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Η ΘΡΕΨΗ ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ   
ΠΕΡΝΟΥΝ ΞΑΝΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΕΣ�ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ
Στο σύνθετο παιχνίδι της αγροτικής παραγωγής, αν ήθελε κάποιος να θέσει σε  
διάταξη τις λεγόµενες εισροές από το πεδίο των αγροτικών εφοδίων, θα µπορούσε 
να πει ότι η φυτοπροστασία παίζει σε θέση άµυνας, οι σπόροι κατέχουν το κέντρο  
και τα λιπάσµατα είναι αυτά που συγκροτούν την επίθεση.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτό που κρίνει το τελικό αποτέλεσµα σε κάθε µάχη για 
την αύξηση της παραγωγής, είναι το λίπασµα ή καλύτερα τα σύγχρονα προϊόντα 
θρέψης. Με δεδοµένο µάλιστα ότι ο έντονος διεθνής ανταγωνισµός στις αγορές 
των αγροτικών προϊόντων, περιορίζει όλο και πιο πολύ το εύρος διακύµανσης 
των τιµών διάθεσης της παραγωγής, όλο το βάρος µεταφέρεται στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, δηλαδή στην όλο και καλύτερη διαχείριση των λιπασµάτων. 
Η αλήθεια είναι ότι κι εδώ το θεσµικό πλαίσιο λειτουργεί όλο και πιο περιοριστικά.  
Το µόνιµο ζητούµενο της βιωσιµότητας και της αειφορίας, που διαπνέει την 
ευρωπαϊκή πολιτική και στον κλάδο των λιπασµάτων, υπαγορεύει την απόλυτη 
εκλογίκευση και στον τοµέα της θρέψης και την προώθηση λύσεων, οι οποίες 
θα εξασφαλίζουν όλο και µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα.
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, παρεµποδιστές ουρεάσης και νιτρικών και βιοδιεγέρτες 
που διευκολύνουν την απορρόφηση του αζώτου και τονώνουν το µεταβολισµό των 
φυτών, βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της προσπάθειας για αύξηση της παραγωγής 
και µάλιστα µε τρόπο που να είναι συµβατός µε τα φιλοπεριβαλλοντικά ζητούµενα. 
Πρόκειται επί της ουσίας για µια πολύ λεπτή γραµµή που χωρίζει την ανάγκη 
αύξησης των στρεµµατικών αποδόσεων µε νέα µέσα φιλικά προς το περιβάλλον.
Την ίδια ώρα, ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός υποχρεώνει τους εµπνευστές 
και διακινητές αυτών των λύσεων όχι απλά να πείσουν τον παραγωγό για την 
αποτελεσµατικότητα των προτάσεών τους αλλά να τεκµηριώσουν και ενώπιον των 
αρµόδιων αρχών για το σεβασµό που διατηρούν προς το περιβάλλον. Η κατάρτιση 
και υποστήριξη αυτών των φακέλων δεν θα είναι µια εύκολη υπόθεση. Ενδέχεται να 
κοστίζει πολύ, τόσο που να απειλεί και τη βιώσιµότητα ορισµένων εκ των διακινητών.       

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

▲

∆ΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ  
Αυτό που κρίνει το τελικό  
αποτέλεσµα σε κάθε µάχη  
για την αύξηση της παραγωγής  
είναι αναµφίβολα το λίπασµα
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ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΘΡΕΨΗΣ
ΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ  
Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
> Στην αιχµή των εξελίξεων του κλάδου η έρευνα για την ανάπτυξη ειδικών προϊόντων 
> Λιπάσµατα Ενισχυµένης Απόδοσης και βιοδιεγέρτες, οι δύο βασικές κατηγορίες 

