλέπει 
ο παραγωγός το έντοµο, το ψεκάζει και 
βλέπει ότι η δουλειά έγινε αµέσως. Με τη 
θρέψη αυτό δεν φαίνεται άµεσα, δεν βλέπει 
τη στιγµή που θα εφαρµόσει το λίπασµα την 
επίδραση που έχει, είτε θετική, είτε αρνητική.  
Είναι ένας ψυχολογικός παράγοντας που 
τον προτρέπει την πρώτη εισροή που θα 
κόψει, όταν οικονοµικά δεν στέκεται καλά, 
να είναι το λίπασµα. Αυτή είναι η διαφορά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΠΕΛ  
& ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΤΗΣ EUROCHEM AGRO HELLAS SA

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΒΕΛΑΚΗΣ

▲
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Εάν ήταν ιδανικές οι συνθήκες, ποιο 
θα ήταν θεωρητικά το περιθώριο όπου 
θα µπορούσε να φθάσει η αύξηση της 
κατανάλωσης λιπασµάτων;  
Με µία µέτρηση που έχουµε κάνει κατά 
καιρούς, θεωρητική, µε µέσους όρους ανά 
καλλιέργεια κ.λπ., θεωρώ ότι το optimum 
θα ήταν γύρω στους 1.200.000 τόνους, µε 
βάση τη σηµερινή κατανοµή καλλιεργειών 
και εκτάσεων. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι το 
1.000.000 αντικατοπτρίζει τη δυναµική της 
ελληνικής γεωργίας µακροχρόνια. Αυτό, για 
να καταλάβει και ο κόσµος, εξαρτάται πάρα 
πολύ και από τα είδη των λιπασµάτων. Εάν, 
ας πούµε, χρησιµοποιείς κατά κόρον ουρία, 
που έχει 46% άζωτο, σε σχέση µε µία νιτρική 
αµµωνία, που έχει 33%, σηµαίνει ότι ρίχνεις 
περισσότερες µονάδες. Άρα, εάν µειώσεις το 
τονάζ, θα είσαι στα ίδια επίπεδα. Με αυτήν τη 
λογική, λοιπόν, κάποτε ήταν 1.400.000, αλλά 
δεν υπήρχε ουρία. Τώρα υπάρχει ουρία, 
οπότε το 1.200.000 φαίνεται πιο νορµάλ 
νούµερο ή το 1.000.000. 

Υπάρχει µία θεωρία, που νοµίζω ότι και 
αυτή στηρίζεται στη µελέτη, που λέει ότι 
εάν είναι καλοταϊσµένο το φυτό, τότε 
κάνει καλό και στην υγεία του ανθρώπου;
Με τη λογική ότι τα λιπάσµατα παρέχουν 
θρεπτικά στοιχεία στο φυτό και µε βάση 
τη φυσιολογία που ξέρουµε, τα θρεπτικά 
στοιχεία το φυτό τα µετατρέπει σε οργανικές 
ουσίες, σε βιταµίνες κ.λπ. Βεβαίως, όσο 
πιο καλοταϊσµένο είναι το φυτό, τόσο 

πιο θρεπτικό και τόσο πιο νόστιµο εάν 
θέλεις -γιατί οι έννοιες του θρεπτικού και 
του νόστιµου είναι πολύ κοντά- είναι το 
παραγόµενο προϊόν. Αυτές είναι βασικές 
αρχές φυσιολογίας και θρέψης.

Γιατί κάποια στιγµή είχαµε διαφορετική 
άποψη για το πολύ λίπασµα.
Κι εµείς άµα φάµε πάρα πολύ και γίνουµε 
παχύσαρκοι, θα έχουµε αρνητικές 
επιδράσεις στην υγεία µας. Ένα φυτό, άµα 
το ταΐσουµε πολύ µε άζωτο, µία ντοµάτα 
ας πούµε, και την κάνουµε υδαρή, µπορεί 
να µην είναι τόσο νόστιµη. Εποµένως 
µιλάµε για τη σωστή λίπανση, για ένα φυτό 
εφοδιασµένο µε τα θρεπτικά που χρειάζεται. 

Τελευταία δηµιουργήσατε ως ΣΠΕΛ 
κάποιες Επιτροπές που παρακολουθούν 
τις επιµέρους εξελίξεις στον κλάδο.  
Θέλετε να µας πείτε δύο λόγια γι’ αυτό;
Οι Επιτροπές ήταν µία ανάγκη, την είχαµε δει 
και λίγο πιο νωρίς. Εφαλτήριο ήταν ο νέος 
Κανονισµός της ΕΕ για τα λιπάσµατα, που 
πλέον δεν περιλαµβάνει µόνο τα ανόργανα 
αλλά όλα τα προϊόντα θρέψης. Οπότε κρίναµε 
ότι ένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν µπορεί να 
τα βλέπει όλα µόνο του, χρειάζεται βοήθεια 
από ανθρώπους εξειδικευµένους σε αυτούς 
τους διαφορετικούς τύπους θρέψης, οι 
οποίοι θα µεταφέρουν πολύ πιο γρήγορα 
στο ∆Σ και πολύ πιο εµπεριστατωµένα τις 
εξελίξεις και το τι πρέπει να γίνει. Οπότε 
βρήκαµε ανθρώπους που έχουν αυτή την 

εµπειρία, οι οποίοι θα πλαισιώσουν και 
άλλα µέλη. Είναι ένας τρόπος να αυξήσουµε 
και τη συµµετοχικότητα στο Σύνδεσµο, να 
µπουν περισσότερα µέλη µε εµπειρία και να 
βοηθήσουν στο να πάµε µπροστά.  

Πόσες Επιτροπές δηµιουργήσατε;
Κάνουµε τρεις Επιτροπές.  Η µία, µε 15 µέλη, 
ασχολείται µε τους βιοδιεγέρτες που είναι 
και κάτι καινούργιο, έχει επικεφαλής τον 
Νίκο Κυριακίδη από τη Yara. Η Yara έχει µπει 
πολύ τελευταία στους βιοδιεγέρτες, αλλά 
έχει ανθρώπους που ασχολούνται, οπότε 
και ο Νίκος θα έχει καλύτερη πληροφόρηση. 
Υπάρχουν και πολλές ελληνικές εταιρείες 
που ασχολούνται µε τους βιοδιεγέρτες 
εδώ και πολλά χρόνια, όπως η ΓΕΩΛΙΧ του 
Παναγιώτη Παντελή για παράδειγµα, που 
είναι και αυτός στο Σύνδεσµο. Μία άλλη 
Επιτροπή έχει να κάνει µε τους inhibitors. 
Επικεφαλής είναι ο ∆ηµήτρης Ρουσσέας από 
την ΑΛΦΑ.  Οι inhibitors, οι παρεµποδιστές, 
είναι πάρα πολλά χρόνια, επάνω από 
20, στην ελληνική αγορά, πλέον έχουν 
καταλάβει ένα πολύ µεγάλο µερίδιο, αλλά 
θα αντιµετωπιστούν µε ένα διαφορετικό 

«Καλύπτουµε επάνω από το 98% της ελληνικής 
κατανάλωσης µε τις εταιρείες του ΣΠΕΛ. Μπορεί 
να υπάρχουν µία-δύο εταιρείες που είναι κάπως 
ανενεργές, αλλά δίνουν στοιχεία ανεξάρτητα αν 
είναι µέλη µας και τα στοιχεία τους περνούν πάντα 
στη µέτρησή µας» σηµειώνει ο κ. Βεβελάκης.
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τρόπο από το νέο Κανονισµό. Μία τρίτη 
Επιτροπή, που έχει ένα πολύ µεγαλύτερο 
φάσµα, έχει τα ανόργανα, τα οργανικά, 
τα οργανοανόργανα και τα προϊόντα 
blend, όπου επικεφαλής είναι ο Νίκος 
Κουτσούγερας, κι αυτός ένας συνάδελφος 
µε τεράστια εµπειρία, 30 χρόνια στο χώρο 
όλων αυτών των προϊόντων και µε τεχνική 
εµπειρία. Για το Σύνδεσµο, θεωρώ ότι είναι 
ένα σηµείο σταθµός, γιατί κάνουµε κάτι 
διαφορετικό. Λέµε πλέον στα µέλη µας 
«παιδιά, πάρτε το µπαλάκι και δώστε µας 
εσείς πλέον, µόνοι σας, αυτά που χρειάζεται 
το ∆Σ».  ∆εν έχει ξαναγίνει αυτό και νοµίζω 
ότι θα πάει πολύ καλά.

Αφορµή ήταν ο Κανονισµός ο οποίος, εάν 
δεν κάνω λάθος, τίθεται σε εφαρµογή 
από τις 16 Ιουλίου 2022. 
Είναι κάτι το εντελώς καινούργιο. Μέχρι 
στιγµής στον υπάρχοντα περιλαµβάνονταν 
µόνο τα χηµικά λιπάσµατα, ενώ τώρα 
περιλαµβάνονται όλα τα προϊόντα που 
µπορούν να θεωρηθούν προϊόντα θρέψης, 
κάτω από ορισµένες προδιαγραφές βέβαια.  
Το χαρακτηριστικό του είναι ότι τα προϊόντα 
που θα υπάγονται θα παίρνουν τη σήµανση 
CE, που παίρνουν όλα τα προϊόντα που 
θεωρούνται ασφαλή και έχουν περάσει 
από µία διαδικασία αξιολόγησης. Σε 
δύσκολα τεχνικά προϊόντα είναι αντίστοιχα 
χρονοβόρα και κοστοβόρα η διαδικασία 
να κάνεις ένα προϊόν CE, αλλά βέβαια 
δίνει και µία πιστότητα οπότε δίνει και µία 
προστιθέµενη αξία. Ας σηµειώσουµε όµως 
ότι ο Κανονισµός ανοίγει και ένα παραθυράκι 
και σου λέει, αν είσαι µία µικρή τοπική 
βιοµηχανία-βιοτεχνία που δεν µπορείς, δεν 
έχεις τα χρήµατα να τα κάνεις τα προϊόντα 
σου CE, µπορείς να συνεχίσεις να τα 
κυκλοφορείς στη χώρα σου βάσει εθνικών 
κανονισµών.  Άρα, πρέπει παράλληλα να 
γίνει και ένας Εθνικός Κανονισµός, να 
αντικαταστήσει τον υπάρχοντα -υπάρχει 
αυτήν τη στιγµή ένας Κανονισµός για τα 
λιπάσµατα νέου τύπου, όπως λέγεται, αλλά 
πρέπει να προσαρµοστεί. Είναι αυτό που 
ζητάµε εντόνως από το υπουργείο τον 
τελευταίο ένα χρόνο. Τους έχουµε δώσει 
ένα σχέδιο -αυτό θέλω να το τονίσουµε- 
πώς πρέπει να γίνει αυτός ο Κανονισµός, 
µε τρεις-τέσσερις βασικές αρχές. Φάνηκε 
από την προηγούµενη ηγεσία ότι υπήρχε η 
θέληση να το περάσουν, µε κάποιες ίσως 
τροποποιήσεις από µεριά τους, αλλά τώρα 
µε την αλλαγή έχουµε πάλι καθυστέρηση. 
Θέλω να πιστεύω ότι θα το τρέξουν.

Αυτό είναι το σηµαντικότερο θέµα που 
έχετε σε εκκρεµότητα αυτόν τον καιρό;
Είναι το πιο επείγον. Παράλληλα έχουµε 
θέµατα που έχουν να κάνουν µε κάποιες, 
ας το πούµε, ανωµαλίες σε σχέση µε το 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία των λιπασµάτων και έχουµε 
και κάποια άλλα που έχουν να κάνουν µε 
τη γραφειοκρατία που εµποδίζει τις µικρές 

επιχειρήσεις να προχωρήσουν παραπέρα.  
Ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι λέγεται 
«ηλεκτρονική πλατφόρµα», οι απόψεις 
για τη δηµιουργία της οποίας διίστανται. Η 
∆ιοικητική Υπηρεσία λέει ότι τη δηµιούργησε 
για έλεγχο, η ηγεσία του υπουργείου µάς 
έλεγε ότι δηµιουργήθηκε για να µετρά τις 
καταναλώσεις των λιπασµάτων. Εµείς και στα 
δύο θέµατα είχαµε αντιρρήσεις.  Ο έλεγχος 
δεν πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά, ο έλεγχος 
πρέπει να γίνεται στην αγορά, στα µαγαζιά των 
γεωργικών εφοδίων, στις επιχειρήσεις που 
παράγουν, πρέπει να βγαίνουν τα συνεργεία 
και να κάνουν ελέγχους. Αυτή είναι η άποψή 
µας και έτσι προβλέπει και ο υπάρχων 
Κανονισµός της ΕΕ.  Αυτό είναι το ένα. Το 
δεύτερο είναι ότι εάν θέλει το υπουργείο να 
έχει τις καταναλώσεις, πολύ απλά ας πάρει 
τις δικές µας τις µετρήσεις και εάν δεν τις 
εµπιστεύεται, τους έχουµε προτείνει ακόµα 
και να συµµετέχουν στην Επιτροπή που 
κάνει την καταµέτρηση. ∆ηλαδή τα έχουµε 
λύσει και τα δύο θέµατα, παρά να έχουµε µία 
πλατφόρµα η οποία είναι τόσο γραφειοκρατική 
που πρέπει κάθε επιχείρηση να καταχωρεί 
κάθε ηµέρα ό,τι παραγωγές κάνει όποιου 
προϊόντος, έστω και µία παλέτα κ.λπ.. Κάτι που 
δεν είναι διαχειρίσιµο και από τους ίδιους, 
που, ως γνωστόν, έχουν λίγο προσωπικό και 
δεν µπορούν να καθίσουν να ασχοληθούν µε 
αυτά τα πράγµατα. Οπότε αυτό είναι ένα µόνο 
παράδειγµα της γραφειοκρατίας που θέλουµε 
να εξαλείψουµε. 

Γιατί το θέσπισαν αυτό;  Για λόγους 
φορολογικούς ή για λόγους ελέγχου…  
Ελεγκτικούς. Το υπουργείο έχει έναν 
υπερβάλλοντα ζήλο στο ελεγκτικό κοµµάτι, 
το οποίο είναι εργασία πεδίου. ∆ηλαδή όταν 
ελέγχεις το φούρναρη εάν το ψωµί του 
είναι καθαρό ή δεν έχει άλλες προσµείξεις, 
πηγαίνει εκεί το συνεργείο της αρµόδιας 
υπηρεσίας και παίρνει δείγµα. ∆εν τον έχει 
να γράφει σε ένα computer πόσα έβαλε.

Πώς έχει επηρεάσει την αγορά του 
κλάδου ο Covid-19 και δεν εννοώ µόνο 
εάν είχαµε µία σχετική αύξηση της 
κατανάλωσης που µπορεί και να µην έχει 
άµεση σχέση µε την επιδηµία, αλλά και 
πώς λειτουργήσατε στη συνεργασία σας 
µε τον παραγωγό; 
Πιστεύω ότι τις επιπτώσεις του Covid-19 στη 
γεωργία ακόµα δεν τις έχουµε δει άµεσα.  
Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν κλάδοι που 
ασχολούνται µε τη γεωργική παραγωγή 
που βρίσκονται σε κρίση, όπως η εστίαση. 

▲

Ένα σύνολο δράσεων από τον 
ΣΠΕΛ για την επιµόρφωση 
των παραγωγών

«Το ιδανικό θα ήταν να έχουµε αυτούς 
τους χιλιάδες παραγωγούς µε γνώση 
του αντικειµένου τους. Υπάρχει κανένας 
επιχειρηµατίας επιτυχηµένος που δεν 
ξέρει το αντικείµενό του;  Άρα ένα από τα 
µειονεκτήµατα που εµφανίζει η ελληνική 
γεωργία είναι η µειωµένη µόρφωση του 
παραγωγικού της δυναµικού. Σε ό,τι αφορά 
τον ρόλο του ΣΠΕΛ, πραγµατοποιεί κάθε 
χρόνο ένα σύνολο δράσεων προς αυτή την 
κατεύθυνση. Συγκεκριµένα µέσα από άρθρα 
στον κλαδικό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο 
δηµοσιεύει πρακτικές οδηγίες για τη θρέψη 
των καλλιεργειών και την ανάδειξη των αρχών 
της ορθολογικής λίπανσης. Επίσης συµµετέχει 
σε εκπαιδεύσεις αγροτών σε συνεργασία 
µε εταιρείες της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
παρουσιάζοντας πώς µπορεί η θρέψη των 
καλλιεργειών να συµβάλει στην παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής 
αξίας. Τέλος ο ίδιος ο ΣΠΕΛ διοργανώνει 
ηµερίδες και σεµινάρια. Παράλληλα έχουµε 
κάνει και προτάσεις στο υπουργείο γι’ αυτό το 
θέµα.  Πρέπει το κράτος, πέρα από τη γνώση 
που έχει για τα προβλήµατα, να τα βάλει 
λίγο και στην ατζέντα της διόρθωσης. ∆εν 
είναι µόνο να δώσεις λεφτά στον παραγωγό, 
πρέπει να του δώσεις και κάτι άλλο για να 
κάνει λεφτά. ∆ώσε του γνώση λοιπόν.»
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Βέβαια σε γενικές γραµµές δεν φαίνεται να 
έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα ούτε η γεωργική 
παραγωγή, ούτε το κοµµάτι των τιµών. Το 
ανάποδο θα έλεγα, επειδή αυτή η κρίση 
δηµιούργησε την ανάγκη για πληθωριστικό 
χρήµα στις αγορές, αυτό αύξησε τις τιµές 
των αγροτικών εµπορευµάτων. ∆εν έχουµε 
κάποια άλλη επίδραση, γιατί ανταποκρίθηκε 
πολύ καλά και ο αγροτικός κόσµος. Στις 
διαδικασίες υπήρχαν δυσκολίες. Να βρεις 
εργάτες για να µαζέψεις ελιές ήταν δύσκολο 
και οι φράουλες κάποια στιγµή δεν έφευγαν 
εξαγωγή γιατί η Ρωσία είχε κλείσει τα σύνορα, 
αλλά ήταν µεµονωµένες περιπτώσεις.  

Εποµένως λέµε ότι είχαµε υπερβάλλουσα 
ρευστότητα λόγω της πολιτικής που 
ακολούθησαν οι κεντρικές τράπεζες 
και επηρεασµό των εµπορευµάτων στη 
χρηµατιστηριακή τους εκδοχή. Αυτό σε 
ποιο σηµείο είναι τώρα; Στην αρχή, στο 
µέσον ή προς το τέλος;  
Αυτό δεν το ξέρει κανένας και όποιος 
κάνει καλή µαντεψιά θα γίνει πλούσιος. 
Αυτό που βλέπουµε είναι ότι οι τιµές 
των κύριων αγροτικών εµπορευµάτων 
παραµένουν υψηλά. ∆εν έχει αυξηθεί η τιµή 
της ντοµάτας.  Έχουν αυξηθεί οι τιµές της 
σόγιας, του σιταριού, του καλαµποκιού, και 
συνεχίζουν και αυξάνονται.  Άρα οι µεγάλες 
αγορές που κάνουν αυτές τις καλλιέργειες 
όπως η Βραζιλία, η Νότια Αµερική ή η 
Ασία, απολαµβάνουν καλύτερες τιµές, άρα 
µπορούν και αυξάνουν τα στρέµµατά τους ή 
ακόµα και τις εισροές τους. Και αυξανόµενης 
της ζήτησης, αυξάνονται και οι τιµές του 
λιπάσµατος. Σε αυτήν τη φάση έχουν αυξηθεί 
αρκετά η τιµή της ουρίας και του φώσφορου.

Αν θέλουµε να µιλήσουµε µε ποσοστά;
Για να µην µπερδέψουµε τον κόσµο, η τιµή 
του φωσφόρου ή της ουρίας πέρασε και 
από αυτά τα επίπεδα και στο παρελθόν και 
δεν µιλώ για το 2008 που ήταν µια χρονιά- 
υπερβολή, αλλά για τις κανονικές χρονιές.  
Η τιµή του φωσφόρου είχε πέσει στα 300 
δολάρια FOB και αυτή τη στιγµή είναι στα 
500 δολάρια. Αυξήθηκε δηλαδή 200 δολάρια, 
αλλά στην ουσία έφτασε τις τιµές που ήταν 
πριν από επτά-οκτώ χρόνια. Το ιδιαίτερο 
στοιχείο της ιστορίας είναι ότι αυξήθηκε σε 
πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, παράλληλα 
µε την αύξηση των τιµών των αγροτικών 
προϊόντων.  

Σε επίπεδο εταιρειών του κλάδου και 
εννοώ σε διεθνές επίπεδο, βγαίνουν σε 

αυτήν τη φάση κερδισµένες οι εταιρείες 
που ελέγχουν τις πρώτες ύλες;
Βέβαια. Αυτός που έχει τις πρώτες ύλες 
είναι ο αρχηγός και καθορίζει και την 
εµπορική πολιτική. Η αγορά χτυπά µε τη 
µεριά του πωλητή αυτήν τη στιγµή, γιατί τα 
προηγούµενα τέσσερα-πέντε χρόνια ήταν µε 
τη µεριά του αγοραστή. 

Πώς µεταφράζεται αυτό για τους 
εγχώριους παίκτες του κλάδου;
Εκτός από τον έναν παραγωγό που έχουµε, 
την πρώην ΒΦΛ, που όµως δεν έχει στα 
χέρια του πρώτες ύλες και είναι ουσιαστικά 
ένας µεταπράτης, θα λέγαµε ότι όλοι οι 
παίκτες του κλάδου στην Ελλάδα είναι 
διανοµείς, αγοράζουν, βάζουν το κέρδος 
τους και πωλούν. Είναι µία πολύ επικίνδυνη 
περίοδος, γιατί οι τιµές είναι απρόβλεπτες. 
Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν 
στην Ελλάδα, ακόµα και µία µικρή εταιρεία, θα 
δαπανήσει 1.500.000 δολάρια για να αγοράσει 
ένα φορτίο, το οποίο από τη στιγµή που θα 
ξεκινήσει µέχρι που θα φθάσει στην Ελλάδα 
µπορεί να έχουν περάσει και 20 ηµέρες και 
µέσα σε αυτές η τιµή να έχει αλλάξει 100 ή 
200 δολάρια. Μπορεί να βρεθεί κερδισµένος, 
µπορεί να βρεθεί όµως και πολύ χαµένος. 
Αυτό το είδαµε το 2009. Εταιρείες που είχαν 
βγάλει υπερκέρδη το 2008, το 2009 έβγαζαν 
τόσο µεγάλες ζηµιές που όχι µόνο µηδένισαν 
τα κέρδη αλλά µπήκαν και µέσα. 

Πείτε µου, οι νέες τεχνολογίες και η 
γεωργία ακριβείας, η ευφυής γεωργία 
όπως τη λένε, πώς βλέπετε να επηρεάζει 
από εδώ και εµπρός τον κλάδο;
Σαν γενικότητα θα λέγαµε ότι θα επηρεάσει 
πολύ καλύτερα τον κλάδο, γιατί θα αυξήσει το 
εισόδηµα του αγρότη και άρα θα είναι πολύ 
πιο ανεξάρτητος οικονοµικά και θα µπορεί 
να αγοράζει τα εφόδιά του. Το δεύτερο είναι 
ότι είµαστε πολύ επιφυλακτικοί στο πώς θα 
εφαρµοστεί.

Και η ενσωµάτωση αυτής της τεχνολογίας 
είναι ένα ζήτηµα.  
Θα πρέπει αυτό να γίνει µε έναν τρόπο 
λίγο πιο συστηµατικό, ελεγκτικό, για να µη 
ζηµιωθεί ούτε ο αγρότης και τελικά ούτε 
η γεωργία. Οι νέες τεχνολογίες όµως είναι 
µία πραγµατικότητα. Τις χρειάζεται, όπως 
φαίνεται, κάθε κράτος που θεωρεί τον εαυτό 
του αναπτυγµένο και θέλει να προστατέψει το 
περιβάλλον και τους κατοίκους του. Παρόλα 
αυτά το λίπασµα παραµένει ένα commodity. 
Αυτό είναι η φύση του, η υφή του, είναι ένα 

▲

«Πρόχειρη η πολιτική 
Farm to Fork και θα 
επαναπροσδιοριστεί»

«Αυτοί οι κανονισµοί έγιναν µε µία 
δόση υπερβολής και θα έλεγα ότι δεν 
µέτρησαν τις επιπτώσεις. Πρόσφατα 
δηµοσιεύτηκε µία έρευνα του USDA για 
το πώς θα επηρεάσει παγκόσµια µεγέθη 
εάν εφαρµοστεί στο 100% η πολιτική 
«Farm to Fork». Αυτό που έδειξε κυρίως 
για την ΕΕ είναι ότι θα υπάρχει µείωση 
της παραγωγής κατά 7%-8% και θα 
υπάρχει και αύξηση της τιµής των 
τροφίµων. ∆ηλαδή και µόνο αυτά να 
βάλεις, γιατί αυτά είναι προσφορά και 
ζήτηση, η µείωση του ΑΕΠ της ΕΕ θα 
είναι πολύ µεγάλη.  Ποιος το θέλει αυτό; » 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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προϊόν που άγεται και φέρεται µε τη ζήτηση 
και την προσφορά σε µεγάλο βαθµό, ένα 
προϊόν όγκου. Αυτό δεν θα αλλάξει εύκολα 
στον παγκόσµιο χάρτη, στο κοµµάτι των 
αναπτυγµένων χωρών οι νέες τεχνολογίες 
θα πάρουν σηµαντικό µερίδιο τα επόµενα 
χρόνια.

Πότε βλέπετε η Ελλάδα να γίνεται 
κανονική αγροτική χώρα;  
Τι της λείπει; Η Ελλάδα είναι µία µικρή χώρα 
και όσο πιο πολύ το συνειδητοποιούµε τόσο 
περισσότερο θα διακρίνουµε και το στόχο 
που έχουµε για την αγροτική παραγωγή. 
Εάν θεωρούµε ότι είµαστε το κέντρο της 
γης θα χάσουµε τα πάντα. Είµαστε µικρή 
χώρα αλλά έχουµε κάποια συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα, έχουµε έναν φοβερό καιρό, 
έχουµε προϊόντα που δεν µπορεί να τα 
παράγει κάποια άλλη χώρα µε τον τρόπο 
που τα παράγουµε εµείς.  

Μπορούµε να κάνουµε brand, προϊόντα 
ταυτότητας, µε αυτά τα µεγέθη;
Φυσικά µπορούµε. Υπάρχουν προϊόντα που 
σε ξένες αγορές είναι µπρανταρισµένα, αλλά 
υπάρχουν στα ειδικά super market, στα 
προστιθέµενης αξίας super market.  Εκεί 
πρέπει να στοχεύσουµε.  

∆ίνει ελπίδες γι’ αυτό η νέα ΚΑΠ. 
Τη νέα ΚΑΠ θα περιµένουµε να τη δούµε, 
να δούµε πού θα στοχεύσουµε κι εµείς.  Θα 
στοχεύσουµε στην πράσινη γεωργία;  Στην 
οργανική;  Εγώ το είχα πει στον πρώην 
υπουργό όταν βρεθήκαµε, ότι ο στόχος είναι 
στα χέρια σας, πρέπει όµως να τον ξέρουµε 
όλοι για να προσαρµοστούµε. ∆εν κάνω εγώ 
την πολιτική της Ελλάδας σαν ΣΠΕΛ ή σαν 
εταιρεία λιπασµάτων, την πολιτική την κάνει 
η εκάστοτε ηγεσία.

Πόσο µπορεί να καταλάβει τον αγρότη 
ένας manager που µεγάλωσε και ζει 
στην Αθήνα;
Αυτή η ερώτηση είναι καταπληκτική. Αυτό 
το ερώτηµα θα µπορούσα να το κάνω 
κάποια στιγµή στον εαυτό µου.  Ήµουν 
πολύ τυχερός, τα πρώτα πέντε χρόνια της 
δουλειάς µου ήµουν γεωπόνος πεδίου, 
δούλευα σε µαγαζί γεωργικών φαρµάκων, 
έβγαινα έξω στα χωράφια και έβλεπα τους 
αγρότες, πήγαινα στα καφενεία τα βράδια και 
µιλούσα µαζί τους και πραγµατικά παρόλο 
που είµαι ένα 100% αστικό δηµιούργηµα, 
µπόρεσα σε µία πενταετία να µπω στην 
ψυχολογία.  Σίγουρα δεν έγινα expert αλλά 

είµαι µέσα στο µυαλό του αγρότη και µπορώ 
να καταλάβω πολλά πράγµατα.

Σας έχει απασχολήσει το ενδεχόµενο  
να δουλέψετε εκτός Ελλάδας;  
Είχατε κάποια πρόταση σχετική;
Ήµουν άτυχος που ξεκίνησα να ασχολούµαι 
µε πολυεθνικές εταιρείες αφού ήµουν 
εδραιωµένος στη χώρα. Θα µου άρεσε 
πάρα πολύ να δουλέψω εκτός Ελλάδας, 
βέβαια από ένα σηµείο και µετά όταν 
κάνεις οικογένεια, όταν κάνεις παιδιά, 
αυτές οι πιθανότητες µειώνονται και από 
τις προτάσεις που θα δεχθείς, αλλά θα µου 
άρεσε πάρα πολύ. Ζηλεύω συναδέλφους που 
δουλεύουν και δεν µιλώ για την Ευρώπη, 
γιατί η Ευρώπη λίγο-πολύ έχει περίπου τις 
ίδιες εικόνες, θα πάρεις τις ίδιες εµπειρίες, 
µιλώ για τη Νότια Αµερική που είναι µία 
καταπληκτική περιοχή και αγροτικά πολύ 
προηγµένη, µιλώ για την Ασία που εκεί 
θα δεις κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι οι 

άνθρωποι που έχουν δουλέψει εκεί έχουν 
πάει πολύ µπροστά.

Τι έχετε µάθει αυτά τα χρόνια 
δουλεύοντας µε τους Ρώσους και τον 
Όµιλο της Eurochem;
Εγώ σαν manager έχω µάθει να εφαρµόζω τη 
στρατηγική του εκάστοτε εργοδότη και το λέω 
και στους συναδέλφους αυτό. Εµείς είµαστε 
εκτελεστικά όργανα και προσπαθούµε να 
προσαρµόσουµε τη στρατηγική ενός ιδιοκτήτη, 
ας το πούµε έτσι, που µας δίνει το µισθό µας, 
στη χώρα µας. Ο επιτυχηµένος manager είναι 
αυτός που καταφέρνει και την πιο παράλογη 
στρατηγική να την προσαρµόσει µε τον τρόπο 
του στη χώρα που διοικεί. Νοµίζω ότι αυτό 
κάνει τον πετυχηµένο παίκτη, γιατί να πάρεις 
µία τροφή όπως είναι και να τη δώσεις να 
τη φάει ένας Έλληνας που δεν τη ξέρει, 
θα είναι πολύ δύσκολο και θα αποτύχεις, 
πρέπει να την αλλάξεις και µετά να τη 
δώσεις να προχωρήσει.

Αν ο Γιάννης Βεβελάκης δεν πούλαγε λιπάσµατα...

«Αυτή είναι µία ερώτηση που κάνω κι εγώ συχνά στον εαυτό µου. Υπάρχουν πολύ πιο ωραία πράγµατα 
από το να πουλάς λιπάσµατα, αυτό είναι βέβαιο. Παρόλα αυτά όταν είσαι σε µία αγορά, τώρα κοντεύω 
τα 30 χρόνια, ταυτίζεσαι, σου αρέσει αυτό που κάνεις. Εγώ νοµίζω ότι κάνω ένα πράγµα αρκετά 
δηµιουργικό γιατί βοηθώ έναν παραγωγικό στο να αναπτυχθεί, βοηθώ την οικονοµία της χώρας και 
γι’ αυτό ασχολήθηκα µε τα κοινά του λιπάσµατος. Είµαι στον ΣΠΕΛ από το 2000, δηλαδή συµπληρώνω 
και εκεί 20 χρόνια παρουσίας, είτε σαν µέλος είτε σαν πρόεδρος, είτε σαν αντιπρόεδρος, είτε σαν 
ηραµµατέας, δεν έχει σηµασία, θέλω να συµµετέχω γιατί νιώθω ότι κάνω κάτι που αξίζει τον κόπο».  

▲
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Η εφαρµογή βιοδιεγερτών – 
ρυθµιστών ανάπτυξης στη γεωργική 
πράξη επηρεάζει µια σειρά από φυτικές 
φυσιολογικές διεργασίες, όπως η 
αποτελεσµατικότερη πρόσληψη 
θρεπτικών συστατικών, η βελτίωση της 
απόκρισης των φυτών σε βιοτικές και 
αβιοτικές καταπονήσεις, η ανάπτυξη του 
ριζικού συστήµατος αλλά και η ποσοτική 
και ποιοτική βελτίωση των παραγόµενων 
προϊόντων. Η τρέχουσα ακαδηµαϊκή 
αντίληψη για τον τρόπο µε τον οποίο τα 
εκχυλίσµατα φυκών, τα φουλβικά οξέα 
και τα αµινοξέα επιδρούν στη µείωση 
αβιοτικού και βιοτικού stress, βασίζεται 
στην ανάλυση ενός περίπλοκου δικτύου 
µοριακών σηµάτων, ενεργοποίησης 
βιοχηµικών και φυσιολογικών 
διεργασιών. Σε κυτταρικό επίπεδο, 
επαγόµενες ενώσεις όπως η προλίνη, η 
γλυκίνη και η βεταΐνη, σταθεροποιούν τις 
πρωτεΐνες και τις δοµές των κυττάρων, 
διατηρώντας σταθερό το κυτταρικό 
υδατικό δυναµικό και απορροφώντας τις 
ελεύθερες µορφές οξυγόνου (ROs). 
Σύµφωνα µε έρευνες, φυτά στα οποία 
εφαρµόστηκαν βιοδιεγέρτες - ρυθµιστές 
ανάπτυξης παρουσίασαν επιπλέον:
n Αυξηµένη φωτοσυνθετική 
δραστηριότητα (έκφραση γονιδίων 
σχετιζόµενων µε τη διαδικασία της 
Rubisco).

nΑυξηµένη περιεκτικότητα σε 
µακροθρεπτικά και µικροθρεπτικά 
συστατικά.
n Επαγωγή βιοσύνθεσης ορµονών 
ανάπτυξης Κυτοκινινών (CKs) και 
Αυξινών (ΙΑΑ), δρώντας ανταγωνιστικά 
σε ορµόνες stress.
Παράλληλα, το pH του εδάφους, αποτελεί 
έναν από τους βασικότερους παράγοντες 
που επηρεάζουν την ανάπτυξη των 
φυτών, καθώς και τη διαθεσιµότητα και 
αφοµοίωση των θρεπτικών συστατικών. 
Συνεπώς, η διατήρηση του pH στις 
επιθυµητές τιµές, αποτελεί έναν από 
τους πρωταρχικούς στόχους κάθε 
ορθολογικού προγράµµατος λίπανσης.
Η διαθεσιµότητα των µικροθρεπτικών 
συστατικών στο ριζικό σύστηµα των 
φυτών επηρεάζεται από ένα σύνολο 
παραγόντων. Ορισµένα µικροθρεπτικά 
συστατικά αφοµοιώνονται µε µεγαλύτερη 
δυσκολία, κάτω από µη ευνοϊκές 
συνθήκες. Ο Σίδηρος αποτελεί το πιο 
συνηθισµένο παράδειγµα. Η χρήση 

του καινοτόµου χηλικού παράγοντα 
EDDHMA, καθιστά τον Σίδηρο διαθέσιµο 
σε ένα µεγάλο εύρος pH  (3-10), 
προλαµβάνοντας έτσι τις ανεπιθύµητες 
συνέπειες της τροφοπενίας Σιδήρου.
Για τη ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, η καινοτοµία 
είναι θεµελιώδες χαρακτηριστικό 
της ταυτότητάς της, αναπτύσσοντας 
προϊόντα µε τεχνολογικό πλεονέκτηµα.Τα 
λιπάσµατα της σειράς BEST τεχνολογίας 
PGH, είναι αποτέλεσµα της προσπάθειας 
της να αναπτύξει ένα υδατοδιαλυτό 
λίπασµα, το οποίο να ανταποκρίνεται 
στο χαρακτηρισµό «Όλα σε Ένα». Υψηλή 
διαλυτότητα, αυξηµένη διαθεσιµότητα 
θρεπτικών στοιχείων, χαµηλό pH , 
παρουσία βιοδιεγερτών – ρυθµιστών 
ανάπτυξης & σιδήρου σε µορφή EDDHMA, 
αποτελούν µερικά από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της σειράς BEST.

Βασίλης Κουτσούγερας, 
MSc Γεωπόνος

> Για τη Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ η τεχνολογική καινοτοµία είναι χαρακτηριστικό της ταυτότητάς της

ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

▲

Για όλες τις καλλιέργειες 
και τα στάδια ανάπτυξης
Τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα της σειράς 
BEST είναι διαθέσιµα σε ποικιλία τύπων 
που καλύπτουν τις λιπαντικές απαιτήσεις 
όλων των καλλιεργειών, σε όλα τα 
στάδια ανάπτυξής τους. Παράλληλα, η 
εξειδικευµένη επιλογή πρώτων υλών, 
έχει σαν αποτέλεσµα τα λιπάσµατα BEST 
να είναι χαµηλής αλατότητας, γεγονός 
που τα καθιστά ιδανική λύση για εδάφη 
υψηλής ηλεκτρικής αγωγιµότητας. Οι 
παραγωγοί µπορούν να παρακολουθούν 
την αποτελεσµατικότητα της λίπανσης για 
τις καλλιέργειές τους και να κάνουν τις 
απαραίτητες διορθώσεις, ανάλογα πάντα µε 
τις συστάσεις του γεωπόνου συµβούλου.
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ΤΟ ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι

Η τεχνολογία ORYGIN 2.0 αναπτύχθηκε από 
φυσικά προϊόντα ζύµωσης που προέρχονται 
από ακραιόφιλους οργανισµούς και 
έχουν πατενταριστεί από το Πανεπιστήµιο 
της Granada. Οι οργανισµοί αυτοί 
έχουν την ικανότητα να επιβιώνουν σε 
ακραία επίπεδα pH, θερµοκρασίας και 
αλατότητας, συνθήκες που τους κάνουν 
να αναπτύσσουν πολύ χρήσιµα για τα 
φυτά συστατικά, µε πολλές βιοδιεγερτικές 
επιδράσεις τόσο στο ριζικό σύστηµα, όσο 

και στο υπέργειο µέρος των φυτών. Με την 
εφαρµογή του TOTEM επιτυγχάνονται:
nΕνίσχυση του ριζικού συστήµατος
nΑναζωογόνηση των ριζών
nΜεγάλη βλαστική ανάπτυξη
nΑύξηση αριθµού καρπών ανά φυτό.
Η επίδραση του ΤΟΤΕΜ είναι εµφανής:
nΜεγαλύτερη παραγωγή
nΚαλύτερη πρωιµότητα
nΥψηλότερη απόδοση
nΜεγαλύτερη κερδοφορία.

Το  TOTEM εφαρµόζεται σε όλες τις 
καλλιέργειες µέσω υδρολίπανσης από τα 
πρώτα στάδια της ανάπτυξης, για καλή 
ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και 
εγκατάσταση των φυτών. 

Η Medilco Hellas καινοτοµεί για ακόµη µια 
φορά και παρουσιάζει τον νέο βιοδιεγέρτη µε 
τη µοναδική τεχνολογία Orygin 2.0.  Tο TOTEM 
είναι το τελευταίο προϊόν που αναπτύχθηκε 
από το Τµήµα R&D της Herogra Especiales, 
σε συνεργασία µε το Τµήµα Μικροβιολογίας 
του Πανεπιστηµίου της Granada και την 
Xtrem Biotech, ένα από τα πιο καινοτόµα 
ερευνητικά κέντρα παγκοσµίως.To ριζικό 
σύστηµα είναι το αόρατο και πιο σηµαντικό 
τµήµα του φυτού, καθώς είναι υπεύθυνο για 
την στήριξη και τον εφοδιασµό µε θρεπτικά 

στοιχεία σε όλη τη διάρκεια του βιολογικού 
κύκλου. Είναι εποµένως σηµαντικό στα πρώτα 
στάδια ανάπτυξης το ριζικό σύστηµα να είναι 
δυνατό και να διατηρηθεί έτσι καθ’ όλη την 
ανάπτυξη του φυτού. Το TOTEM ενισχύει 
την ανάπτυξη των ριζών, χάρη στα φυσικά 
συστατικά από ακραιόφιλους οργανισµούς, 
τα οποία ενεργοποιούν το ριζικό σύστηµα 
και αυξάνουν την απορρόφηση νερού και 
θρεπτικών στοιχείων. Επίσης, το TOTEM είναι 
ένας ισχυρός βιοδιεγέρτης που αναζωογονεί 
τις ρίζες, ιδιαίτερα µετά τη χειµερινή περίοδο ή 
όταν τα φυτά έχουν καταπονηθεί. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ GRANADA

ME TH MONA∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ORYGIN 2,0
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Τα λιπάσµατα FertiBest προσφέρουν:

nΟµαλή και διαρκή θρέψη των καλλιεργειών 
µε Άζωτο, που µε την επιλογή των 
κατάλληλων τύπων η παροχή αζώτου 
µεγιστοποιείται (12 εβδοµάδες).
nΜειωµένες απώλειες Αζώτου.

nΕπαρκή ποσότητα Φωσφόρου, άµεσα 
διαθέσιµου και αφοµοιώσιµου.
nΤο απαιτούµενο Κάλιο, για καρπούς µε 
βάρος, µέγεθος, υψηλή ποιότητα και αντοχή
nΤα κατάλληλα ιχνοστοιχεία.

nΛίπανση φιλική προς τους µικροοργανισµούς, 
βοηθώντας στην αποκατάσταση της χηµικής 
σύστασης του εδάφους.
nΜεγαλύτερη στρεµµατική απόδοση και 
αυξηµένο κέρδος για τον παραγωγό.

ΛΙΠΑΝΣΗ FERTIBEST
> Με την εγγύηση της Corteva Agriscience Eλλάς

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

▲

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΒΑΜΒΑΚΙ ΗΛΙΑΝΘΟΣ

FertiBest 31-8-12 FertiBest 31-8-12 FertiBest 25-5-20+B

FertiBest 25-5-20 +B FertiBest 32-12-7+Zn FertiBest 21-5-8  

FertiBest 32-12-7+Zn FertiBest  30.8.12 +Zn FertiBest 24-7-7 

FertiBest 30.8.12 +Zn FertiBest 29-5-17 FertiBest 21-8-5

FertiBest 29-5-17 FertiBest 18-16-16 FertiBest 21-8-12+B

FertiBest  30-5-5 FertiBest  24-7-7 FertiBest  20-7-10+B

FertiBest  29-5-16 +Zn FertiBest 33-10-7

FertiBest 9-30-22
FertiBest 
14-24-12+2MgO+10SO3

(PrePlant)

FertiBest  33-10-7 FertiBest 21-38-0

FertiBest 30-8-12+Zn+B FertiBest 28-15-10

FertiBest 37-5-5 FertiBest 32-12-7

FertiBest 28-15-10 FertiBest 30-7-8+Zn

FertiBest 32-12-7

FertiBest 9-30-22
FertiBest 
14-24-12+2MgO+10SO3

  (PrePlant)

FertiBest 33-7-7+Zn

FertiBest  9-30-22 

FertiBest 
14-24-12+2MgO+10SO3

(PrePlant)

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΣΙΤΗΡΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

FertiBest 29-5-17 FertiBest 25-10-0
FertiBest 
15-8-15+5MgO+0,3B+Zn

FertiBest 30-5-5 FertiBest 20-25-0
FertiBest 
12-13-18+4MgO+0,3B+Zn

FertiBest 21-5-8 FertiBest  19-28-0 FertiBest 18-10-22 

FertiBest 24-7-7 FertiBest 23-18-0 FertiBest 20-11-16+2MgO

FertiBest 21-8-5 FertiBest 30-15-0 FertiBest 6-16-32

FertiBest  21-5-8
FertiBest 
14-24-12+2MgO+10SO3
 (PrePlant)

FertiBest  14-10-19

ΕΛΙΑ

FertiBest 25-5-20+B

FertiBest 21-8-12+B

FertiBest 20-7-10+B

FertiBest 20-5-15+2MgO+0,3B

FertiBest 18-6-12+2MgO+0,3B+Zn

FertiBest 21-7-10+2MgO+0,3B+Zn

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

FertiBest 40-0-0

FertiBest 38-0-0

FertiBest 34-0-0

FertiBest 36-0-6

FertiBest 15 (45-0-0)

FertiBest 10 (45-0-0)

FertiBest 40-0-7

FertiBest 41-0-7

FertiBest 28.0.0: Η δύναµη της FertiBest 
τεχνολογίας και σε υγρή µορφή
n∆ιαφανές υγρό διάλυµα που περιέχει 60% άζωτο σε 
µορφή αλυσίδων µεθυλενουρίας.
nΈντονη απορροφητικότητα του αζώτου και 
µετακίνηση µέσα στο φυτό. 
nΕφαρµόζεται διαφυλλικά για την βελτίωση της 
ανάπτυξης, της ποιότητας και τη διόρθωση ελλείψεων 
αζώτου. Επίσης µπορεί να εφαρµοσθεί και στο έδαφος 
µε το σύστηµα άρδευσης (σταγόνα και καρούλι). 
nΠεριέχει 350 γρ. αζώτου ανά λίτρο. 

Μικροκοκκώδες Λίπασµα – Εκκινητής  
STAR-TAN 9-40+0,5Fe+0,2Zn είναι 
εξειδικευµένος NP εκκινητής, ενισχυµένος µε 
ψευδάργυρο και σίδηρο. Βελτιώνει την εγκατάσταση 
της νεαρής φυτείας, τον ρυθµό και την οµοιοµορφία 
ανάπτυξης και αυξάνει την στρεµµατική απόδοση.
Η χρήση του  STAR-TAN εξασφαλίζει:
nΜεγαλύτερη πυκνότητα φυτών (λιγότερες απώλειες 
στο φύτρωµα και την πρώτη ανάπτυξη)
nΟµοιόµορφη ανάπτυξη της καλλιέργειας. Ισχυρότερο 
ριζικό σύστηµα και υγιή φυτά.
Το σύµπλοκο σιδήρου και φυσικής τανίνης που 

περιέχει, βοηθάει το ριζικό σύστηµα να απορροφήσει 
φώσφορο και ιχνοστοιχεία από το έδαφος και 
προστατεύει τα φυτά από το στρες. Το STAR-TAN 
χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τη βασική λίπανση.

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affi  liated 
companies. © 2021 Corteva.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
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Η σειρά πυκνών αιωρηµάτων ΒΙΟΦΟΛ, 
προϊόν τεχνολογίας της Aglukon, διατίθεται 
από την Κ&Ν Ευθυµιάδης M. ΑBEΕ στην 
ελληνική αγορά, στη µορφή υδατικού 
κρυσταλλικού αιωρήµατος (suspension), 
υψηλής περιεκτικότητας σε µακροστοιχεία 
και ιχνοστοιχεία ανά µονάδα όγκου.

Τα ΒΙΟΦΟΛ ενσωµατώνουν στη 
σύστασή τους καινοτόµες τεχνολογίες, 
πετυχαίνοντας τη µέγιστη απορρόφησή 
τους από τα φυτά, αλλά και τη βελτίωση 
της αποτελεσµατικότητας και σταθερότητας 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όταν 
συνδυάζονται µε αυτά.
nΠεριέχουν χηλικούς παράγοντες που 
αποτρέπουν τη δηµιουργία αδιάλυτων 
ενώσεων µεταξύ των κατιόντων (όπως Zn 
κ.ά.) και του Φωσφόρου.
nΠεριέχουν προσκολλητικές ουσίες που 
βελτιώνουν την πρόσληψη των θρεπτικών 
στοιχείων και των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.
nΠεριέχουν ρυθµιστικούς παράγοντες 
οξύτητας, διατηρώντας τις τιµές pH στα 
επιθυµητά όρια.
nΠεριέχουν επιφανειοδραστικές ουσίες 
ώστε να µειώνουν την επιφανειακή τάση 
του ψεκαστικού διαλύµατος, αυξάνοντας 
τη διασπορά των σταγονιδίων σε όλη την 

επιφάνεια του φυτού.
nΠεριέχουν ειδικούς προστατευτικούς 
παράγοντες για αποφυγή πρόκλησης
φυτοτοξικότητας και για άριστη 
συνδυαστικότητα µε φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα.
nΠεριέχουν αντιεξατµιστικές ουσίες, που 
καθυστερούν την εξάτµιση των σταγονιδίων 
του ψεκασµού.
Η σειρά των προϊόντων ΒΙΟΦΟΛ διατίθεται 
σε 5 τύπους, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες σε 
κάθε περίπτωση ανάγκες της καλλιέργειας: 

Πυκνά αιωρήµατα 
για την αντιµετώπιση 
τροφοπενιών

ΒΙΟΦΟΛ
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Η ανάγκη του λιπασµατοδιανοµέα 
δηµιουργείται γι' αυτό ακριβώς που λέει και 
το όνοµά του, τη διανοµή λιπάσµατος, µια 
εργασία που πρέπει να γίνει οµοιόµορφα 
και ισόποσα σε όλο το µήκος και πλάτος 
του αγροτεµαχίου. Για να συµβεί αυτό, 
βασική προϋπόθεση από την πλευρά του 
λιπασµατοδιανοµέα είναι να µπορεί να 
εξασφαλίσει σταθερή ροή του λιπάσµατος 
προς τους δίσκους (ισόποσα και στον αριστερό 
και στον δεξιό) ανεξαρτήτως της πίεσης που 
ασκεί το βάρος του λιπάσµατος µέσα στον 
πυθµένα της χοάνης (στα 2.000 κιλά, στα 1.000 
κιλά, στα 500 κιλά κ.λπ.) και ανεξαρτήτως της 
κοκκοµετρίας του λιπάσµατος. Οι περισσότεροι 
διανοµείς αποτυγχάνουν σε αυτό το πρώτο 
βασικό στοιχείο, οπότε αποτυγχάνουν και στη 
σωστή διανοµή. Ο BOGBALLE το πετυχαίνει . 

Σταθερή ροή
Όλοι οι λιπασµατοδιανοµείς της Bogballe της 
σειράς L και M, ανεξαρτήτως µοντέλου και 
τύπου, έχουν εξασφαλίσει αυτή την σταθερή 
ροή του λιπάσµατος προς τους δίσκους, 
ισόποσα και στον αριστερό και στον δεξιό 
δίσκο ανεξαρτήτως της πίεσης που δέχεται 
ο πυθµένας του διανοµέα από το βάρος των 
κιλών του λιπάσµατος που περιέχεται µέσα 
στην χοάνη. Πώς το έχει καταφέρει; Με ένα 
ολοκληρωµένο καινοτόµο σύστηµα ευφυούς 
διατήρησης σταθερής ροής ( IFS ), πατέντα 
της Bogballe, το οποίο σύστηµα βασίζεται σε 
χρόνια έρευνα και ανάπτυξη, όπου ελέγχει 
την πίεση του βάρους του λιπάσµατος µε ένα 
σύστηµα αντίστροφα τοποθετηµένου κώνου 
σε ένα συγκεκριµένο ύψος πριν τον πυθµένα 
και κρατάει σταθερή την πίεση και δεξιά και 
αριστερά πριν την έξοδο από τις θυρίδες, ενώ 
ταυτόχρονα ένας αναµεικτήρας – τροφοδότης- 
δονητής λειτουργεί έκκεντρα καλύπτοντας

όλο το πλάτος του πυθµένα και µε τον ίδιο 
ρυθµό δονεί το λίπασµα και το εξάγει µε σταθερό 
ρυθµό και ισόποσα προς τους δύο δίσκους.

Έξυπνη διανοµή
Το σύνολο των λιπασµατοδιανοµέων, 
εκτός της Bogballe, δηµιουργούν µοτίβο 
λίπανσης όπου ο κάθε δίσκος διαχειρίζεται 
τη λίπανση της δικής του πλευράς (ο 
αριστερός την αριστερή πλευρά και ο δεξιός 
την δεξιά πλευρά) και φυσικά αναγκαστικά 
διπλορίχνουν στη µέση και ρίχνουν πιο 
µπροστά από τις ρόδες του ελκυστήρα. Το 
σηµείο ρίψης βρίσκεται αρκετά µέτρα από 
τον ελκυστήρα µε αποτέλεσµα στις αρχές 
και τα τελειώµατα των κεφαλαριών να µην 
ολοκληρώνουν τη λίπανσή τους αν δεν 
σπαταλήσουν λίπασµα πατώντας σε χώρο 

Η BOGBALLE 
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ 
ΣΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

▲

Η εταιρεία Agrocosmos 
µετονοµάζεται σε Agriside 
CropCare

Την επωνυµία της σε Agriside CropCare 
αλλάζει η εταιρεία Agrocosmos 
εγκαινιάζοντας ένα άλµα στο µέλλον µε 
γενναία επένδυση στην οργάνωση και 
στελέχωσή της στη διοίκηση και τις πωλήσεις, 
αλλά και στις υποδοµές της και την εικόνα και 
επικοινωνία της. Κρατώντας την ίδια πολιτική 
προώθησης και συνεργαζόµενη µε τους 

ίδιους κορυφαίους 
προµηθευτές που 
είναι εταιρείες 
πρωτοπόρας 
έρευνας και 
παραγωγής στο 
πεδίο της θρέψης 

και βιοδιέγερσης των καλλιεργουµένων 
φυτών, συνεχίζει να στηρίζει το δίκτυο 
πελατών της µε προτάσεις στρατηγικών 
που συνδυάζουν τις τεχνολογίες που 
αντιπροσωπεύει. Βάζει όµως ακόµα πιο ψηλά 
τον πήχη στην ολική ποιότητα υποστήριξης 
του δικτύου των πελατών της κοιτάζοντας 
µακριά και προχωρώντας µπροστά παρά 
τις σηµερινές δύσκολες συνθήκες της 
πανδηµίας. 

> Καινοτόµα συστήµατα που λύνουν τα χέρια του παραγωγού στον αγρό
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έξω από το αγροτεµάχιο προς λίπανση . 
Αντιθέτως η Bogballe ανέπτυξε το έξυπνο 
σύστηµα διανοµής µε ακρίβεια - IPDS, όπου 
χαρακτηρίζεται από την καινοτοµία της 
περιστροφής των δίσκων προς το κέντρο 
του διανοµέα δηµιουργώντας ένα µοτίβο 
διασποράς από τον καθένα δίσκο ξεχωριστά 
180 µοιρών. Το σηµείο ρίψης παραµένει στον 
διανοµέα και όχι σε απόσταση 20 – 25 
µέτρων µακριά από τον διανοµέα . Αυτή 
η καινοτόµος διανοµή έχει καταφέρει να 
καταργήσει κάθε εξάρτηµα ρύθµισης (είτε 
µηχανικά, είτε ηλεκτρικά) µε αποτέλεσµα 
την απλότητα στη χρήση µε ταυτόχρονη 
εφαρµογή τέλειας λίπανσης σε όλο το 
µήκος και πλάτος του αγροτεµαχίου και 
στα κεφαλάρια.

 Λίπανση συνόρων
Ένα άλλο βασικό καινοτόµο σύστηµα 
που φέρουν οι λιπασµατοδιανοµείς της 
Bogballe σειράς L και Μ είναι ή λίπανση 
των συνόρων (IBS - έξυπνο σύστηµα 
συνόρων). Η διανοµείς της σειράς L και 
Μ δεν χρειάζονται κάποιο σύστηµα κόφτη 
της δεξιάς ή αριστερής πλευράς (όπως 
συµβαίνει συνήθως στους άλλους διανοµείς), 
καθώς το σύστηµα διανοµής στα σύνορα 
είναι ενσωµατωµένο πάνω στα πτερύγια, τα 
οποία εναλλάσσουν τη λίπανση στα σύνορα 
και τη λίπανση στο µέσο του αγροτεµαχίου 
χρησιµοποιώντας τις δυο πλευρές τους. 
Αυτός ο τρόπος αφήνει το λίπασµα ανέπαφο 
και χωρίς να απαιτείται καµία ρύθµιση 
από πλευράς του διανοµέα και χωρίς να 
σπαταλάµε λίπασµα έξω από το αγροτεµάχιο.  

Bogballe L & M
Τα παραπάνω καινοτόµα συστήµατα της 
Bogballe που προσφέρονται στον στάνταρ 
εξοπλισµό στις σειρές L και Μ και σε όλα τα 
µοντέλα της τον καθιστούν τον κατασκευαστή 
ηγέτη της οµοιόµορφης λίπανσης και 
διαχείρισης λιπάσµατος ενώ ταυτόχρονα έχει 
εξαλείψει παντελώς την ανάγκη κάθε ρύθµισης 
από τους χρήστες της. Το σύστηµα ζύγισης 
έρχεται να προσδώσει επιπλέον άνεση αλλά 
σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί εξοπλισµό 
αναγκαίο παρά µέγιστης ευκρίνειας, κάτι που 
δεν ισχύει µε άλλους διανοµείς οι οποίοι χωρίς 
αυτό δεν µπορούν να προσφέρουν σταθερο 
ρυθµό ροής αλλά και ακόµη όταν εξοπλίζονται 

µε σύστηµα ζύγισης δεν έχουν καταφέρει 
να ισοµερίσουν την έξοδο του λιπάσµατος 
στην αριστερή και δεξιά πλευρά άρα και την 
οµοιόµορφη κατανοµή του στο αγροτεµάχιο.
Η Bogballe έχει έδρα στο Uldum της ∆ανίας και 
παράγει µόνο λιπασµατοδιανοµείς και διανοµείς 
αλατιού. Έχει εξειδίκευση πολλών ετών και 
επενδύει συνεχώς σε έρευνα και ανάπτυξη 

µε στόχο τη βελτίωση της διανοµής χωρίς να 
επιβαρύνει τους αγρότες µε περιττά και κοστοβόρα 
συστήµατα αλλά αντιθέτως εστιάζει στην απλότητα 
χρήσης χωρίς ρυθµίσεις και εκµεταλλευοµένη 
τις επιστήµες της Φυσικής και Γεωµετρίας 
αναπτύσσει µοντέλα καινοτόµα και µε µεγάλη 
διάρκεια ζωής χωρίς την ανάγκη συντήρησης.

Kείµενο: ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΑΕ
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▲

Κατακτά την ελληνική αγορά λιπασµατοδιανοµέων η ιταλική Cosmo

Η ιταλική Cosmo αποτελεί µια από τις πιο 
έµπειρες στο χώρο εταιρείες κατασκευής 
γεωργικών µηχανηµάτων λίπανσης. Ως 
πρωτοπόρος στο χώρο παρουσιάζει τη νέα 
γενιά λιπασµατοδιανοµέα µε την κωδική 
ονοµασία CX-P εισάγοντας τον αγρότη στο 
χώρο της γεωργίας ακριβείας. Πρόκειται 
για ένα πλήρως ευρωπαϊκό µηχάνηµα 
κατασκευασµένο από υλικά υψηλής ποιότητας.
Το νέο µηχάνηµα 
αποτελείται από 
διπλό σασί µε 
ενσωµατωµένο 
ζυγιστικό το 
οποίο ελέγχει σε 
πραγµατικό χρόνο 
την ροή του λιπάσµατος 
αποφεύγοντας λάθη στη 
λίπανση που µπορεί να 

οφείλονται από παράγοντες όπως η ταχύτητα 
του οχήµατος αλλά και η µεταβολή της 
κοκκοµετρικής σύστασης του λιπάσµατος λόγω 
υγρασίας. Με άλλα λόγια ο χρήστης είναι πλέον 
σε θέση να µπορεί να ρυθµίζει τη ποσότητα 
λίπανσης από την καµπίνα του τρακτέρ µε 
χειρουργική ακρίβεια και να αποφεύγει 
την περιττή ρίψη λιπάσµατος. Πρόκειται για 
ένα µηχάνηµα που διαθέτει χωρητικότητα 

1.500 λίτρα µε 
δυνατότητα 
προέκτασης 

έως και 3.200 
λίτρα, διπλές 
ανοξείδωτες 
φτερωτές 
διασποράς και 
πλάτος διασποράς 

έως και 32 µέτρα. 

Επίσης πρόκειται για µια στιβαρή κατασκευή µε 
ταυτόχρονη τοποθέτηση του κέντρου βάρους 
χαµηλά ώστε να µπορεί να δουλέψει άνετα µε 
γεωργικούς ελκυστήρες από 80 ίππους και 
άνω. Στα προαιρετικά αξεσουάρ βρίσκεται ένα 
πολύ εργονοµικό κάλυµµα, σκάλα εποπτείας 
και ροδάκια µεταφοράς. 

Πολύ πλούσια γκάµα 
για όλες τις ανάγκες
Σηµειώνεται τέλος πως στην γκάµα της 
ιταλικής εταιρείας, τα µηχανήµατα της οποίας 
στην Ελλάδα διανέµει η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, θα 
βρεί κανείς λιπασµατοδιανοµείς γραµµικής 
διανοµής για δενδροκοµική χρήση από 600 
-1.000 λίτρα µε ανοξείδωτο πορτάκι για διανοµή 
στις σειρές των δέντρων αλλά και απλούς 
λιπασµατοδιανοµείς ανοιχτής καλλιέργειας µε 
διπλή φτερωτή από 850-3.200 λίτρα. 

Με αξιοποίηση επιστηµονικών 
γνώσεων γύρω από την καλλιέργεια 
και το αγρο-οικοσύστηµα (πρόγραµµα 
LivinGro) επιταχύνεται η ανάπτυξη και 
αποτελεσµατικότητα νέων προϊόντων 
που δηµιουργεί η Syngenta, όπως οι 
βιοδιεγέρτες που έρχονται να ενισχύσουν 
την αποτελεσµατικότητα των εισροών αλλά 
και την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών, 
δηµιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωµένο και 
βιώσιµο σύστηµα αγροτικής παραγωγής.
Σε ανακοίνωση του καινοτόµου προγράµµατος 
LivinGro, προχώρησε η Syngenta  κατά 
τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης 
που πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της 
Τρίτης 9 Μαρτίου 2021, αναδεικνύοντας έτσι 
την ισχυρή στρατηγική βιωσιµότητας που 
ακολουθεί η εταιρεία, προς όφελος όχι µόνο του 
περιβάλλοντος αλλά και του παραγωγού.  
Η Syngenta επενδύει σε κοµβικής σηµασίας 
συνεργασίες µε άλλες εταιρείες και φορείς 

(όπως η Valagro) αλλά παράλληλα και σε:
■Καινοτοµία, µε εκµετάλλευση της 

επιστηµονικής γνώσης
■Γεωργία ακριβείας (για µείωση των εισροών)
■Βιολογικούς παράγοντες όπως οι 

βιοδιεγέρτες και η βιολογική φυτοπροστασία
■Προγράµµατα προστασίας της 

βιοποικιλότητας µάκρο και µίκρο οργανισµών 
του οικοσυστήµατος (µε έµφαση στο έδαφος)

■Μοντέλα προβλεπτικότητας και ψηφιακών 
λύσεων

Τα περισσότερα από τα παραπάνω υπηρετεί το 
νέο πρόγραµµα LivinGro που πραγµατοποιεί 
η εταιρεία µε πειραµατικούς αγρούς και 
συνεργαζόµενους επιστήµονες σε 5 χώρες (της 
Ευρώπης και της Λατινικής Αµερικής). Στόχος του 
προγράµµατος είναι να συλλέξει δεδοµένα και 
να κατανοήσει τις  σχέσεις και αλληλεπιδράσεις 
38 παραµέτρων  του αγρο-οικοσυστήµατος, 
από την καλλιέργεια και τα έντοµα (επιβλαβή και 
ωφέληµα) έως και τον οργανικών και ανόργανων 
στοιχείων του εδάφους. 

ΣΕ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ H SYNGENTA
> Στις 9 Μαρτίου ανακοίνωσε σε διαδικτυακή συνάντηση το καινοτόµο πρόγραµµα LivinGro

για ένα πλήρως ευρωπαϊκό µηχάνηµα 
κατασκευασµένο από υλικά υψηλής ποιότητας.

πραγµατικό χρόνο 
την ροή του λιπάσµατος 
αποφεύγοντας λάθη στη 
λίπανση που µπορεί να 

την περιττή ρίψη λιπάσµατος. Πρόκειται για 
ένα µηχάνηµα που διαθέτει χωρητικότητα 

1.500 λίτρα µε 
δυνατότητα 
προέκτασης 

έως και 3.200 
λίτρα, διπλές 
ανοξείδωτες 
φτερωτές 
διασποράς και 
πλάτος διασποράς 

έως και 32 µέτρα. 
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Το λίπασµα παραµένει commodity ή 
έχει γίνει special προϊόν; Τα στοιχεία 
της κατανάλωσης στην Ελλάδα µάλλον 
συνηγορούν στο πρώτο.

“Η κατανάλωση των 
λιπασµάτων τα τελευταία χρόνια έχει 
αυξητική τάση και πράγµατι ακόµη 
σχετικά µεγάλο µερίδιο γεωπόνων και 
αγροτών εξακολουθούν να θεωρούν 
το λίπασµα σαν commodity προϊόν 
και επενδύουν σε τέτοια λιπάσµατα.  
Συνήθως όµως πίσω από την επιλογή 
αυτής της κατηγορίας λιπασµάτων,  
κρύβονται πολλές παγίδες που συχνά 
στοιχίζουν ακριβά στον παραγωγό. Υψηλό 
ποσοστό απωλειών αζώτου, χαµηλής 
υδατοδιαλυτότητας φώσφορος και άρα 
χαµηλής απορροφησιµότητας από τα 
φυτά, αραιοί τύποι λιπάσµατος κ.ά., είναι 
κάποια από τα χαρακτηριστικά των απλών 
λιπασµάτων που κρύβονται πίσω από το 
«θεωρητικά» φθηνό σακί. Στην πράξη τα 
λιπάσµατα αυτά έχουν πανάκριβη µονάδα 
θρέψης και βάζουν σε µεγάλο κίνδυνο 
την απόδοση της καλλιέργειας και τη 
βιωσιµότητα του παραγωγού. Η εταιρεία 
µας, ως µια αµιγώς ελληνική επιχείρηση, 
έχει πάντα το κέρδος και την επιβίωση 

του Έλληνα αγρότη σαν ένα βασικό 
κριτήριο για όλες τις επιλογές της και όλο 
τον επιχειρηµατικό της προσανατολισµό. 
Γι’ αυτό εδώ και πάνω από µία δεκαετία 
επενδύει σε νέες τεχνολογίες όπως είναι 
για παράδειγµα ο σταθεροποιητής αζώτου 
Agrotain µε τον οποίο ενισχύεται η σειρά 
λιπασµάτων Nutrimore ή τα καινοτόµα 
ιχνοστοιχεία DDP-Wolf Trax, τα οποία 
εµπεριέχονται στη σειρά λιπασµάτων 
Nutrimore αλλά και Ceres. Μόνο µε 
τέτοιου είδους special λιπάσµατα ο 
Έλληνας παραγωγός µπορεί πραγµατικά 
να αυξήσει τη σοδειά του, να µειώσει τα 
κοστολόγιά του και πρακτικά να αυξήσει 
την κερδοφορία, άρα να διασφαλίσει την 
βιωσιµότητά του.

Οι συνθήκες πανδηµίας έδειξαν να 
τονώνουν τη ζήτηση για αγροτικά 
προϊόντα. Πώς µεταφράζεται αυτό στην 
κατανάλωση λιπασµάτων;

“Πράγµατι εν µέσω πανδηµίας 
τονώθηκε η ζήτηση για αγροτικά 
προϊόντα µε αποτέλεσµα σύµφωνα 
και µε το νόµο µεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης, να αυξηθεί και η κατανάλωση 
λιπασµάτων στη χώρα µας. Το ζητούµενο 
βέβαια είναι να συνειδητοποιήσει ο 
Έλληνας παραγωγός πως το λίπασµα 
είναι απαραίτητο για τις καλλιέργειες 
κάθε χρονιά και είναι µια επένδυση που 
επιστρέφει στο πολλαπλάσιο την αξία 
της ανεξαρτήτως τιµής των αγροτικών 
προϊόντων. Αντίθετα η µείωση ή κάποιες 
φορές η κατάργηση της λίπανσης οδηγεί 
µε µαθηµατική ακρίβεια στην ποιοτική 
υποβάθµιση του χωραφιού µε αρνητικές 
συνέπειες τόσο στην ποσότητα, όσο και 
την ποιότητα της παραγωγής. Σε αυτή την 
περίπτωση η επαναφορά του χωραφιού 

∆ΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ  

ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ  
Η SPECIAL ΛΙΠΑΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕYAΓΓΕΛΟΣ  
ΓΑΒΡΙΗΛ

▲ στην αρχική καλή του κατάσταση είναι 
χρονοβόρα και ακριβή. Η συστηµατική 
λίπανση µε ποιοτικά λιπάσµατα είναι 
βασική προϋπόθεση για υψηλές 
παραγωγές και ποιοτικά προϊόντα, άρα 
για θετικό πρόσηµο στην κερδοφορία της 
καλλιεργητικής χρονιάς, γι’αυτό και θα 
πρέπει να είναι η µόνη επιλογή για τους 
επαγγελµατίες αγρότες. 

Πώς βλέπετε να επηρεάζει τον κλάδο το 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε. για 
τις εισροές και τα προϊόντα θρέψης και τι 
φέρνει η νέα τεχνολογία; 

“Τα τελευταία χρόνια προκύπτουν 
νέες νοµοθεσίες για τις εισροές και για 
τα λιπάσµατα, συνήθως πιο αυστηρές. 
Παράγοντες όπως η κλιµατική αλλαγή, η 
προστασία του περιβάλλοντος αλλά και 
το µεγαλύτερο συναίσθηµα κοινωνικής 
ευθύνης για τους τελικούς χρήστες 
έχουν ωθήσει τις εξελίξεις σε αυτή την 
κατεύθυνση. Η εταιρεία µας έχει εδώ και 
χρόνια ευαισθητοποιηθεί και εφαρµόσει 
όλες τις ισχύουσες νοµοθεσίες, σεβόµενη 
τόσο το περιβάλλον όσο και τους χρήστες 
των προϊόντων µας, τηρώντας υψηλά 
στάνταρ λειτουργίας, ποιότητας αλλά και 
ασφάλειας. Ευτυχώς νέες τεχνολογίες 
είναι διαθέσιµες και στον κλάδο των 
λιπασµάτων, γι' αυτό και λύσεις όπως 
ο σταθεροποιητής αζώτου Agrotain, τα 
καινοτόµα ιχνοστοιχεία DDP-Wolf Trax 
αλλά και τα µόνα άµεσα βιοδιασπώµενα 
IDHA ιχνοστοιχεία που διαθέτει η εταιρεία 
µας είναι κάποιες από τις επιλογές 
που µε σεβασµό στον άνθρωπο και  το 
περιβάλλον εξυπηρετούν τις ανάγκες για 
Αειφορική Γεωργία που είναι και το κύριο 
ζητούµενο στο νέο θεσµικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης.
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Η Gavriel, µε πάνω από 30 χρόνια εµπειρίας 
στον τοµέα της λίπανσης και υψηλούς 
ρυθµούς ανάπτυξης, σήµερα παρέχει την 
πιο ολοκληρωµένη γκάµα λιπασµάτων στην 
ελληνική αγορά τόσο σε κοκκώδη, όσο και 
σε κρυσταλλικά λιπάσµατα.
Πιστή στις αξίες της για άριστη ποιότητα, 
αξιοπιστία και καινοτοµία, διατηρεί σταθερές 
συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους 
παραγωγούς υδατοδιαλυτών πρώτων 
υλών σε παγκόσµιο επίπεδο και παρέχει 
προϊόντα που συνδυάζουν ανταγωνιστική 
τιµή και άριστη ποιότητα. Έχει κερδίσει την 
εµπιστοσύνη της ελληνικής αγοράς αλλά 
και πολλών χωρών όπως Αίγυπτος, Λιβύη, 
Αλβανία, Κύπρος, ακόµα και της Κίνας, 
καταφέρνοντας κάθε χρονιά να αυξάνει τις 
εξαγωγές των κρυσταλλικών της λιπασµάτων 
κατά 20% σε σχέση µε την προηγούµενη.
Οι παραγωγοί υδατοδιαλυτών πρώτων 
υλών σε παγκόσµιο επίπεδο είναι 
λίγοι και συγκεκριµένοι. Η GAVRIEL 
έχει το πλεονέκτηµα να διαλέγει το 
καλύτερο προϊόν από τον µεγαλύτερο 
παραγωγό παγκοσµίως σε συνδυασµό 
µε ανταγωνιστική τιµή. Η κάθε παρτίδα, 
µετά την εισαγωγή της, ελέγχεται από 
ανεξάρτητο χηµικό εργαστήριο για την 
σύσταση, τη διαλυτότητα και άλλα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Μόνο τότε η GAVRIEL 
βάζει τη σφραγίδα της µε το λογότυπό της 
πάνω στο σακί, υπεύθυνη πλέον η ίδια 

για την άριστη ποιότητα των λιπασµάτων 
που διακινεί. Σήµερα η εταιρεία παρέχει 
πλήρη γκάµα όπως τα Fertiplant: Νιτρικό 
Κάλιο, Νιτρικό Μαγνήσιο, Νιτρικό Ασβέστιο, 
ΜAP, MKP κ.ά. Την γκάµα της στην 
υδρολίπανση, έρχονται να συµπληρώσουν 
τα NPK κρυσταλλικά λιπάσµατά της, µε 
επτά διαφορετικές µάρκες: Atlas, Cronos, 
Verasol, Fertitop, Fertiplant, Active Plus
& Complet Soluble. Λιπάσµατα υψηλής 
καθαρότητας και 100% υδατοδιαλυτά, 
διαθέσιµα σε πολλούς διαφορετικούς 
σύνθετους τύπους,  δίνουν τη δυνατότητα 
για αποτελεσµατική – στοχευµένη θρέψη. 
Η GAVRIEL σε αντίθεση µε άλλες εταιρείες, 
δε χρησιµοποιεί χλωριούχο κάλιο σαν πηγή 
καλίου, γι’ αυτό και σε όλα τα σακιά γράφει 
«ελεύθερο χλωρίου». Αντίθετα, πολλά 
ανταγωνιστικά λιπάσµατα περιέχουν κάλιο 
100% χλωριούχο ή σε άλλο υψηλό ποσοστό, 

χωρίς δυστυχώς αυτό τις περισσότερες 
φορές να διευκρινίζεται. Επίσης τα 
λιπάσµατά της GAVRIEL δεν περιέχουν 
άλατα, είναι χαµηλής αγωγιµότητας, γι’αυτό 
και είναι κατάλληλα και για διαφυλλικές 
λιπάνσεις. Με υπερσύχρονο µηχανολογικό 
εξοπλισµό, εξασφαλίζεται τέλεια ανάµειξη σε 
όλες τις φάσεις της παραγωγής. 
Τα προϊόντα επίσης, είναι πάντα φρέσκα, 
κερδίζοντας πόντους σε σχέση µε 
αντίστοιχα εισαγόµενα προϊόντα τα οποία 
κατά κανόνα είναι και ακριβότερα. Την 
ίδια στιγµή παράγονται τύποι «κατά 
παραγγελία», δίνοντας τη δυνατότητα για 
ειδική θρέψη και διαφοροποίηση. 
Την γκάµα έρχονται να ολοκληρώσουν τα 
χηλικά ιχνοστοιχεία IDHA, τα µοναδικά 
άµεσα βιοδιασπώµενα στην ελληνική 
αγορά τα οποία εµπεριέχονται και µάλιστα 
σε υψηλότερη συγκέντρωση από τα 
περισσότερα αντίστοιχα ανταγωνιστικά 
προϊόντα σε όλες τις σειρές των ΝPK 
υδατοδιαλυτών λιπασµάτων της εταιρείας.
Η GAVRIEL υπερέχει στα σηµεία και στη 
υδρολίπανση, γι’αυτό και τα προϊόντα της 
εγγυώνται υψηλές αποδόσεις και άριστα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων 
καρπών, που είναι άλλωστε και το 
ζητούµενο. 

Ιωάννα Καλκούνου 
Γεωπόνος MSc - Εδαφολόγος

Υπεύθυνη Τµήµατος Μάρκετινγκ GAVRIEL

Με τον παγκόσµιο ηγέτη της υδρολίπανσης στο πλευρό του  Έλληνα παραγωγού

▲
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Το λίπασµα παραµένει commodity ή 
έχει γίνει special προϊόν; Τα στοιχεία 
της κατανάλωσης στην Ελλάδα µάλλον 
συνηγορούν στο πρώτο.

“Η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ 
καλό παράδειγµα ταχύτατης αποδοχής 
των νέων, εξειδικευµένων προϊόντων 
θρέψης σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Ωστόσο, αν και πρόκειται για 
µία ξεκάθαρη πλέον αναζήτηση των 
Ελλήνων παραγωγών για special 
προϊόντα, η αγορά είναι γεµάτη µε κοινά 
λιπάσµατα που προωθούνται ψευδώς 
ως ειδικά. Η συγκεκριµένη παρανόηση 
σε σχέση µε την έλλειψη σχετικής 
επιµόρφωσης των παραγωγών οδηγεί 
στην αυξηµένη κατανάλωση κοινών 
λιπασµάτων στη χώρα µας. Βεβαίως, δεν 
µπορεί να παραληφθεί η σηµασία και η 
πρακτικότητα της χρήσης των βασικών 
διατροφικών µονάδων για την άρτια 
φαινολογική ανάπτυξη των φυτών, µέσω 
των «κοινών» προϊόντων θρέψης. Σειρές 
λιπασµάτων, συχνά χαρακτηριζόµενες 
ως commodities, παρέχουν στον 

καλλιεργητή όλα τα απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά για να ταΐσει µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τα φυτά του. Στην AGK 
υιοθετούµε τη λογική της ολλανδικής 
εταιρείας που αντιπροσωπεύουµε, Van 
Iperen International. Ξεφεύγουµε πια από 
τον όρο commodities, δηµιουργώντας 
έναν σαφή διαχωρισµό στα προϊόντα 
µας σε αναγκαία ουσιώδη θρεπτικά 
στοιχεία (Essentials) µακροθρεπτικών-
µικροθρετικών συστατικών και σε λύσεις 
υψηλής απόδοσης (High Performing 
Solutions), µε καινοτόµα τεχνολογικά 
προϊόντα για τη µέγιστη δυνατή 
αποτελεσµατικότητα και απόδοση των 
θρεπτικών ουσιών (NUE).

Οι συνθήκες πανδηµίας έδειξαν να 
τονώνουν τη ζήτηση για αγροτικά 
προϊόντα. Πώς µεταφράζεται αυτό στην 
κατανάλωση λιπασµάτων;

“Η πανδηµία Covid-19 αποτελεί 
µία παγκόσµια υγειονοµική κρίση. Η 
απάντηση σε µία υγειονοµική κρίση 
είναι για πολλούς η καλή και υγιεινή 
διατροφή, συνεπώς, τα φρούτα και τα 
λαχανικά. ∆εν θα πρέπει να αγνοούµε πως 
η πανδηµία εκτίναξε τις πωλήσεις των 
βιολογικών προϊόντων ακριβώς επειδή 
οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα 
να διαθέσουν περισσότερα χρήµατα 
σε ανάλογα είδη, εφόσον δεν βγαίνουν 
έξω και δε λειτουργούν τα καταστήµατα 
εστίασης. Η επιλογή για µία πιο καθαρή 
και υγιεινή διατροφή, ιδίως από τους 
νέους, είναι πλέον δεδοµένη χωρίς 
βέβαια να µπορούµε να προβλέψουµε 
µε βεβαιότητα αν αυτή η κατάσταση 
θα συνεχιστεί και µετά το πέρας της 

πανδηµίας του Covid-19. Ως αποτέλεσµα 
όλων των παραπάνω, αυξήθηκε συνειδητά 
και η κατανάλωση των λιπασµάτων, 
όπως είναι φυσικό, και βλέπουµε όλο και 
περισσότερο στη χώρα µας την αναζήτηση 
των παραγωγών για εξειδικευµένα 
προϊόντα λίπανσης. Οι παραγωγοί δεν 
χρησιµοποιούν λιπάσµατα µόνο για να 
έχουν µεγαλύτερη παραγωγή ή για να 
αυξήσουν το ποσοστό των θρεπτικών 
στοιχείων του εδάφους τους αλλά το 
κάνουν επίσης και για βιοποριστικούς 
λόγους. Εποµένως, σε µία περίοδο 
ανάγκης µε αυξηµένη ζήτηση στα αγροτικά 
προϊόντα, ο παραγωγός χρειάζεται 
εξειδικευµένα και καινοτόµα προϊόντα 
θρέψης, την κατάλληλη ενηµέρωση και 
επιµόρφωση για τα προϊόντα αυτά και τα 
βέλτιστα αποτελέσµατα τόσο ποσοτικά 
όσο και ποιοτικά. Στις ιδιαίτερες ανάγκες 
της πανδηµίας και των παραγωγών 
ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά η AGK 
µε την παροχή προϊόντων λίπανσης που 
υπόσχονται στον παραγωγό άριστη σχέση 
ποιότητας και τιµής για την εξασφάλιση 
της µέγιστης δυνατής παραγωγής, 
που είναι και το βασικό ζητούµενο. Τα 
28 χρόνια εµπειρίας µας, η συνεχής 
επιµόρφωση και εκπαίδευση της οµάδας 
µας και η πίστη στο όραµά µας αποτελούν 
τα βασικά συστατικά της επιτυχηµένης 
πορείας µας στο χώρο. Στόχος µας είναι 
και θα είναι η πρωτοπορία. 

Πώς βλέπετε να επηρεάζει τον κλάδο το 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε. για 
τις εισροές και τα προϊόντα θρέψης και τι 
φέρνει η νέα τεχνολογία; 

“Το νέο θεσµικό πλαίσιο 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ AGK BIO

ΑΡΓΥΡΗΣ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

▲

AGK BIO 
 VAN IPEREN 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΟ ∆ΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟ
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οµολογουµένως, θέτει νέα δεδοµένα 
και επιφέρει σηµαντικές αλλαγές 
που οδηγούν σε µία αναγκαία 
αναπροσαρµογή. Παρόλο που 
εξακολουθούν να υπάρχουν 
πολλαπλά ζητήµατα που χρειάζονται 
αποσαφήνιση, θεωρούµε πως η 
αλλαγή είναι θετική διότι θέτονται 
συγκεκριµένοι όροι και προϋποθέσεις 
για τη διακίνηση προϊόντων λίπανσης 
που συντελούν σε έναν πλήρη 
εκσυγχρονισµό της προηγηθείσας 
νοµοθεσίας. Η AGK συµµορφώνεται 
µε τη νέα νοµοθεσία διαθέτοντας 
την απαραίτητη εµπειρία στο χώρο, 
µε βασικό γνώµονα την προστασία 
του περιβάλλοντος και την ασφάλεια 
του παραγωγού µε τη χρήση 
λιπασµάτων άριστης ποιότητας που 
παρέχουν πλήρη θρέψη στο αγροτικό 
προϊόν. Επιπρόσθετα, αξίζει να 
τονιστεί, ότι είναι µία καλή ευκαιρία 
για να ξεχωρίσουν τα πραγµατικά 
εξειδικευµένα προϊόντα λίπανσης σε 
σχέση µε τα κοινά λιπάσµατα που 
κυκλοφορούσαν και κυκλοφορούν στο 
εµπόριο µέχρι σήµερα, διότι ο νέος 
Κανονισµός εισάγει για πρώτη φορά 
όρια για τους τοξικούς επιµολυντές. 
Η νέα τεχνολογία τονίζει, καταρχάς, 
την ανάγκη για επιµόρφωση τόσο 
των παραγωγών όσο και των 
προµηθευτών. Είναι φανερό πως έχει 
ξεκινήσει µία νέα ψηφιακή εποχή στη 
γεωργία στην οποία και οφείλουµε 
να προσαρµοστούµε. Η γεωργία 
ακριβείας, θα προσφέρει στους 
παραγωγούς πρωτοποριακές λύσεις, 
εξατοµικευµένες στις ανάγκες τους 
περισσότερο από κάθε άλλη εποχή.

Η Van Iperen International είναι η µεγαλύτερη ολλανδική εταιρεία παραγωγής εξειδικευµένων 
προϊόντων θρέψης για υδρολίπανση και διαφυλλικές εφαρµογές. Αποτελεί µέλος του Thesis 
Group, µίας οικογενειακής επιχείρησης που µετρά περισσότερα από 100 χρόνια εµπειρίας στην 
προµήθεια των High-Tech ολλανδικών θερµοκηπίων. Έχοντας κερδίσει την πλειονότητα του 
µεριδίου αγοράς των θερµοκηπιακών επιχειρήσεων, έχει επενδύσει σε σχέσεις εµπιστοσύνης µε 
τους Ολλανδούς παραγωγούς, παρέχοντας όλα τα προϊόντα θρέψης και την απαραίτητη τεχνική 
υποστήριξη για τα µέγιστα αποτελέσµατα στις καλλιέργειές τους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται 
παγκοσµίως µε τα κεντρικά γραφεία και τα εργοστάσια παραγωγής να βρίσκονται στην Ολλανδία 
και θυγατρικές σε Γαλλία, ΗΠΑ, Κίνα, Λίβανο και Σερβία. ∆ιαθέτει ένα από τα µεγαλύτερα 
εργοστάσια παραγωγής σύνθετων κρυσταλλικών λιπασµάτων TTD (TransTerminal Dordrecht) 
µε ετήσια παραγωγή ~50.000 ΜΤ και συγκαταλέγεται πλέον στις τρεις µεγαλύτερες εταιρείες 
παραγωγής κρυσταλλικών υδατοδιαλυτών λιπασµάτων στην Ευρώπη.

Με εκσυγχρονισµένες ειδικές τεχνολογίες, όπως η Τεχνολογία IPE®, µια µοναδική λύση στη 
διαχείριση του Φωσφόρου για µέγιστη απορρόφηση, η σειρά Βιοδιεγερτών FoliaStim®, µε 
το υψηλότερο ποσοστό βιοδραστικών φυκιών σε συνδυασµό µε θρεπτικά συστατικά, και το 
WAKE-up® Liquid, ένα άµεσα αφοµοιώσιµο Κάλιο από καρβοξυλικές οµάδες που ρυθµίζει το 
υδατικό δυναµικό του φυτού, βελτιώνοντας παράλληλα το χρώµα, την απόδοση και την γεύση των 
καρπών, η Van Iperen είναι αδιαµφισβήτητα δίπλα στον παραγωγό, καλύπτοντας την κάθε του 
ανάγκη τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Επιπρόσθετα, χηλικά ιχνοστοιχεία όλων των µορφών, σε 
στερεή και υγρή µορφή (EDDHA, EDTA, DTPA) καλύπτουν ολόκληρη την γκάµα ειδικής θρέψης. 
Καινοτοµεί µε αποκλειστικές χηλικές µορφές ιχνοστοιχείων, όπως σίδηρο µορφής HBED (Epsilon), 
έναν πρωτοποριακό, µη φωτοδιασπώµενο σίδηρο σε µορφή γαλακτώµατος, µε έγκαιρη και 
παρατεταµένη παροχή στο φυτό και την υψηλότερη δυνατή σταθερότητα και ιχνοστοιχεία IDHA, τα 
µοναδικά χηλικά ιχνοστοιχεία που είναι άµεσα βιοδιασπώµενα.  Κλείνοντας, είναι αξιοσηµείωτη η ποιότητα 
των Yδατοδιαλυτών 
Πρώτων Υλών που διακινεί 
η εταιρεία  Van Iperen 
(guarantee quality). Βάσει του 
ανακυκλώσιµου συστήµατος 
άρδευσης των ολλανδικών 
θερµοκηπίων, είναι 
αδιαµφισβήτητα η υψηλότερη 
δυνατή της αγοράς (best 
solubility, fast dissolution, 
extremely low heavy 
metals, chlorine, sodium & 
perchlorates). Οι επιλογές 
των συνεργαζόµενων 
εργοστασίων παραγωγής 
έχουν γίνει πολύ 
προσεκτικά, µε στόχο τη 
µέγιστη δυνατή ποιότητα 
(Dutch quality standards).

▲
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Η παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα εκτός από το προσωπικό επίπεδο, 
έχει γίνει στις µέρες µας, αναπόσπαστο κοµµάτι της στρατηγικής 
των µεγάλων εταιρειών. Ακολουθώντας πάντα τις τάσεις της αγοράς 
σε όλα τα επίπεδα, ηEuroChem Agro Ελλάς δεn θα µπορούσε να 
µην αφουγκραστεί την ανάγκη αυτή. Έτσι τον τελευταίο χρόνο έχει 
εστιάσει στο κοµµάτι του digital marketing, αρχικά δηµιουργώντας µία 
σύγχρονη, εύχρηστη ιστοσελίδα και στη συνέχεια έναν λογαριασµό 
στο Facebook, θέλοντας µε αυτό τον τρόπο να ενισχύσει την 
επικοινωνία µε το δίκτυο συνεργατών της, ενώ ταυτόχρονα να δώσει 
τη δυνατότητα στον παραγωγό να ενηµερωθεί απευθείας για τα 
προϊόντα που αφορούν την καλλιέργειά του και όχι µόνο. Τον τελευταίο 
µήνα, µετά και τη δηµιουργία του λογαριασµού µας στο Facebook, η 
ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε ακόµα και τις δικές µας προσδοκίες, 
πολλαπλασιάζοντας µάλιστα τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα µας στο 
διάστηµα αυτό, κάτι το οποίο φανερώνει ότι είµαστε στο σωστό δρόµο.

Πιο κοντά στο δίκτυο συνεργατών και τους παραγωγούς η Eurochem Ελλάς ΑΕ

▲

Phosphate and 
Iron ore mine at 
Kovdorskiy
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Το λίπασµα παραµένει commodity ή 
έχει γίνει special προϊόν; Τα στοιχεία 
της κατανάλωσης στην Ελλάδα µάλλον 
συνηγορούν στο πρώτο.

“Το λίπασµα ήταν πάντα ένα 
commodity προϊόν και γι’ αυτό άλλωστε 
το µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά µας, 
έχουν τα απλά λιπάσµατα. Παρ’ όλα αυτά 
δε µπορούµε να κλείσουµε τα µάτια 
στο γεγονός ότι σύµφωνα µε την ετήσια 
κατανάλωση λιπασµάτων, τα προϊόντα 
που περιέχουν αναστολείς ουρεάσης και 
νιτροποίησης, επιδεικνύουν ανοδική τάση 
την τελευταία πενταετία. Αυτή η τάση 
αναµένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 
µέλλον, µιας και η χρήση λιπασµάτων 
ενισχυµένης απόδοσης, θα αποτελέσει 
µία από τις ενέργειες όπου θα στηριχθεί 
η Πράσινη Συµφωνία της Ε.Ε. για να 
επιτύχει τους στόχους της. Σε πολλές 
χώρες άλλωστε έχει ήδη απαγορευτεί 
η χρήση της ουρίας, ενώ έχει γίνει 
αναγκαία η χρήση των λιπασµάτων που 
περιέχουν αναστολείς.

Οι συνθήκες πανδηµίας έδειξαν να 
τονώνουν τη ζήτηση για αγροτικά 
προϊόντα. Πώς µεταφράζεται αυτό στην 
κατανάλωση λιπασµάτων;

“Όπως όλα τα νοµίσµατα έχουν 

δύο όψεις, έτσι και η πανδηµία Covid-19 έχει 
διπλή δράση επάνω στην κατανάλωση των 
λιπασµάτων και για το λόγο αυτό δεν µπορεί 
να υπάρξει ένας ξεκάθαρος απολογισµός 
αυτή τη στιγµή. Από τη µία πλευρά, σίγουρα η 
ζήτηση του καταναλωτή για αγροτικά προϊόντα 
αυξήθηκε και αυτό φαίνεται από την άνοδο 
των πωλήσεων των σούπερ µάρκετ, κάτι το 
οποίο αυτόµατα ευνοεί την ολοκληρωµένη 
θρέψη των καλλιεργειών άρα και την 
κατανάλωση των λιπασµάτων. Από την άλλη 
µεριά όµως, έχουµε τον κλάδο της εστίασης, 
ο οποίος απορροφάει πολύ µεγάλο κοµµάτι 
της αγροτικής παραγωγής και ο οποίος 
υπολειτουργεί εδώ και ουσιαστικά ένα χρόνο. 
Αν όµως έπρεπε να κάνουµε µία εκτίµηση, 
θα µπορούσαµε να πούµε ότι το ισοζύγιο που 
προκύπτει και αφορά την κατανάλωση των 
λιπασµάτων, είναι σταθερό ή ελαφρώς θετικό.

Πώς βλέπετε να επηρεάζει τον κλάδο το 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε. για 
τις εισροές και τα προϊόντα θρέψης και τι 
φέρνει η νέα τεχνολογία; 

“Η Πράσινη Συµφωνία (Green 
Deal) η οποία προωθείται από την Ε.Ε. 
και ουσιαστικά καθορίζει τον τρόπο µε 
τον οποίο η Ευρώπη θα γίνει η πρώτη 
κλιµατικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, 
στηρίζεται σε 3 πυλώνες. Στη στρατηγική 
διατήρησης και αύξησης της βιοποικιλότητας, 
στην ΚΑΠ και τέλος στη στρατηγική «από 
το χωράφι στο πιρούνι» (Farm to Fork). 
Ο τρίτος πυλώνας, αποτελεί την καρδιά 
της Πράσινης Συµφωνίας και είναι αυτός 
ο οποίος σχετίζεται περισσότερο µε τα 
προϊόντα θρέψης αλλά και γενικότερα µε τις 

αγροτικές εισροές. Το αυστηρότερο θεσµικό 
πλαίσιο, εκφράζεται µέσα από όλες αυτές τις 
στρατηγικές, οι οποίες έχουν ως στόχο τη 
µείωση του κλιµατικού και περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος που προκύπτει κατά την 
παραγωγή των τροφίµων, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τη διαθεσιµότητα της τροφής 
µέσω αειφόρων διαδικασιών, οι οποίες 
θα δηµιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τον 
παραγωγό. Μέχρι εδώ θα έλεγε κανείς ότι 
όλα φαντάζουν ιδανικά. ∆ιαβάζοντας όµως 
προσεκτικά κανείς µε ποιους τρόπους θα 
επιτευχθεί αυτό µέχρι το 2030, η µείωση των 
χηµικών προϊόντων φυτοπροστασίας κατά 
50%, η µείωση χρήσης των λιπασµάτων κατά 
20% και η αύξηση της έκτασης της βιολογικής 
καλλιέργειας κατά 25%, είναι στόχοι δύσκολα 
επιτεύξιµοι µέσα σε µία δεκαετία, καθώς 
επίσης αποτελούν ενέργειες που θα 
αυξήσουν το κόστος παραγωγής και 
κατ’ επέκταση, το κόστος στο καλάθι 
του τελικού καταναλωτή. Προκειµένου 
να ελαχιστοποιηθεί η προαναφερθείσα 
αύξηση του κόστους, η Ε.Ε. έχει προτείνει 
κάποιες ενέργειες µεταξύ των οποίων και 
η εντατική χρήση νέων τεχνολογιών. Στο 
κοµµάτι των λιπασµάτων, αυτό προς το 
παρόν εκφράζεται µέσω των αναστολέων 
ουρεάσης και νιτροποίησης που 
εφαρµόζονται και οι οποίοι µεγιστοποιούν 
την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων, 
προστατεύοντας το περιβάλλον αλλά και 
εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή 
θρέψη της καλλιέργειας. Κατ’ επέκταση 
αυτό που αναµένουµε να δούµε στο 
άµεσο µέλλον είναι η αύξηση χρήσης 
λιπασµάτων ενισχυµένης απόδοσης, έναντι 
των παραδοσιακών που χρησιµοποιούνταν 
τα προηγούµενα χρόνια. Η EuroChem 
πρωτοπόρος εταιρεία στο κοµµάτι των 
αναστολέων, αναγνώρισε αµέσως την 
ανάγκη µείωσης του  περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος των προϊόντων της, 
φέρνοντας στην αγορά τον νέο αναστολέα 
ουρεάσης UTEC® liquid Plus, ο οποίος 
πέρα από τα πλεονεκτήµατα που δίνει στο 
λίπασµα στο οποίο εφαρµόζεται, περιέχει 
φιλικούς προς το περιβάλλον διαλύτες.

EUROCHEM ΕΛΛΑΣ AE 

ME ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
MARKETING 

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ  

▲

43_65_FERTILIZER.indd   49 09/03/2021   22:26



50 FERTILIZER
MANAGEMENT

Το λίπασµα παραµένει commodity ή 
έχει γίνει special προϊόν; Τα στοιχεία 
της κατανάλωσης στην Ελλάδα µάλλον 
συνηγορούν στο πρώτο.

“Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
παρατηρείται µια σηµαντική στροφή στον 
κλάδο µας τα τελευταία χρόνια, µε τα 
ειδικά προϊόντα θρέψης να κερδίζουν 
συνεχώς έδαφος. Τα δεδοµένα δείχνουν 
ότι οι Έλληνες αγρότες υιοθετούν στις 
καλλιεργητικές τους πρακτικές τη 
χρήση καινοτόµων λιπασµάτων που 
ενσωµατώνουν για παράδειγµα νέες 
τεχνολογίες, όπως τους παρεµποδιστές 
αζώτου ή/και περιέχουν βιοδιεγέρτες.
Ο αγρότης έχει αναγνωρίσει ότι για 
να υπερβεί τα αρνητικά σηµεία της 
ελληνικής γεωργίας (π.χ. µικρός 
κλήρος), να διαφοροποιηθεί και να 
γίνει ανταγωνιστικός, είναι αναγκαίο να 
στραφεί σε καινοτόµες λύσεις στον τοµέα 
της θρέψης, που θα του εξασφαλίσουν 
υψηλές και ποιοτικές αποδόσεις. Είναι 
σηµαντικό όµως να τονιστεί ότι τα 
προϊόντα αυτά απαιτούν εξειδικευµένη 
γνώση και πολύχρονη εµπειρία, αφού 
έχουν µεν τη δυνατότητα να αυξήσουν το 
δυναµικό της παραγωγής, µόνο εφόσον 
χρησιµοποιηθούν σωστά. Με γνώµονα τις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις του Έλληνα αγρότη, 
ως PhytoGroup είµαστε πρωτοπόροι στην 
ανάπτυξη και εφαρµογή ειδικών προϊόντων 
θρέψης. Επενδύοντας στην ορµονική 
ισορροπία των καλλιεργειών διαθέτουµε 
ένα σύνολο καινοτόµων λύσεων και 
ειδικών προϊόντων θρέψης, βασισµένα στη 
γνώση, την πείρα και τις εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες της ελληνικής γεωργίας, µε 
σκοπό να αυξηθεί ποσοτικά και ποιοτικά η 
αξία της γεωργικής παραγωγής.

Οι συνθήκες πανδηµίας έδειξαν να 
τονώνουν τη ζήτηση για αγροτικά 
προϊόντα. Πώς µεταφράζεται αυτό στην 
κατανάλωση λιπασµάτων;

“Η πανδηµία λειτουργεί ως 
µεγεθυντικός φακός για τη γεωργία σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Αναδεικνύει σε όλα 
τα επίπεδα την αξία της γεωργίας, τη 
σηµασία της ασφάλειας των τροφίµων 
και της επισιτιστικής επάρκειας. Μέσα στο 
πλαίσιο αυτό η κατανάλωση αγροτικών 
προϊόντων, καθώς και ο προσανατολισµός 
των καταναλωτών σε πρώτες ύλες 
υψηλής διατροφικής αξίας ενισχύονται 
τόσο παγκόσµια όσο και στη χώρα µας. Για 
παράδειγµα τόσο η εγχώρια κατανάλωση 
όσο και οι εξαγωγές των εσπεριδοειδών 
αυξάνονται, ενώ η διατροφική αξία του 
ελαιόλαδου συνεχώς προωθείται. Είναι 
δεδοµένο ότι η επίτευξη του δίπολου 
«υψηλή και ποιοτική παραγωγή» 
είναι συνδεδεµένη µε τη θρέψη των 
καλλιεργειών. Με αίσθηµα ευθύνης και 
µέσα σε αυτό το πλαίσιο που διαµορφώνει 
η υγειονοµική κρίση που βιώνουµε,  ως 
Φυτοθρεπτική Group παρέχουµε στους 
συνεργάτες µας και κατ' επέκταση στους 
αγρότες µας τις βέλτιστες καινοτόµες 
λύσεις και προϊόντα θρέψης, για να 
µπορέσει η γεωργία να ικανοποιήσει τις 

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΣΤΟΧΟΣ, ΥΨΗΛΗ & 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &
 ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ

▲

αυξανόµενες ανάγκες των καταναλωτών 
και να προσφέρει αγροτικά προϊόντα µε 
ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Πώς βλέπετε να επηρεάζει τον κλάδο το 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε. για 
τις εισροές και τα προϊόντα θρέψης και τι 
φέρνει η νέα τεχνολογία; 

“Η αυστηροποίηση του 
νοµοθετικού πλαισίου για τις εισροές 
εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογή 
της Πράσινης Συµφωνίας. Είναι λογικό 
όλες αυτές οι αλλαγές να δηµιουργούν 
µια αναστάτωση στους συντελεστές 
παραγωγής της γεωργίας, αφού ακόµη 
δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριµένα 
µέτρα. Σε αυτό το στάδιο κάθε χώρα 
καλείται να αξιολογήσει τα ιδιαίτερα 
τοπικά της χαρακτηριστικά και να 
υποβάλλει εθνικά σχέδια και στοχευµένα 
µέτρα. Ο κλάδος µας παρακολουθεί τις 
εξελίξεις και τονίζει ότι είναι σηµαντικό 
οι πολιτικές που θα διαµορφωθούν στη 
χώρα µας να βασίζονται στις ανάγκες της 
ελληνικής γεωργίας, να αναδεικνύουν 
την υπεραξία των ελληνικών αγροτικών 
προϊόντων και να κρατούν στο επίκεντρο 
τον Έλληνα Αγρότη. Η κατεύθυνση 
δηλαδή που θα δοθεί αποτελεί την 
ουσία όλων αυτών των πολιτικών και 
απαιτείται να διαµορφωθεί µε βάση τη 
στρατηγική που θέλουµε για τη γεωργία 
στη χώρα µας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η 
καινοτοµία, η τεχνολογία, όπως και άλλα 
µέσα αποτελούν εργαλεία που µπορεί να 
βοηθήσουν τον παραγωγό να αυξήσει 
την ανταγωνιστικότητά του. Βασική 
προϋπόθεση όµως όλων αυτών των 
εργαλείων για να αποδώσουν, είναι να 
µην είναι η χρήση τους αυτοσκοπός, αλλά 
να χρησιµοποιούνται ως µέσα επίτευξης 
µιας συγκεκριµένης στρατηγικής.
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Ολοκληρωµένο πακέτο λύσεων για κάθε ανάγκη θρέψης
Η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε., µέλος του οµίλου PhytoGroup, 
συµπλήρωσε 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική και διεθνή γεωργική 
αγορά και αποτελεί σήµερα βασικό παράγοντα εφοδιασµού προϊόντων 
θρέψης, υψηλής ποιότητας, που ενσωµατώνουν νεοτερισµούς και 
καινοτοµίες. Η εµπειρία και η γνώση του ανθρώπινου δυναµικού 
της, σε συνδυασµό µε τα καινοτόµα προϊόντα που διαθέτει, έχουν 
κατατάξει την ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ανάµεσα στις µεγαλύτερες 
ελληνικές εταιρείες του κλάδου. Στα πλαίσια της διαρκούς 
προσπάθειας για πλήρη κάλυψη των θρεπτικών αναγκών της αγοράς, 
η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ισθµό 
Κορίνθου. Η επένδυση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία να 
προσφέρει στους συνεργάτες της ένα ολοκληρωµένο πακέτο λύσεων 
στον τοµέα της λίπανσης.

Υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις
Με την ολοκλήρωση της µεταφοράς των κεντρικών δοµών της 
εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής αναπτύχθηκε η νέα εργοστασιακή 
µονάδα υδατοδιαλυτών λιπασµάτων, µε τέσσερις γραµµές παραγωγής, 
δυναµικότητας 10.000 τόνων ετησίως και παράλληλη στέγαση της 
διοίκησης της εταιρείας σε νέα γραφεία.
Το άµεσο επόµενο επενδυτικό βήµα που είχε θέσει η εταιρεία, µε στόχο 
την ολοκλήρωση του έως το τέλος του 2019, ολοκληρώθηκε και αφορά 
στην κτιριακή επέκταση στις εγκαταστάσεις στον Ισθµό της Κορίνθου, µε 
δυνατότητα αποθήκευσης µεγαλύτερη των 30.000 τόνων και µε παράλληλη 

εγκατάσταση νέας γραµµής παραγωγής και ενσάκισης κοκκωδών 
λιπασµάτων, διπλασιάζοντας έτσι την παραγωγική της δυνατότητα.

Εξαγωγική [αρουσία σε 20 χώρες
Πέραν της δραστηριοποίησής στην ελληνική αγορά, από το 1996 
η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. µε ένα πλήρως οργανωµένο Τµήµα, 
αναπτύσσεται δυναµικά και µε ιδιαίτερη επιτυχία στον τοµέα των 
εξαγωγών µε παρουσία σε τουλάχιστον 20 χώρες. Έτσι σήµερα, η 
εταιρεία διατηρεί συνεχή εξαγωγική δραστηριότητα σε Βαλκάνια, 
Ευρώπη, Β. Αφρική αλλά και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. 
Η προσέγγιση των αγορών του εξωτερικού γίνεται µε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και στρατηγική προοπτική.
Η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. εµπλουτίζει συνεχώς την γκάµα της µε 
νέα προϊόντα, µε γνώµονα την ανεύρεση καινοτόµων λύσεων που 
µπορούν να δώσουν αποτελεσµατικές απαντήσεις στα προβλήµατα της 
σύγχρονης γεωργίας. Η εταιρεία επενδύει στην πολύπλευρη επαφή µε 
την παραγωγική αγροτική δραστηριότητα που αφορά τόσο στον Έλληνα 
παραγωγό και τον γεωπόνο τεχνικό σύµβουλο, όσο και στην ακαδηµαϊκή 
ερευνητική δραστηριότητα. Για την εταιρεία ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ η εµπορική 
σχέση µε τους χρήστες των προϊόντων της είναι απλά η αρχή για µια 
βαθύτερη σχέση συνεργασίας µε συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας.  Η 
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ατενίζει το µέλλον µε αισιοδοξία, έχοντας 
εµπιστοσύνη στο δυναµικό της, στην ελληνική γεωργία και στους 
συνεργάτες της και πιστεύοντας πάντα ότι… 

43_65_FERTILIZER.indd   51 09/03/2021   22:26



52 FERTILIZER
MANAGEMENT

Η TEOFERT Α.Ε. είναι η ελληνική εταιρεία 
του Οµίλου Επιχειρήσεων της οικογένειας 
Θεοφανόπουλου, ο οποίος δραστηριοποιείται 
στο διεθνή χώρο των πρώτων υλών και 
λιπασµάτων από τη δεκαετία του 1960. 
Όραµά της είναι να προσφέρει καινοτόµες 
και ποιοτικές λύσεις που καλύπτουν όλες 
τις ανάγκες των Ελλήνων παραγωγών, µε 
γνώµονα την ανάδειξη των γεωργικών 
προϊόντων τους και τη βιώσιµη ανάπτυξη 
της ελληνικής γης.  H ΤΕΟFERT είναι η 
µοναδική ελληνική εταιρεία, η οποία έχει 
κατορθώσει και διαθέτει τόσες πολλές και 
εξειδικευµένες τεχνολογίες στο χώρο των 
λιπασµάτων. 
Συγκεκριµένα, τα προϊόντα της (κοκκώδη 
και υγρά) διακρίνονται από 6 διαφορετικές 
τεχνολογίες:
■ΑLZON neo-N - Tεχνολογία ∆ιπλής 
Παρεµπόδισης
■. Piazur - Τεχνολογία Παρεµπόδισης 
Ουρεάσης
■ PiaMax - Tεχνολογία Παρεµπόδισης 
Νιτροποιησης 

■Αvail N - Tεχνολογία Μέγιστης 
Απορρόφησης Αζώτου & Ανάπτυξης των 
φυτών
■ Αvail P - Τεχνολογία Μέγιστης 
Απορρόφησης Φωσφόρου & Ανάπτυξης 
των φυτών
■Εlectron - Tεχνολογία Μέγιστης 
Απορρόφησης Ιχνοστοιχείων.
Οι αποκλειστικές συνεργασίες που συνάπτει 
µε τους κορυφαίους και τεχνολογικά 
προηγµένους οίκους του εξωτερικού στον 
τοµέα της λίπανσης και θρέψης των φυτών 
(SKW- Piesteritz, VERDESIAN, ΚΙΜΙΤΕC, SQM 
κ.α) οδηγούν στη µεταφορά τεχνογνωσίας 
στην Ελλάδα και την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, προσαρµοσµένων απόλυτα στις 
ελληνικές απαιτήσεις στην παραγωγική της 
µονάδα στη Στυλίδα Φθιώτιδας. Ο προϊοντικός 
της κατάλογος έχει ολοκληρωθεί διαθέτοντας 
πλήρη σειρά απλών και ΝPK υδατοδιαλυτών 
λιπασµάτων, ως αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος των Ultrasol της εταιρείας 
SQM. Με παρουσία σε ολόκληρη την 
Ελλάδα και την εµπιστοσύνη των πελατών 
της να µεγαλώνει συνεχίζει να ερευνά για 
αξιόπιστες και προηγµένες λύσεις θρέψης..

Εξειδικευµένες τεχνολογίες 

▲

43_65_FERTILIZER.indd   52 09/03/2021   22:26



53FERTILIZER
MANAGEMENT

Το λίπασµα παραµένει commodity ή 
έχει γίνει special προϊόν; Τα στοιχεία 
της κατανάλωσης στην Ελλάδα µάλλον 
συνηγορούν στο πρώτο.

“Οι νέες τεχνολογίες έχουν 
εισχωρήσει για τα καλά στον τοµέα των 
λιπασµάτων, όχι µόνο σε παγκόσµιο 
επίπεδο, αλλά και στον ελληνικό αγροτικό 
χώρο. Η συνεχόµενη προσπάθεια των 
αγροτών να αυξήσουν όλο και περισσότερο 
την παραγωγή τους και ταυτόχρονα 
να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις 
ραγδαίες κλιµατικές αλλαγές τους 
αναγκάζουν να στραφούν πιο εντατικά 
σε αποτελεσµατικότερες λύσεις όσον 
αφορά τη θρέψη των καλλιεργειών 
τους. Η τάση σχετικά µε τη χρήση 
των «έξυπνων» λιπασµάτων έναντι 
των κοινών παρουσιάζεται συνεχώς 
αυξανόµενη, µε βάση τα ετήσια στοιχεία 
κατανάλωσης λιπασµάτων στη χώρα 
µας, µε τα πρώτα να καταλαµβάνουν 
όλο και µεγαλύτερο µερίδιο. Η έρευνα 
µάλιστα που παρατηρείται τα τελευταία 
χρόνια στη βιοµηχανία των λιπασµάτων 
είναι αξιοσηµείωτη στοχεύοντας στην 
αύξηση της αποτελεσµατικής χρήσης των 
θρεπτικών στοιχείων, χρησιµοποιώντας 

σταθεροποιηµένα λιπάσµατα, πολυµερή 
νανοτεχνολογίας (νανο-λιπάσµατα), καθώς 
και µικροοργανισµούς (βιο-λιπάσµατα). 
Μάλιστα, η αλλαγή του νοµοθετικού 
κανονισµού θα συµβάλλει σηµαντικά 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι Έλληνες 
αγρότες έχουν αρχίσει να αντιλαµβάνονται 
το λίπασµα όχι σαν µία απλή πρώτη ύλη 
και να στρέφονται προς εξειδικευµένες 
λύσεις λίπανσης, ειδικά σε περιπτώσεις που 
καλλιεργούν προϊόντα µε προστιθέµενη αξία.     

Οι συνθήκες πανδηµίας έδειξαν να 
τονώνουν τη ζήτηση για αγροτικά 
προϊόντα. Πώς µεταφράζεται αυτό στην 
κατανάλωση λιπασµάτων;

“H πανδηµία που ζούµε τον 
τελευταίο ένα χρόνο αποτελεί µία παγκόσµια 
κρίση στον τοµέα της υγείας, η οποία 
είχε σηµαντικές επιπτώσεις σε όλους 
τους τοµείς της παγκόσµιας οικονοµίας, 
συµπεριλαµβανοµένων της εφοδιαστικής 
αλυσίδας τροφίµων και του γεωργικού 
τοµέα. Παρόλο λοιπόν, που υπάρχουν 
διαθέσιµα τρόφιµα παγκοσµίως κι όµως 
παρατηρήθηκε ότι η πανδηµία του COVID-19 
διαταράσσει την προσφορά και την ζήτηση 
των τροφίµων µε πολλαπλούς τρόπους. 
Στην περίπτωση των αγροτικών προϊόντων 
η ανάγκη για έναν πιο υγιεινό τρόπο 
διατροφής συνετέλεσε σε µία αύξηση της 
ζήτησης των φρούτων και λαχανικών, µε 
αποτέλεσµα οι παραγωγοί να ενθαρρυνθούν 
και να εφαρµόσουν λιπάσµατα, καθώς 
και ειδικά προϊόντα θρέψης. Από την άλλη 
µεριά όµως, το κλείσιµο των καταστηµάτων 
εστίασης αλλά και των ξενοδοχείων 
συνέβαλε σηµαντικά στη µη διάθεση 

προϊόντων και στη δηµιουργία µεγάλης 
ανησυχίας στους αγρότες και αδράνειας 
όσον αφορά την εφαρµογή λιπασµάτων.  

Πώς βλέπετε να επηρεάζει τον κλάδο το 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε. για 
τις εισροές και τα προϊόντα θρέψης και τι 
φέρνει η νέα τεχνολογία; 

“Η υιοθέτηση του καινούργιου 
Kανονισµού ΕU 2019/2019 σε αντικατάσταση 
του ήδη υπάρχοντος EC 2003/2003 στοχεύει 
στην προώθηση των αρχών της κυκλικής 
οικονοµίας, καθώς και στην µείωση των 
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και 
στον τοµέα των λιπασµάτων. Το καινούργιο 
θεσµικό πλαίσιο θα φέρει σηµαντικές 
αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τόσο στις 
εταιρείες παραγωγής όσο και στις εταιρείες 
διακίνησης λιπασµάτων, οι οποίες θα πρέπει 
να εναρµονιστούν σε ένα πολύ πιο περίπλοκο 
πλαίσιο εργασίας, προκειµένου να µπορέσουν 
να κυκλοφορήσουν νόµιµα προϊόντα εντός της 
Ε.Ε. Παράλληλα όµως, µαζί µε τα ανόργανα 
λιπάσµατα που κυκλοφορούσαν µε βάση 
τον παλιότερο Kανονισµό ο κατάλογος 
των λιπασµάτων διευρύνεται κατά πολύ 
ενσωµατώνοντας λιπάσµατα πιο φιλικά προς 
το περιβάλλον προερχόµενα από οργανικά 
απόβλητα, οργανο-ανόργανα λιπάσµατα, 
βιοδιεγέρτες, υποστρώµατα καλλιέργειας, 
εδαφοβελτιωτικά, αλλά και µικροοργανισµούς.  
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο παραγωγός να έχει 
πλέον περισσότερες και ασφαλείς επιλογές και 
σε οργανικά λιπάσµατα, πλήρως εναρµονισµένα 
µε αυστηρά πρότυπα ποιότητας για το 
περιβάλλον αλλά και για τον τελικό καταναλωτή. 
Όλος αυτός ο εκσυγχρονισµός δηµιουργεί 
µεγάλες δυνατότητες για έρευνα, δηµιουργία 
καινοτόµων προϊόντων, καθώς και επενδύσεις 
στο χώρο της βιοµηχανίας των λιπασµάτων, µε 
τις εταιρείες του κλάδου να έχουν πιο εύκολη 
πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, κάτι το οποίο 
αποτελούσε µεγάλο περιοριστικό παράγοντα µε 
τα προηγούµενα δεδοµένα.        

TEOFERT AE 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΞΥΠΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΡΟΤΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΜARKETING 

∆Ρ. ΧΑΡΙΤΙΝΗ 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

▲
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“Λαµβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις, την Πράσινη Συµφωνία της 
ΕΕ, το νέο Κανονισµό λιπασµάτων, τους 
περιβαλλοντολογικούς περιορισµούς, τις 
τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς, η στροφή 
στα specialty λιπασµατα είναι µονόδροµος. Η 
στρατηγική µας είναι όχι µόνο η προµήθεια 
ολοκληρωµένων προγραµµάτων θρέψης 
στον Έλληνα παραγωγό αλλά και η βελτίωση 
της χρήσης λιπασµάτων, η µείωση των 

απωλειών θρεπτικών ουσιών και η 
προστασία της γονιµότητας του εδάφους. 
∆έσµευσή µας είναι να στηρίζουµε τον 
Έλληνα παραγωγό όπως κάνουµε εδώ και 
τριάντα χρόνια και γνωρίζουµε πολύ καλά 
πως για να συνεχίσουµε να είµαστε δίπλα 
του, αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε specialty 
λιπάσµατα µε τεχνολογäες που πραγµατικά 
δίνουν λύσεις. Ποια είναι όµως τα specialty 
λιπάσµατα; Σύµφωνα µε τα στοιχεία τα 
βασικά λιπάσµατα της αγοράς των specialty 
λιπασµάτων αποτελούν τα ελεγχόµενης 
αποδέσµευσης κοκκώδη λιπάσµατα (βλ. 
Agromaster, Agrocote) που επιτρέπουν 
ελεγχόµενη αποδέσµευση των θρεπτικών 
στοιχείων, τα κρυσταλλικά λιπάσµατα 
για υδρολίπανση (βλ. Novacid, Pekacid, 
Solinure, Agrolution), τα κρυσταλλικά 
λιπάσµατα µε τεχνολογία για διαφυλλική 
εφαρµογή (βλ. Nutrivant, Agroleaf) και 
οι βιοδιεγέρτες. Κατηγορίες λιπασµάτων 
που η παραγωγή τους είναι αποτέλεσµα 
επενδύσεων, πολυετών µελετών µεγάλων 
ερευνητικών κέντρων,  συνεργασία µε 
πανεπιστήµια -όπως το Ben Gurion στο 

Ισραήλ για την ICL- και όχι µόνο αποτέλεσµα 
µια απλής ανάµειξης. ∆υστυχώς η Ελλάδα 
υστερεί σε τέτοιου είδους επενδύσεις αλλά 
τουλάχιστον ευελπιστούµε σε ενέργειες 
που τουλάχιστον θα είναι δυνατή η εξαγωγή 
στοιχείων που θα επιτρέπουν τη διάκριση 
µεταξύ commodities και specialties.

“Είναι γεγονός ότι η πανδηµία 
επηρέασε όλες τις χώρες και όλες 
τις οικονοµίες. Η γεωργία, άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε τη διατροφική αλυσίδα, 
ανεξάρτητα από τις συνθήκες και τη σκιά της 
πανδηµίας δε σταµάτησε ποτέ. Οι σχετικά 
καλύτερες τιµές σε ορισµένα αγροτικά 
προϊόντα σε συνδυασµό µε το φαινόµενο 
της υπολίπανσης που παρατηρείται τα 
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και κατ’ 
επέκταση τα περιθώρια ανάπτυξης που 
υπάρχουν, φαίνεται να συµβάλλουν θετικά 
στη διάθεση των παραγωγών να επενδύσουν 
περισσότερο στη λίπανση προκειµένου να 
δώσουν προστιθέµενη αξία στο τελικό προϊόν 
και να βελτιώσουν το εισόδηµά τους.

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑ Μ.
ΓΑΓΓΟΥ

▲

MEDILCO HELLAS AE

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕ∆Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Καλύτερη διαβροχή
    Καλύτερη απορρόφηση
        Καθυστέρηση εξάτμισης
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Η γνωστή διαφυλλική 
κρυσταλλική σειρά λιπασµάτων 
Agroleaf Power εµπλουτίζεται 
µε τη σειρά Agroleaf Liquid. 
Η σειρά Agroleaf Liquid
περιέχει την F3 SurfActive, 
µια µοναδική τεχνολογία 
της ICL που αυξάνει την 
αποτελεσµατικότητα κάθε 
εφαρµογής φυλλώµατος. 
Η τεχνολογία F3 SurfActive 
αποτελείται από ένα 
καινοτόµο µείγµα µη 
ιονικών επιφανειοδραστικών 
ουσιών που δηµιουργήθηκε 
για τη βελτίωση της 
διαθεσιµότητας θρεπτικών συστατικών και την 
αποτελεσµατικότητα του διαλύµατος ψεκασµού.
Η σειρά Agroleaf Power επιδρά µε τρεις 
σηµαντικούς τρόπους στα φυτά. Πρώτον, δίνει 
µεγάλης διάρκειας ώθηση σε κάθε στάδιο 
ανάπτυξης. ∆εύτερον, διορθώνει γρήγορα 
τις ελλείψεις σε θρεπτικά στοιχεία και 
τρίτον βοηθά τα φυτά να ξεπεράσουν την 
καταπόνηση από τις καιρικές συνθήκες, τη 
χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών και την 
υψηλή παραγωγή. Με τα Agroleaf Power ο 
παραγωγός ελέγχει την καλλιέργειά του από 
την αρχή µέχρι το τέλος. 
Γιατί τα Agroleaf Power είναι µοναδικά;
nΤα Agroleaf Power διαφέρουν από τα 
περισσότερα διαφυλλικά λιπάσµατα χάρη 

στην πολύ γρήγορη απορρόφησή τους, την 
υψηλή καθαρότητά τους και την αποκλειστική 
τεχνολογία Μ-77 και DPI.
nΗ αποτελεσµατικότητα των Agroleaf Power 
είναι ορατή ακόµη και µια µέρα µετά την 
εφαρµογή. Τα φυτά έχουν βαθύτερο χρώµα, 
πιο υγιή εµφάνιση και καλύτερη ανάπτυξη.  
n  Η µεγάλη περιεκτικότητα σε θρεπτικά 
στοιχεία αποδεικνύει την υψηλή 
καθαρότητα των  Agroleaf Power.
nΗ σειρά Agroleaf Power καλύπτει όλα 
τα κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά 
στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά. Τύποι µε 
υψηλό Ν, Ρ ή Κ και τύποι µε Ασβέστιο και 
Μαγνήσιο προσφέρουν λύσεις για όλη την 
καλλιεργητική περίοδο.

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ 1 ΣΕΙΡΑ

▲

Με έµπνευση, καινοτοµία και  
αειφορία οδηγούµε τις εξελίξεις
Πιστοί στη φιλοσοφία και την κουλτούρα 
µας  πιστεύουµε ότι απώτερος σκοπός µας 
είναι να προωθήσουµε εξαιρετικά προϊόντα 
και αυτό δεν αλλάζει. Εστιάζουµε συνεχώς 
στην καινοτοµία και δίνουµε λύσεις στις 
παλαιές και νέες προκλήσεις της εποχής. Η 
Medilco Hellas στηρίζει την ελληνική γεωργία 
διαθέτοντας µια πλήρη γκάµα προϊόντων 
που περιλαµβάνει κρυσταλλικά κοκκώδη, 
κοκκώδη, ελεγχόµενης αποδέσµευσης 
λιπάσµατα, βιοδιεγέρτες και ιχνοστοιχεία, 
η οποία συνεχώς εµπλουτίζεται µε βάση 
τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς. Ως 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος ενός από τους 
µεγαλύτερους πολυεθνικούς οµίλους και 
παραγωγούς φυσικών ορυκτών παγκοσµίως, 
της ICL και της Ισπανικής Herogra Especiales, 
εστιάζoυµε και επενδύουµε στην θρέψη 
ακριβείας, την αειφορία και τη διανοµή των 
πιο προηγµένων τεχνολογικά λιπασµάτων, 
τα οποία είναι προιόντα έρευνας από τα 
µεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα του Ισραήλ, 
της Ολλανδίας και της Ισπανίας. Όραµά 
µας είναι η δηµιουργία ενός πρότυπου 
δικτύου διανοµής λιπασµάτων µε άριστα 
εκπαιδευµένους γεωπόνους και παραγωγούς, 
οι οποίοι εφαρµόζουν συστήµατα ορθολογικής 
και στοχευµένης θρέψης που δηµιουργούν 
προστιθέµενη αξία στο τελικό προϊόν. 

Η προηγμένη διαφυλλική σειρά

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

Agroleaf Power High PW 12-52-5+TE

Agroleaf Power High Ν 31-11-11+ΤΕ

Agroleaf Power High Κ 15-10-31+ΤΕ

Agroleaf Power Total 20-20-20+TE

Agroleaf Power Calcium 11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE

Agroleaf Power Magnesium 10-5-10+16MgO+32SO3+TE

Η σειρά Agroleaf Power 
πρόσφατα εµπλουτίστηκε 
µε τη σειρά Agroleaf Liquid. 
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«Οι πραγµατικά καινοτόµες τεχνολογίες και τα 
πραγµατικά specialite λιπάσµατα προϋποθέτουν χρόνια 

έρευνας και ανάπτυξης, πρωτόκολλα πειραµατισµού 
υψηλών απαιτήσεων και, φυσικά, πολλά αποδεικτικά 

σε διαφορετικά κλίµατα και εδάφη.»   
Μπρούνο Καχρίλας

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου 
λιπασµάτων της Timac Agro 
στο Saint Malo της Βρετάνης
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Το λίπασµα παραµένει commodity ή 
έχει γίνει special προϊόν; Τα στοιχεία 
της κατανάλωσης στην Ελλάδα µάλλον 
συνηγορούν στο πρώτο.

“Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε 
ξεκάθαρα µια αυξητική τάση προς την 
εξειδικευµένη θρέψη και στην αύξηση 
των specialite λιπασµάτων. Αυτό όµως 
έχει φέρει ως αποτέλεσµα όλο και 
περισσότερες εταιρείες να ισχυρίζονται 
πως εµπορεύονται specialite λίπασµα, 
χωρίς αυτό να τεκµηριώνεται ουσιαστικά. 
Οι πραγµατικά καινοτόµες τεχνολογίες 
και τα πραγµατικά specialite λιπάσµατα 
προϋποθέτουν χρόνια έρευνας και 
ανάπτυξης, πρωτόκολλα πειραµατισµού 
υψηλών απαιτήσεων και, φυσικά, πολλά 
αποδεικτικά σε διαφορετικά κλίµατα 
και εδάφη. Να σηµειώσουµε πως κάθε 
τεχνολογία της Timac Agro Ι ΛΥ∆Α 
υπόκειται τουλάχιστον σε 7 χρόνια έρευνας 
πριν καταλήξει στον τελικό καταναλωτή.
Από την άλλη πλευρά, παρά το γεγονός 
ότι η αγορά των specialite λιπασµάτων 
αυξάνεται σταδιακά, θεωρώ ότι απέχουµε 
πολύ ακόµα από το να πούµε ότι η αγορά 
του λιπάσµατος στην Ελλάδα έχει γίνει 
πλέον special προϊόν. Σε τάξη µεγέθους, 
η αγορά των κοινών λιπασµάτων 
(commodities) θα συνεχίσει να κυριαρχεί 

τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσµια για 
λόγους κλίµακας εµπορίου, βελτιστοποίηση 
των εργοστασίων παραγωγής, λόγω του 
όγκου των ποσοτήτων, καθώς και λόγω 
της συνήθειας των παραγωγών. Είµαι 
βέβαιος πως µε την πάροδο του χρόνου, ο 
παραγωγός θα αντιλαµβάνεται ολοένα και 
περισσότερο τα οφέλη που προκύπτουν 
από τη χρήση ενός specialite λιπάσµατος 
έναντι ενός κοινού, καθώς το εισόδηµά 
του βασίζεται καθοριστικά σε ποιοτικά και 
ποσοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής 
που µόνο µε τη χρήση ενός specialite 
λιπάσµατος µπορούν να βελτιστοποιηθούν.

Οι συνθήκες πανδηµίας έδειξαν να 
τονώνουν τη ζήτηση για αγροτικά 
προϊόντα. Πώς µεταφράζεται αυτό στην 
κατανάλωση λιπασµάτων;

“Όντως η ζήτηση για αγροτικά 
προϊόντα τονώθηκε στις συνθήκες αυτές 
και βλέπουµε και µια παγκόσµια αυξητική 
τάση τιµών στις περισσότερες καλλιέργειες 
όπως και στα περισσότερα εµπορεύµατα 
τους τελευταίους µήνες. Οι συνθήκες αυτές 
βοήθησαν στην κατανάλωση της συνολικής 
ποσότητας λιπασµάτων, αλλά ταυτόχρονα 
ανέδειξαν τη σηµαντικότητα των specialite 
λιπασµάτων έναντι των κοινών, καθώς η 
βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της 
καλλιέργειας σε συνάρτηση µε τη συνολική 
αύξηση παραγωγής, απέφερε πολλαπλά 
οφέλη για τον παραγωγό και το εισόδηµά 
του. Ως εκ τούτου, παρατηρήσαµε µια στροφή 
προς το specialite λίπασµα που δείχνει 
πως θα έχει διάρκεια. Σε αυτό το σηµείο θα 
πρέπει να σηµειώσουµε πως η πανδηµία 
της νόσου Covid-19 ανέδειξε όχι µόνο τη 
σηµαντικότητα της διατροφικής αλυσίδας, 
αλλά και της διατροφικής επάρκειας. Ο 

παγκόσµιος πληθυσµός αναµένεται να αυξηθεί 
στα 10 δισεκατοµµύρια ανθρώπους µέχρι 
το 2050, συνεπώς η ανάγκη για αύξηση της 
παγκόσµιας παραγωγής τροφής παραµένει 
επιτακτική. Ταυτόχρονα, ενώ ο αριθµός του 
παγκόσµιου πληθυσµού αυξάνεται, η συνολική 
διαθέσιµη γη παραµένει σταθερή. Συνεπώς, θα 
πρέπει να παράγουµε περισσότερη τροφή µε 
ακόµα µικρότερη κατά κεφαλήν διαθέσιµη γη. 
Στόχος µας είναι µε τη χρήση των τεχνολογιών 
µας, να συµβάλουµε ουσιαστικά στην αύξηση 
της συνολικής παραγωγής, στη βελτιστοποίηση 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εκάστοτε 
καλλιέργειας, καθώς και στην αύξηση του 
εισοδήµατος του παραγωγού, διασφαλίζοντας 
ένα πιο βιώσιµο µέλλον. 

Πώς βλέπετε να επηρεάζει τον κλάδο το 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε. για 
τις εισροές και τα προϊόντα θρέψης και τι 
φέρνει η νέα τεχνολογία; 

“Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός 
που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ θα βοηθήσει, 
αλλά υπάρχουν ακόµα πολλά και σηµαντικά 
ζητήµατα που πρέπει να λυθούν µεταξύ της 
ευρωπαϊκής κοινότητας. Η γραφειοκρατία 
είναι πάντα ένα δύσκολο κοµµάτι, όµως 
αποτελεί και µια ευκαιρία για τις πραγµατικά 
καινοτόµες τεχνολογίες να ξεχωρίσουν 
από τα κοινά λιπάσµατα ή ακόµα και από τα 
«αυτοαποκαλούµενα specialite». Σε µία εποχή 
όπου όλο και περισσότεροι παρουσιάζουν τα 
λιπάσµατά τους ως specialite, η πρόκληση 
έγκειται κυρίως στην επιµόρφωση τόσο των 
συνεργατών, όσο και των παραγωγών γύρω 
από τις νέες τεχνολογίες και τις πραγµατικές 
διαφορές µεταξύ τους. Με γνώµονα αυτό, 
η οµάδα των 40 και πλέον γεωπόνων της 
Timac Agro Ι ΛΥ∆Α εξηγεί πρακτικά και 
µε τεχνικοοικονοµικά επιχειρήµατα πως η 
επένδυση στις τεχνολογίες των προϊόντων 
µας είναι σε θέση να αυξήσει τα εισοδήµατα 
του παραγωγού µεγιστοποιώντας τις 
αποδόσεις του και ως εκ τούτου και το 
εισόδηµά του.

TIMAC AGRO Ι ΛΥ∆Α 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ   
ΑΠΟ ΤΑ SPECIALITE ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
TIMAC AGRO  | ΛΥ∆Α

MΠΡΟΥΝΟ 
KAΧΡΙΛΑΣ

▲
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Το λίπασµα παραµένει commodity ή 
έχει γίνει special προϊόν; Τα στοιχεία 
της κατανάλωσης στην Ελλάδα µάλλον 
συνηγορούν στο πρώτο.

“Στην οµπρέλα των προϊόντων 
θρέψης φυτών, εκτός των απλών και 
σύνθετων κοκκωδών και κρυσταλλικών 
λιπασµάτων, έχουν νοµοθετικά περιληφθεί 
και οι βιοδιεγέρτες και προϊόντα ειδικής 
τεχνολογίας που συνδυάζουν βιοδιέγερση 
και θρέψη και χαρακτηρίζονται ως νέου 
τύπου λιπάσµατα. Αυτά τα special προϊόντα 
υλοποιούν σύγχρονη έρευνα και αποτελούν 
τους πρωταγωνιστές της σηµερινής νέας 
πράσινης επανάστασης και σχεδόν όλες 
οι εταιρείες έχουν πλέον περιλάβει τέτοια 
προϊόντα στον κατάλογό τους. Παράλληλα 
βελτιώθηκε η τεχνολογία των γνωστών 
κοινών λιπασµάτων και εποµένως η 
αποτελεσµατικότητα χρήσης τους χάρη π.χ. 
στις τεχνολογίες σταθεροποίησης αζώτου. 
Εντούτοις υπάρχει αρκετή δυσπιστία για 
την οικονοµική αποτελεσµατικότητα των 
προηγµένων τεχνολογικά σηµερινών 
προϊόντων (σχέση κόστους - οφέλους) 
όπως και έλλειµµα επικοινωνίας και 
αποτελεσµατικής τεχνικής υποστήριξης 
τους ώστε να γίνει ευρέως κατανοητή η 

τεχνολογία και η αξία τους στις οικονοµικά 
δύσκολες σηµερινές συνθήκες. Πόσοι 
π.χ. αγρότες αναζητούν ή κατανοούν 
την ανάγκη χρήσης αντιοξειδωτικών και 
οσµωπροστατευτικών σκευασµάτων; 
Έτσι γενικά τα προϊόντα θρέψης  
αντιµετωπίζονται ακόµη ως commodities, 
αλλά όλο και περισσότεροι γεωπόνοι και 
αγρότες συνειδητοποιούν ότι είναι οι νέες 
τεχνολογίες σύγχρονων προϊόντων και 
στρατηγικών που κάνουν τη διαφορά στην 
ποιότητα και στην ποσότητα παραγωγής, 
ιδιαίτερα σε συνθήκες κλιµατικής αλλαγής.

Οι συνθήκες πανδηµίας έδειξαν να 
τονώνουν τη ζήτηση για αγροτικά 
προϊόντα. Πώς µεταφράζεται αυτό στην 
κατανάλωση λιπασµάτων;

“Στις συνθήκες της πανδηµίας 
αυξήθηκε η οικιακή κατανάλωση, 
αλλά µειώθηκε η µαζική κατανάλωση 
σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, κέντρα 
διασκέδασης και εκδροµές - κρουαζιέρες 
λόγω της παγκόσµιας καραντίνας 
(lockdown). Αυξήθηκε η ζήτηση τροφίµων 
από τα super markets αλλά µειώθηκε 
σηµαντικά η κίνηση των λαχαναγορών 
και οι εξαγόµενες ποσότητες πολλών 
προϊόντων. Οι οικονοµικές δυσκολίες 
διατηρούν σε πολλούς αγρότες ψυχολογία 
επενδυτικής διστακτικότητας, οπότε 
η σηµαντική ανάκαµψη που φέτος 
καταγράφηκε στη ζήτηση λιπασµάτων 
φαίνεται ότι δεν θα φέρει πολύ σύντοµα 

την κατανάλωση των προϊόντων 
θρέψης φυτών στα επίπεδα πρόσφατων 
παλαιότερων δεκαετιών. Σηµατοδοτεί 
όµως την αυξανόµενη  κατανόηση της 
αναγκαιότητας ορθής και αποτελεσµατικής 
χρήσης σύγχρονων προϊόντων και 
τεχνολογιών θρέψης φυτών.

Πώς βλέπετε να επηρεάζει τον κλάδο το 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε. για 
τις εισροές και τα προϊόντα θρέψης και τι 
φέρνει η νέα τεχνολογία; 

“Το νέο κανονιστικό πλαίσιο 
της Ε.Ε. για τα προϊόντα θρέψης και 
βιοδιέγερσης φυτών (Κανονισµός 1009) 
όταν εξειδικευτεί και τεθεί σε εφαρµογή 
θα απαιτεί µεγαλύτερη επένδυση στην 
υπεράσπιση της ετικέτας των προϊόντων 
από πλευράς των εταιρειών παραγωγής 
τους, γεγονός που θα δυσκολέψει 
οικονοµικά αδύναµες εταιρείες του 
χώρου και αναµένεται να ευνοήσει 
συγχωνεύσεις ή εξαγορές τους. Οι νέες 
τεχνολογίες και στρατηγικές αξιοποιούν 
τη σύγχρονη γνώση στη φυσιολογία 
ανάπτυξης αλλά και καταπόνησης των 
φυτών και στην παρακολούθηση της 
γονιδιακής τους έκφρασης. Εστιάζουν 
στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας 
θρέψης των καλλιεργειών, στην 
αποφυγή και αντιµετώπιση διαταραχών 
της ανάπτυξης των φυτών και στην 
βελτίωση των στρεµµατικών αποδόσεων 
και της ποιότητας των παραγόµενων 
προϊόντων ακόµα και σε αντίξοες 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Εστιάζουν 
σε «έξυπνες» εξειδικευµένες εισροές 
στη κάθε καλλιέργεια, φιλικές στο 
περιβάλλον και στον άνθρωπο που θα 
ευνοούν την αειφόρο απόδοση του 
αγρο-οικοσυστήµατος και θα κάνουν 
οικονοµικά βιώσιµη την αγροτική 
εκµετάλλευση.

AGROCOSMOS S.A. 
 AGRISIDE CROPCARE

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ
ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΘΡΕΨΗ

▲

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΛΛΗΣ
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Το πυρίτιο (Si), αν και άφθονο συστατικό του 
φλοιού της Γης, στο έδαφος δεν βρίσκεται 
επαρκώς σε εύκολα διαθέσιµη µορφή για 
τα φυτά. Είναι ωφέλιµο στοιχείο για τα φυτά 
και σύµφωνα µε πολλές επιστηµονικές 
ανακοινώσεις έχει ρόλο δοµικό και 
βιοδιεγερτικό. Συµβάλει παράλληλα µε τη 
δράση των ασβεστίου και βορίου, στην 
ισχυροποίηση της δόµησης των φυτών αλλά 
και στη καλύτερη θρέψη και στην αντοχή 
των φυτών σε καταπονήσεις (στρες) και 
προσβολές. 
■ Συµβάλλει στη δοµή και σταθεροποίηση 
των κυτταρικών τοιχωµάτων µε αποθέσεις 
σε αυτά. Συσσωρεύεται κάτω από την 
επιδερµίδα των φύλλων αλλά και στα 
µεσοκυττάρια διαστήµατα σχηµατίζοντας 
σώµατα που ονοµάζονται «φυτόλιθοι», οπότε 
συµβάλλει στην υποστήριξη του σκελετού 
των φυτών. Για τον βιολογικό σχηµατισµό στα 
µεσοκυττάρια διαστήµατα δοµικού άµορφου 
ενυδατικού  SiO2 (biosilica) σηµαντικό ρόλο 
παίζει το αµινοξύ σερίνη. 
■ Ακόµη βοηθά την απορρόφηση θρεπτικών 
στοιχείων όπως του φώσφορου οπότε βοηθά 
και την ανάπτυξη της ρίζας, την αύξηση 
των αζωτοδεσµευτικών βακτηρίων στα 
ψυχανθή αλλά και την κίνηση του καλίου 
µέσα στα φυτά.  
■Έχει θετική, διεγερτική επίδραση στη δράση 
αντιοξειδωτικών ενζύµων και στη δηµιουργία 
µη ενζυµατικών αντιοξειδωτικών ουσιών 
σε συνθήκες καταπόνησης. Έχει ρυθµιστικό 
ρόλο στη κίνηση και διαχείριση του νερού από 
τα φυτά, στην απώλεια του λόγω διαπνοής 
οπότε όπως και η σερίνη βοηθά την οσµωτική 
προστασία του κυττάρου, ενώ αυξάνει το 
περιεχόµενο νερό στα φύλλα. Παράλληλα 
αποτρέπει την απορρόφηση χλωρίου και 
νατρίου και τη συσσώρευση του δεύτερου 
στα κύτταρα. Παρεµποδίζει την είσοδο, κίνηση 
και συσσώρευση βαρέων µετάλλων µέσα στο 
φυτό.
■Συµβάλλει στην επιβράδυνση της 
διείσδυσης µυκηλιακών υφών και στην 
αποτροπή της ανάπτυξης αποικιών εχθρών 
στους φυτικούς ιστούς εµποδίζοντας τη 
τροφική τους δραστηριότητα, αλλά και 
στην αναβάθµιση της άµυνας των φυτών 

αυξάνοντας τη παραγωγή των PR-1 
πρωτεϊνών (πρωτεΐνες παθογένειας) και τη 
συσσώρευση φαινολικών ουσιών.

Το σκεύασµα OPTYSIL 
της INTERMAG: 
■Xάρη στη µοναδική φόρµουλα duoSil ™ 
έχει υψηλή περιεκτικότητα άµεσα διαθέσιµου 
στα φυτά πυριτίου (200 γρ. SiO2/ λίτρο), 
έχει πολύ καλή σταθερότητα, διαλυτότητα, 
αλλά κυρίως εξαιρετική αναµειξιµότητα και 
συνδυαστικότητα µε όλα τα αγροχηµικά λόγω 
του ουδέτερου pH του. 
■∆εν έχει κίνδυνο πολυµερισµού και 
εποµένως δεν µπορεί να βλάψει τα φυτά. 
■Περιέχει και σίδηρο  EDTA 2% β/β που 
είναι σηµαντικό ιχνοστοιχείο, κυρίως για την 
παραγωγή χλωροφύλλης.
Το OPTYSIL µε 2 - 4 διαφυλλικές εφαρµογές (ή 
και µε υδρολίπανση) σε όλες τις καλλιέργειες 
όπως απέδειξε η παγκόσµια, πολύχρονη 
χρήση του και πολλές πειραµατικές µελέτες 
ινστιτούτων και πανεπιστηµίων:

■Αυξάνει την αντοχή των φυτών σε 
αβιοτικούς και βιοτικούς στρεσογόνους 
παράγοντες, στο πλάγιασµα, σε µηχανικές 
βλάβες και σε προσβολές. Επίσης σε 
τοξικότητες (κυρίως από Mn, Cd, Al) και στην 
αλατότητα.
■Περιορίζει την εκροή ηλεκτρολυτών και 
τη διαπνοή και έτσι αυξάνει σηµαντικά την 
αντοχή των φυτών σε ανεπάρκεια νερού 
(οσµωτική προστασία). Επίσης την αντοχή σε 
πολύ χαµηλές ή υψηλές θερµοκρασίες, όπως 
και στην οξειδωτική καταπόνηση από την 
υπεριώδη ακτινοβολία. 
■Βοηθά την γρήγορη ανάπτυξη του ριζικού 
συστήµατος, διεγείροντας την πρόσληψη του 
φωσφόρου από το έδαφος.
■Βελτιώνει την καρπόδεση, την αντοχή 
του µίσχου, την αντοχή των καρπών στο 
σκάσιµο και στο ηλιόκαµα, αλλά και την 
ποιότητα, την αντοχή στις µεταχειρίσεις και τη 
συντηρησιµότητά τους.
■Αυξάνει την εµπορεύσιµη παραγωγή 
των καλλιεργειών, ιδίως αν συνδυάζεται µε 
σκευάσµατα ασβεστίου, βορίου και αµινοξέων 
µε αρκετή σερίνη.

∆ρ. Στυλιανός Κατερίνης, ∆ιευθυντής 
Τεχνικού Τµήµατος & Πωλήσεων 

της Agriside Cropcare

AGRISIDE CROPCARE

Πυρίτιο και Optysil προς όφελος των καλλιεργειών

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πειραµάτων που διεξήγαγαν τα Πολωνικά 
Ερευνητικά Κέντρα ελέγχου ποικιλιών, Ερευνητικό Ινστιτούτο Κηπουρικής 
και Ινστιτούτο Φυτοπροστασίας, τα έτη 2021- 2017
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Το λίπασµα παραµένει commodity ή 
έχει γίνει special προϊόν; Τα στοιχεία 
της κατανάλωσης στην Ελλάδα µάλλον 
συνηγορούν στο πρώτο.

“Ο προσδιορισµός των 
λιπασµάτων ως commodities ή special 
δεν καθορίζεται από το ύψος της 
κατανάλωσης, αλλά προσεγγίζεται από 
τη µεριά της αγοράς ή καλύτερα του 
χρήστη, που εστιάζει σε όρους ωφέλειας 

και αξίας, καθώς και από τη µεριά του 
παραγωγού λιπασµάτων. Σαφώς λοιπόν, 
από τη µεριά του αγρότη το λίπασµα 
χαρακτηρίζεται ή πρέπει να εκλαµβάνεται 
ως προϊόν special, ειδικά αν δούµε 
και τις προκλήσεις που καλείται να 
αντιµετωπίσει σήµερα ο αγρότης, όπως 
να πετυχαίνει υψηλή παραγωγή, µε 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που καλύπτουν 
τις απαιτήσεις των αγορών που στοχεύει, 
αλλά και να συµβάλλει στην αειφορία, 
καθώς καλείται να παράξει «περισσότερα» 
µε «λιγότερα». Εποµένως, ο αγρότης (θα 
πρέπει να) έχει µια συστηµική θεώρηση, 
µε το λίπασµα να είναι αλληλένδετο 
κοµµάτι στην εφαρµογή γεωργίας µε 
ενσωµατωµένες νέες τεχνολογίες, που 
την καθιστούν πιο αποδοτική, µε σεβασµό 
στην αειφορία και την προστασία του 
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 
Αν τώρα εξετάσουµε το λίπασµα από 
τη µεριά του παραγωγού (παραγωγική 
βιοµηχανία), ταιριάζει κατά κύριο 
λόγο πιο πολύ η προσέγγισή του ως 
commodity, καθώς επηρεάζεται από 
παράγοντες που πολλές φορές είναι και 
εκτός της γεωργίας, όπως η τιµή και 
η διαθεσιµότητα των πρώτων υλών, 
το κόστος της ενέργειας, το κόστος 

των µεταφορικών µέσω της ναυτιλίας. 
Παράλληλα, γεγονότα ή πολιτικές που 
επηρεάζουν τις τάσεις της οικονοµίας 
παγκόσµια, έχουν επίπτωση και στην 
παραγωγή και διάθεση λιπασµάτων 
(ενέργεια, µεταφορές, διαθεσιµότητα 
πρώτων υλών, λοιποί οικονοµικοί 
και κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες) 
ενισχύοντας τις διακυµάνσεις τιµών και 
τη συµπεριφορά των λιπασµάτων ως 
commodity. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες 
εξαιρέσεις, όπου εταιρείες όπως η Yara 
εστιάζουν στη σύνδεση των λιπασµάτων 
µε τις ανάγκες των αγροτών, µέσω 
επενδύσεων στην γνώση της θρέψης 
των καλλιεργειών και την ανάπτυξη των 
κατάλληλων εργαλείων και υπηρεσιών 
για την ικανοποίηση των προκλήσεων 
που αντιµετωπίζει η γεωργία σήµερα.

Οι συνθήκες πανδηµίας έδειξαν να 
τονώνουν τη ζήτηση για αγροτικά 
προϊόντα. Πώς µεταφράζεται αυτό στην 
κατανάλωση λιπασµάτων;

“Η κατανάλωση λιπασµάτων 
παρακολουθείται σε εθνικό επίπεδο από τον 
ΣΠΕΛ και σαφώς επηρεάζεται από πλήθος 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ

▲

ΥΑRΑ ΕΛΛΑΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ   
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παραγόντων. Φαίνεται ότι το 2020 σταµάτησε 
η περαιτέρω µείωση της κατανάλωσης 
λιπασµάτων που παρατηρούσαµε τα τελευταία 
χρόνια στη χώρα µας, φτάνοντας σε ιστορικά 
χαµηλά επίπεδα που δηµιουργούσαν πλέον 
σοβαρά ερωτήµατα σχετικά µε τις συνέπειες της 
υπολίπανσης των περισσότερων καλλιεργειών. 
Ωστόσο, δεν µπορούµε µε σιγουριά να πούµε αν 
αυτό οφείλεται στην επίδραση της πανδηµίας ή 
αν οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχε άλλο 
περιθώριο µείωσης και η αλλαγή της τάσης 
ήταν ένα αντανακλαστικό της αγοράς. Σαφώς, 
οι συνθήκες πανδηµίας -ειδικά κατά τα πρώτα 
στάδια- έδειξαν στροφή των καταναλωτών στις 
αγορές τροφίµων, αλλά αυτό είναι ένα δεδοµένο 
που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, καθώς ο 
τουρισµός που είναι και αυτός σηµαντικός στη 
διαµόρφωση της ζήτησης αγροτικών προϊόντων 
κινήθηκε σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα. 
Πιστεύουµε ότι η ζήτηση των αγροτικών 
προϊόντων είναι πολυπαραγοντική. Σίγουρα το 
γεγονός ότι η αγροτική παραγωγή ως µια από 
τις κύριες βιοµηχανίες της χώρας µας συνέχισε 
αδιάκοπα τη δραστηριότητά της από την έναρξη 
της πανδηµίας, δείχνει τη σηµαντικότητα της και 
τη συσχέτιση µε την ανάγκη για τροφοδοσία 
της εγχώριας αγοράς -ας µην ξεχνάµε ότι 
τα καταστήµατα τροφίµων έχουν παραµείνει 
ανοιχτά σε όλη τη διάρκεια της πανδηµίας. 
Επίσης, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι 
στο πρώτο εννεάµηνο του 2020, η µοναδική 
κατηγορία προϊόντων που οι εξαγωγές 
τους κινήθηκαν ανοδικά ήταν τα αγροτικά 
προϊόντα, µε αύξηση 12,7% σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδικότερα, τα 

φρούτα και λαχανικά παρουσίασαν το 2020 
αύξηση εξαγωγών κατά 15% σε σχέση µε 
το 2019, φθάνοντας σε ιστορικά υψηλά. 
Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα των 
πορτοκαλιών (+71,2%), της φράουλας (+32,1%) 
και των ακτινίδιων (+21,1%).  Τέλος, µια τάση 
βελτίωσης του οικονοµικού κλίµατος πριν την 
πανδηµία πιθανόν να συνέβαλε, καθώς λοιπές 
οικονοµικές / καταναλωτικές δραστηριότητες 
ήταν σε περιορισµό στην αυξηµένη δυνατότητα 
επένδυσης επιπλέον κεφαλαίου στην αγροτική 
παραγωγή.

Πώς βλέπετε να επηρεάζει τον κλάδο το 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε. για 
τις εισροές και τα προϊόντα θρέψης και τι 
φέρνει η νέα τεχνολογία; 

“Ο κλάδος οφείλει να λειτουργεί υπό 
ένα πιο αυστηρό νοµοθετικό περιβάλλον που 
πρέπει να διασφαλίζει πολλές παραµέτρους, 
είτε από τη µεριά της προστασίας του 
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, είτε 
από τη µεριά του αγρότη, της παραγωγικότητας 
και της βελτίωσης του εισοδήµατός του. Για 

να καλυφθούν όλες αυτές οι απαιτήσεις, 
χρειάζεται συστηµική προσέγγιση, µε ευρύτερη 
έρευνα και γνώση, καθώς και εργαλεία λήψης 
αποφάσεων, ώστε οι αγρότες να µπορέσουν να 
επιτύχουν τους επιθυµητούς στόχους τους. 
Ο κλάδος λοιπόν σαφώς επηρεάζεται, και όλοι 
οι εµπλεκόµενοι µε το επιχειρηµατικό µοντέλο 
που εφαρµόζουν θα υποστούν τις συνέπειες. 
Οι εµπλεκόµενοι φορείς που έχουν σοβαρή 
επαγγελµατική παρουσία, επενδύουν στην 
έρευνα και την γνώση µέσω της ανάπτυξης 
λύσεων για τους αγρότες θα έχουν σηµαντική 
παρουσία και ρόλο στην αγορά. Αντίθετα, το 
περιβάλλον φαίνεται να γίνεται πιο δύσκολο 
για τους εµπλεκόµενους που αντιµετωπίζουν 
πιο ευκαιριακά την παρουσία τους στο 
χώρο των εφοδίων ή δεν έχουν επενδύσει 
συστηµατικά µε τρόπο που να δίνει αξία ή 
κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση. 
Με τη νέα τεχνολογία αναµένουµε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, καλύτερη 
διαχείριση και µεγαλύτερη διαφάνεια 
και τεκµηρίωση σε σχέση µε όσα ορίζει 
η νοµοθεσία, µε διαρκή και µετρήσιµη 
παρακολούθηση των παραγωγικών 
διαδικασιών που εφαρµόζονται. Τα εργαλεία 
και οι εφαρµογές της σύγχρονης γεωργίας, 
δίνουν τη δυνατότητα για πιο λεπτοµερειακή 
παρακολούθηση και αιτιολόγηση των 
γεωργικών πρακτικών, βοηθώντας 
τους αγρότες και τους εµπλεκόµενους 
φορείς όπως η βιοµηχανία τροφίµων, να 
παρακολουθούν καλύτερα την αλυσίδα 
αξίας από την παραγωγή µέχρι τον τελικό 
καταναλωτή.
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Το λίπασµα παραµένει commodity ή 
έχει γίνει special προϊόν; Τα στοιχεία 
της κατανάλωσης στην Ελλάδα µάλλον 
συνηγορούν στο πρώτο.

“Οι βασικές πρώτες ύλες των 
ανόργανων λιπασµάτων (άζωτο, φώσφορος, 
κάλιο), στις διάφορες µορφές τους, ανήκουν 
στην κατηγορία των commodities και η 
πορεία τους είναι άµεσα συνδεδεµένη 
και εξαρτώµενη από την πορεία µιας 
άλλης µεγάλης κατηγορίας commodities, 
αυτής των γεωργικών προϊόντων.’Ετσι σε 
περιόδους όπου η πορεία των γεωργικών 
προϊόντων είναι ικανοποιητική αυξάνεται 
και η κατανάλωση των λιπασµάτων και 
αντίστροφα. Πέραν όµως των κοινών 
λιπασµάτων, έχουν αναπτυχθεί, ιδιαίτερα 
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ειδικά 
προϊόντα λίπανσης-θρέψης φυτών 
(specialties), τα οποία  ενσωµατώνουν 
διάφορες τεχνολογίες σε ανόργανα ή 
οργανικά προιόντα, µε στόχο -ανάλογα 
µε την τεχνολογία- είτε την καλύτερη 
εκµετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων 
(π.χ. µέσω της µείωσης των απωλειών 

και κυρίως του αζώτου ή της βελτίωσης 
της αφοµοιωσιµότητάς τους), είτε την 
παρέµβαση στον µεταβολικό µηχανισµό 
και τις φυσιολογικες διεργασίες του φυτού 
συµβάλλοντας στην αποτελεσµατικότερη 
αντιµετώπιση αβιοτικών παραγόντων, και εν 
τέλει στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση 
της παραγωγής. Μάλιστα ιδιαίτερα για την 
τελευταία κατηγορία, εµφανίζεται έντονο 
ενδιαφέρον και από µη εξειδικευµένες 
εταιρείες του χώρου των εισροών στη 
θρέψη  φυτών, όπου µέσω εξαγορών ή/
και δηµιουργίας αντίστοιχων τµηµάτων, 
επιδιώκουν να αναπτύξουν δραστηριότητα 
και στον τοµέα αυτό. ∆εν θα πρέπει όµως 
να παραβλέπουµε την αναγκαιότητα της 
χρήσης των ανόργανων λιπασµάτων και 
ιδιαίτερα αυτών που ενσωµατώνουν νέες 
τεχνολογίες µέσω των οποίων αυξάνεται 
η αποτελεσµατικότητά τους, για την 
αντικατάσταση των θρεπτικών στοιχείων 
που αφαιρούνται από τις καλλιέργειες και 
χωρίς τα οποία δεν µπορεί να διατηρηθεί η 
γονιµότητα και να εξασφαλιστεί η αειφορία 
των εδαφών. 

Οι συνθήκες πανδηµίας έδειξαν να 
τονώνουν τη ζήτηση για αγροτικά 
προϊόντα. Πώς µεταφράζεται αυτό στην 
κατανάλωση λιπασµάτων;

“Η πανδηµία επέβαλε 
πρωτόγνωρες συνθήκες για την 
ανθρωπότητα και µάλιστα εάν η επιστήµη 
και η τεχνολογία δεν ήταν στο επίπεδο 
που είναι σήµερα, τα αποτελέσµατα ίσως 
να ήταν ολέθρια. Οι αρνητικές επιπτώσεις  
της πανδηµίας τόσο σε οικονοµικό 
όσο και σε κοινωνικό επίδεδο θα είναι 
σηµαντικές και µακροχρόνιες, και σε 
ορισµένες περιπτώσεις τα δεδοµένα δεν 
θα επανέλθουν στην πρότερη µορφή τους.

Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν ότι σε αυτό 
το νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται, 
και στο οποίο διακυβεύεται η ίδια η 
παγκοσµιοποίηση µε ό,τι αυτό θα σηµαίνει 
και για τη διακίνηση των εµπορευµάτων, 
δεν µπορεί ο κλάδος της γεωργίας, δηλαδή 
της παραγωγής της τροφής µας, κάτι εξίσου 
σηµαντικό για τον άνθρωπο µε την υγεία, 
να µείνει ανεπηρέαστος. Στο περιβάλλον 
αυτό, είναι λογικό και αναµενόµενο, τα 
κράτη πέραν της προσπάθειας διασφάλισης 
της υγείας των πολιτών, να επιδιώκουν 
και την επάρκεια σε τρόφιµα, γεγονός που 
οδηγεί όχι µόνο σε τόνωση της ζήτησης 
µε συνέπεια την αύξηση των τιµών και 
µάλιστα των βασικών αγροτικών προιόντων 
(commodities), αλλά και σε πιθανά 
φαινόµενα «προστατευτισµού» (π.χ. η Ρωσία 
κατά το α' εξάµηνο του 2021 έχει αυξήσει 
σηµαντικά τους εξαγωγικούς δασµούς που 
επιβάλλει σε ορισµένα αγροτικά προιόντα). 
Υπό την έννοια αυτή, η τάση για αύξηση 
σε ορισµένες περιπτώσεις της γεωργικής 
παραγωγής, ναι θα µπορούσε να οδηγήσει 
σε αύξηση της χρήσης των λιπασµάτων, 
κάτι που πρέπει να το δούµε τελικά αν 
θα συµβεί και στην πράξη. Σχετικά µε τα 
στοιχεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα 
-η οποία παραµένει εξαιρετικά χαµηλή σε 
σχέση µε τις καλλιεργούµενες εκτάσεις-
καλό θα είναι να περιµένουµε αυτά της 
καλλιεργητικής περιόδου 1/7/2020-
30/6/2021, τα οποία θα µας δώσουν 
πληρέστερη εικόνα ώστε να δούµε εάν 
η µικρή αύξηση που µετρήθηκε το 2020 
σε σχέση µε το 2019 είναι πραγµατική ή 
προέκυψε λόγω προαγορών. 

Πώς βλέπετε να επηρεάζει τον κλάδο το 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε. για 
τις εισροές και τα προϊόντα θρέψης και τι 
φέρνει η νέα τεχνολογία; 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
ΡΟΥΣΣΕΑΣ

▲

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
Η ΟΡΘΗ ΛΙΠΑΝΣΗ  
ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
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“O κλάδος των προϊόντων θρέψης 
φυτών, έχει-και µάλιστα υπό τις αρνητικές 
συνθήκες της πανδηµίας- να αντιµετωπίσει 
στο άµεσο µέλλον τις µεγαλύτερες έως 
τώρα προκλήσεις, δυσκολίες αλλά και 
ευκαιρίες. Από τον Ιούνιο του 2022, τίθεται 
σε ισχύ ο νέος ΚΑΝ ΕΕ 1009/2019 για 
τα λιπάσµατα και τα προϊόντα θρέψης, 
αντικαθιστώντας  τον 2003/2003 µε τον 
οποίο οι διαφορές είναι σηµαντικές. Εκτός 
των κατηγοριών των προϊόντων που 
ήδη περιλαµβάνει ο 2003/2003, ο νέος 
Κανονισµός θα περιλαµβάνει και αρκετές 
νέες κατηγορίες προϊόντων λίπανσης 
οργανικής και µικροβιακής προέλευσης, 
ενώ εισάγει την έννοια της κυκλικής 
οικονοµίας µέσω της επαναχρησιµοποίησης 
των υλικών. Προβλέπει επίσης διαδικασίες 
αξιολόγησης και πιστοποίησης, όπου 
µέσω αυτών θα χαρακτηρίζεται ένα 
προιόν ως CE  και θα µπορεί ως τέτοιο να 
κυκλοφορεί ελεύθερα σε ολες τις χώρες 
της ΕΕ. Ταυτόχρονα όµως έχουµε και το 
νέο υπό συζήτηση θεσµικό πλαίσιο για τις 
εισροές στην ΕΕ, όπου συζητείται οριζόντια 
µείωση της φυτοπροστασίας κατά 50%, 
της λίπανσης-µέσω κυρίως της αύξησης 
της αποτελεσµατικότητας αυτής-κατά 
20% και αύξηση της βιολογικής γεωργίας 
στο 25% του συνόλου. Και αυτά χωρίς 
να έχουν γνωστοποιηθεί -αν υπάρχουν- 
µελέτες σχετικά µε τις επιπτώσεις που θα 
υπάρξουν στην ευρωπαϊκή γεωργία. Σε 
κάθε περίπτωση, οδηγούµαστε σε µια νέας 
µορφής γεωργία στην ΕΕ, η οποία θα δίνει 
τη µεγαλύτερη βαρύτητα στην προστασία 
του περιβάλλοντος (έδαφος - νερό - αέρας) 
και του καταναλωτή.Ταυτόχρονα όµως θα 
πρέπει να παράγει γεωργικά προϊόντα που 
θα πληρούν πέραν της ασφάλειας, και τις 
προυποθέσεις τόσο της οικονοµικότητας, 
όσο και της επάρκειας. Μιλάµε συνεπώς 
για µία ανάγκη ολιστικής διαχείρισης 
των καλλιεργειών, συνδυάζοντας τις 
τεχνολογίες των νέων προϊόντων που 
µας παρέχει η σύγχρονη φυτοπροστασία 
(συµβατική και βιολογική) και η 
εξειδικευµένη θρέψη, χρησιµοποιώντας 
παράλληλα και τις δυνατότητες που µας 
παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία (γεωργία 
ακριβείας). Είναι δε βέβαιο ότι οι εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα 
και στους δύο παραπάνω τοµείς 
(φυτοπροστασία & θρέψη) θα έχουν το 
προβάδισµα.                

To άζωτο είναι το σηµαντικότερο θρεπτικό στοιχείο 
στη γεωργική παραγωγή, απαραίτητο για όλες τις 
καλλιέργειες. Όµως από την ποσότητα  αζώτου που 
εφαρµόζουµε, άνω του 50% τελικά χάνεται, µέσω 
εξαέρωσης, έκπλυσης, δέσµευσης στο έδαφος και 
απονιτροποίησης, χωρίς να το εκµεταλλεύονται τα 
φυτά. Το γεγονός αυτό, έχει σαν αποτέλεσµα, τόσο 
την αύξηση του κόστους της αζωτούχου λίπανσης 
λόγω των σηµαντικών απωλειών, όσο και την 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η ουρία αποτελεί 
τη σηµαντικότερη παγκοσµίως µορφή αζωτούχου 
λιπάσµατος και χρησιµοποιείται είτε αυτούσια 
είτε σε µείγµατα µε φώσφορο και κάλιο. Μετά την 
εφαρµογή της όµως στο έδαφος, οι απώλειές της 
κατά τη µετατροπή της στην αµµωνιακή µορφή και 
στη συνέχεια στη νιτρική όπου κυρίως απορροφάται από τα φυτά, είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικές. Η διαδικασία της µετατροπής της ουρίας σε αµµωνία γίνεται µέσω του 
ενζύµου ουρεάση, του οποίου η δράση επιταχύνεται, ανάλογα µε τις εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες (υγρασία, θερµοκρασία), οδηγώντας τελικά σε σηµαντικές απώλειες.
Στόχος µας είναι ο δραστικός περιορισµός της ανωτέρω διαδικασίας µέσω της 
αναστολής της δράσης του ενζύµου ουρεάση.  
Στη νέα σειρά λιπασµάτων ΑδΑΜΑΣ µε την εφαρµογή στην ουρία του µοναδικού 
διπλού αναστολέα ουρεάσης LIMUS (NBPT+NPPT) της BASF, επιτυγχάνουµε 
αναστολή της λειτουργίας ενός ευρύτερου -σε σχέση µε το απλό ΝΒΡΤ- φάσµατος 
του ενζύµου ουρεάση, µειώνοντας τις απώλειες  έως και 98%. Η σειρά λιπασµάτων 
ΑδΑΜΑΣ περιλαµβάνει πλήρη γκάµα εξειδικευµένων Ν-ΝΡ-ΝΡΚ λιπασµάτων, 
κατάλληλων για τη λίπανση όλων των καλλιεργειών στη χώρα µας. Εκτός της 
σειράς λιπασµάτων ΑδΑΜΑΣ, η ΑΛΦΑ διαθέτει ένα πλήρες πακέτο ποιοτικών 
λιπασµάτων και καινοτόµων προιόντων θρέψης τόσο για τη βασική όσο και 
την επιφανειακή και διαφυλλική λίπανση ανάλογα µε τις ανάγκες και το στάδιο 
ανάπτυξης των καλλιεργειών. Σε συνδυασµό µε την άριστη τεχνική υποστήριξη 
των γεωπόνων της εταιρείας επιτυγχάνεται η υψηλή ποσοτικά και ποιοτικά σοδειά, 
ικανοποιώντας τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού παραγωγού.

ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ

H νέα σειρά λιπασµάτων ΑδΑΜΑΣ της ΑΛΦΑ 
µε διπλό αναστολέα ουρεάσης LIMUS της BASF
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Το λίπασµα παραµένει commodity ή 
έχει γίνει special προϊόν; Τα στοιχεία 
της κατανάλωσης στην Ελλάδα µάλλον 
συνηγορούν στο πρώτο.

“Το λίπασµα αδιαµφισβήτητα 
σε παγκόσµιο επίπεδο ανήκει στα 
commodities. Σιτάρι, καλαµπόκι, ρύζι 
είναι τα βασικά προϊόντα της διατροφής 
του ανθρώπου, καλλιέργειες απαιτητικές 
σε όγκο λιπάσµατος. Η οικονοµική 
κατάσταση τα τελευταία χρόνια και 
ο περιορισµός της ρευστότητας των 
αγροτών, αν και είχε ως αντίκτυπο 
τη µείωση των λιπασµάτων, ολοένα 
και περισσότερο εµφανίζονται 
εκµεταλλεύσεις µεγαλύτερου µεγέθους 
και επιχειρηµατικής νοοτροπίας, 
αλλάζοντας σταδιακά το µοντέλο 
καλλιέργειας. Η ειδική θρέψη για την 
ώρα δεν µπορεί να αντικαταστήσει την 
κλασική και περιορίζεται κυρίως στις 
δυναµικές καλλιέργειες. Παρατηρείται 
όµως δυναµική τάση αύξησης στη χρήση 
των βιοδιεγερτών, φυτικών αµινοξέων 
και άλλων εξειδικευµένων προϊόντων 
προσθέτοντας µεγαλύτερη αντοχή στα 
αβιοτικά στρες, συµβάλλοντας θετικά στο 

παραγωγικό δυναµικό των καλλιεργειών.
Οι συνθήκες πανδηµίας έδειξαν να 
τονώνουν τη ζήτηση για αγροτικά 
προϊόντα. Πώς µεταφράζεται αυτό στην 
κατανάλωση λιπασµάτων;

“Η κατανάλωση των λιπασµάτων 
δεν θα λέγαµε ότι επηρεάστηκε σηµαντικά. 
Οι συνθήκες της πανδηµίας αύξησαν τη 
ζήτηση στα προϊόντα υψηλής διατροφικής 
αξίας και κυρίως βιολογικής προέλευσης. 
Οι ανάγκες για τη θρέψη όµως των 
καλλιεργειών είναι συγκεκριµένες, 
καθώς η κατανάλωση των βασικών 
αγροτικών προϊόντων είναι σχεδόν 
σταθερή, χαρακτηρίζοντας την αγορά του 
λιπάσµατος προβλέψιµη. Η πανδηµία όµως 
έφερε σύγχυση στην ροή του εµπορίου 
και των µεταφορών δηµιουργώντας 
συνθήκες ανασφάλειας 

στην επάρκεια βασικών αγαθών διεθνώς 
παρασύροντας τις τιµές προς τα επάνω. 
Στην κατάσταση αυτή των τιµών συνέβαλε 
και η στροφή επενδυτών από άλλους 
οικονοµικούς τοµείς στην παλαιά 
οικονοµία του πρωτογενούς τοµέα. 
Όσον αφορά την αγορά του λιπάσµατος, 
µεταβολή στη ζήτηση παρατηρείται όταν 
υπάρχουν αυξοµειώσεις στις τιµές των 
αγροτικών προϊόντων και των α' υλών, 

κάτι που παρατηρείται την εποχή που 
διανύουµε. 

Πώς βλέπετε να επηρεάζει τον κλάδο το 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε. για 
τις εισροές και τα προϊόντα θρέψης και τι 
φέρνει η νέα τεχνολογία; 

“Είναι θετικό για τον κλάδο να 
αυστηροποιείται το θεσµικό πλαίσιο, γιατί 
µένουν στην αγορά προϊόντα ποιοτικά, 
άρα και αξιόπιστα. Επίσης περιορίζεται η 
αλόγιστη χρήση τους και κατ’ επέκταση οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η είσοδος 
της ψηφιακής τεχνολογίας µέσω της 
γεωργίας ακριβείας είναι αυτή που 
µπορεί να αλλάξει το µοντέλο λίπανσης, 
διαµορφώνοντας διαφορετικές απαιτήσεις 
για τα προϊόντα θρέψης. Επίσης 

προσεγγίζει αποτελεσµατικά τη θρέψη στις 
ανάγκες της καλλιέργειας, αξιοποιώντας 
πολλά δεδοµένα σχετιζόµενων µε 
φυσιολογικά γνωρίσµατα. Η συνεισφορά 
της αντικατοπτρίζεται στη βελτίωση της 
οµοιοµορφίας στη φυτεία περιορίζοντας 
σηµαντικά τις επίκτητες επιδράσεις 
του περιβάλλοντος καλλιέργειας, κάτι 
το οποίο µεταφράζεται σε αύξηση της 
απόδοσης ανά στρέµµα.

AGROHELLAS AE

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆Ρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΑΝΤΑΡΜΑΣ

▲
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H Agrohellas AE ιδρύθηκε το 1991 και 
είναι µια αµιγώς ελληνική εταιρεία µε έδρα 
τις Καστανιές Ορεστιάδας και σύγχρονες 
εγκαταστάσεις στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης. 
Το 2017, εγκαθίσταται στο υποκατάστηµα της 
Αγχιάλου µια νέα, υπερσύγχρονη µονάδα 
παραγωγής σύµµεικτων λιπασµάτων. Οι 
εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι σε θέση 
να αποθηκεύουν πάνω από 40.000 τόνους 
πρώτων υλών και αντίστοιχα συσκευασµένων 
προϊόντων. Οι πρώτες ύλες συνδυάζονται µε 
προηγµένη τεχνολογία ανάµειξης, η οποία 
δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην οµοιοµορφία 
του µεγέθους, του σχήµατος και του ειδικού 
βάρους του τελικού προϊόντος, παράµετροι 
άρρηκτα συνδεδεµένες µε την επιτυχία 
εφαρµογής στο χωράφι. 
Κύριο µέληµα της εταιρείας είναι η 

αποτελεσµατικότερη και πιο άµεση 
συνεργασία µε τους παραγωγούς. Σκοπός 
του εγχειρήµατος είναι η βελτίωση των 
αποδόσεων των καλλιεργειών, µέσω 
εξειδικευµένων τεχνικών συµβουλών 
λίπανσης, οι οποίες πηγάζουν από την 
εξατοµίκευση των λιπαντικών αναγκών του 
κάθε αγροτεµαχίου µέσω εδαφολογικών 
αναλύσεων και παροχή συγκεκριµένων 
τύπων λιπασµάτων (tailor-made services). 
Άµεση απόρροια αυτής της προσέγγισης 
είναι η ακριβής εξυπηρέτηση των θρεπτικών 
αναγκών της κάθε καλλιέργειας και η επίτευξη 
του βέλτιστου παραγωγικού αποτελέσµατος 
τόσο σε ποιοτικό, όσο και σε ποσοτικό επίπεδο.
Το 2019 επιτεύχθηκε µια στρατηγική 
συνεργασία αποκλειστικής διάθεσης των 
προϊόντων εξειδικευµένης θρέψης της 

ολλανδικής Eurosolids που ανοίγει νέους 
δρόµους για διάθεση ειδικών σκευασµάτων 
που επιδρούν στη φυσιολογία των φυτών. 
Το γεωτεχνικό τµήµα βρίσκεται σε συνεχή 
συνεργασία µε το τεχνικό τµήµα της 
Eurosolids, ώστε τα σκευάσµατα αυτά 
να βρουν τη θέση που τους αξίζει πάντα 
προσαρµοσµένα στις εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες και καλλιεργητικές τεχνικές 
που εφαρµόζονται στην Ελλάδα. Τα πρώτα 
αποτελέσµατα των εφαρµογών, αλλά και τα 
πρώτα αποδεικτικά, είναι κάτι παραπάνω 
από ενθαρρυντικά. Στόχος στο άµεσο 
επόµενο διάστηµα είναι αυτά τα προϊόντα 
να αποτελούν σηµείο αναφοράς στον 
τοµέα της εξειδικευµένης αντιµετώπισης 
προβληµάτων θρέψης.

Εξειδικευµένες τεχνολογίες σε θρέψη και λίπανση

▲

«Παρατηρείται δυναµική τάση αύξησης στη χρήση 
των βιοδιεγερτών, φυτικών αµινοξέων και άλλων 

εξειδικευµένων προϊόντων προσθέτοντας µεγαλύτερη 
αντοχή στα αβιοτικά στρες, συµβάλλοντας θετικά στο 

παραγωγικό δυναµικό των καλλιεργειών.»   
δρ. Κωνσταντίνος Τζανταρµάς
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Tο µεγάλο βραβείο στον πανελλαδικό διαγωνισµό της 
TimacAgro | ΛΥ∆Α κέρδισε ο παραγωγός Θοδωρής ∆εληζήσης από 
τον Έξαρχο Γρεβενών µε την τελετή παράδοσης να οργανώνεται 
την Τετάρτη 30 ∆εκεµβρίου, στις εγκαταστάσεις του καταστήµατος 
εφοδίων «Χρυσοβερίδη» στην Κοζάνη. Σύµφωνα µε τους όρους 
του διαγωνισµού µε την αγορά κάθε τόνου Eurocereal ο αγοραστής 
έπαιρνε µέρος στην κλήρωση κι είχε την ευκαιρία να ενισχυθεί µε 
σπεσιαλιτέ προϊόντα λίπανσης της εταιρείας, όσο και µε ρευστό.

Εφαρµογή Eurocereal 10-24-0
«Με παρότρυνε ο Κυριάκος Χρυσοβερίδης να δοκιµάσω τα 
προϊόντα της TimacAgro | ΛΥ∆Α. Είχα ακούσει, επίσης και από 
άλλους συναδέλφους πως είναι ευχαριστηµένοι. Έτσι το περασµένο 
φθινόπωρο χρησιµοποίησα για πρώτη φορά λιπάσµατα της 
εταιρείας, σε 300 στρέµµατα και πλέον είµαι σε αναµονή των 
αποτελεσµάτων στα χώµατά µας, ώστε αν είναι ικανοποιητικά 
να τα αξιοποιήσω για τη λίπανση στο σύνολο των καλλιεργειών 
µου», είπε και διευκρίνισε πως το προϊόν που εφαρµόστηκε 
είναι το προϊόν Eurocereal 10-24-0, το οποίο χρησιµοποιείται 
για τη βασική λίπανση. Ελπίδα του, όπως παραδέχθηκε, είναι 
να αυξήσει τις αποδόσεις του µε τη χρήση των σπεσιαλιτέ 
λιπασµάτων της TimacAgro | ΛΥ∆Α. «Αυτή τη στιγµή µέσο όρο 
στα χωράφια µας οι αποδόσεις κυµαίνονται γύρω στα 300 κιλά. 
Ελπίζω ότι µε αυτά τα λιπάσµατα θα καταφέρω να αυξήσω το 
στήσιµο στα 50 κιλά το στρέµµα», σηµείωσε ο κ. ∆εληζήσης, ενώ 
έκανε επίσης, ιδιαίτερη µνεία και στη στήριξη που έχει από την 
TimacAgro | ΛΥ∆Α σε θέµατα συµβουλευτικής.  

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΑΡΧΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΥ∆Α

Αριστερά: Ο διευθυντής πωλήσεων ∆υτ. και 
Κ. Μακεδονίας TimacAgro | ΛΥ∆Α, ∆ηµήτρης 
Γκαλαΐτσης, µαζί µε τον παραγωγό Θοδωρή 
∆εληζήση (δεξιά). Κάτω: Μπρούνο Καχρίλας, 
γενικός διευθυντής TimacAgro | ΛΥ∆Α.

Ο Κυριάκος Χρυσοβερίδης της οµώνυµης εταιρείας εµπορίας εφοδίων  
της Κοζάνης (δεξιά) µε το δηµοσιογράφο Λεωνίδα Λιάµη

66 FERTILIZER
MANAGEMENT

> Στόχος του να αυξήσει τις αποδόσεις του 
µε τα σπεσιαλιτέ λιπάσµατα της εταιρείας 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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