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΡΕΨΗΣ
Η σύγχρονη τάση στη γεωργία είναι η χρήση 
παραγωγικών συντελεστών, που αυξάνουν τα 
ποιοτικά και αποδοτικά χαρακτηριστικά των 
καλλιεργειών, ενώ παράλληλα µειώνουν τους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους. Αυτός είναι και 
ο νέος στόχος της βιοµηχανίας παραγωγής 
λιπασµάτων, στα πλαίσια της αειφόρου 
ανάπτυξης και της γεωργίας ακριβείας, µε τα 
τελευταία χρόνια να εισάγει και να κυκλοφορεί 
σύγχρονες τεχνολογίες. Οι νέοι τύποι 
λιπασµάτων περιέχουν θρεπτικά στοιχεία που 
αξιοποιούνται πιο αποτελεσµατικά από τα φυτά, 
ενώ ελαχιστοποιούνται οι απώλειες αζώτου 
λόγω πτητικότητας της αµµωνίας ή έκπλυσης 
των νιτρικών. Τα «έξυπνα» αυτά λιπάσµατα 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα Λιπάσµατα 
Ενισχυµένης Απόδοσης και στους βιοδιεγέρτες.

Πάνω από 530 νέα προϊόντα θρέψης 
έχουν βρει το δρόµο τους στην παγκόσµια 
αγορά, για να αντιµετωπίσουν την πρόκληση 
του 21ου αιώνα: Αύξηση της αγροτικής 
παραγωγής χωρίς περαιτέρω αύξηση 
της καλλιεργήσιµης γης µε σεβασµό στο 
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Στην 
αιχµή αυτής της πρόκλησης, βρίσκονται 
τεχνολογίες παρεµπόδισης και οι βιοδιεγέρτες, 
συνδυασµός πάνω στον οποίο γίνονται 
«τεράστιες επενδύσεις» αυτή την περίοδο 
όπως αναφέρει η δρα Καταρίνα Χένκε, Global 
Agronomic Advisory και R&D της EuroChem 
Agro, µε αφορµή και το νέο Κανονισµό 
για τα λιπάσµατα της ΕΕ. Σύµφωνα µε την 
έρευνα αγοράς της EuroChem Agro, στοιχεία 

της οποίας παρουσιάστηκαν στην Πράσινη 
Εβδοµάδα της Ευρώπης το 2019, στην κορυφή 
της λίστας νέων προϊόντων θρέψης βρίσκονται 
αυτά που υπόσχονται καλύτερη ανάπτυξη 
φυτού, ενώ ακολουθούν η ανάπτυξη της 
ρίζας, οι υψηλότερες αποδόσεις, η καλύτερη 
ποιότητα σοδειάς και η αντιµετώπιση του 
αβιοτικού στρες. Παρουσιάζοντας τα κύρια 
χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στις νέες 
τεχνολογίες η δρα Χένκε συνόψισε:

Παρεµποδιστές ουρεάσης και νιτρικών
■  Επιστηµονικά γνωστό και δοκιµασµένο 
εργαλείο τόσο για αύξηση της απόδοσης όσο 
και για µείωση των απωλειών αζώτου
■  Υψηλότερη απορρόφηση αζώτου: 
Περισσότερο άζωτο χρησιµοποιείται από τη 
µονάδα
■ Ποτέ δεν βρέθηκε αρνητικό αντίκτυπο για το 
περιβάλλον.

Βιοδιεγέρτες φυτών
■ Λειτουργικός ορισµός στον νέο κανονισµό για τα 
λιπάσµατα.
■ Θετικές επιδράσεις στην απορρόφηση αζώτου 
µε την τόνωση του µεταβολισµού των φυτών, 
την ανάπτυξη, τη βελτιστοποιηµένη διατροφή των 
φυτών.
■ ∆ιάφορα προϊόντα στην αγορά.

Εµπλοκή νέων εταιρειών 
Σηµειώνεται εδώ, πως πολλές από τις εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στο εµπόριο αγροτικών 
εµπορευµάτων (commodities) ανιχνεύουν ευκαιρίες 
και ψάχνουν τρόπους να εµπλακούν στη διάθεση 
αυτών των ειδικών προϊόντων. Τα παραπάνω 
υπογράµµισαν οι εµπλεκόµενοι στην αλυσίδα 
παραγωγής, διακίνησης, εµπορίας και έρευνας του 
κλάδου των λιπασµάτων που συναντήθηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Argus Europe Fertilizer στη 
Μάλτα στα µέσα Οκτωβρίου 2019, στο οποίο 
επίσηµος προσκεκληµένος των διοργανωτών 
ήταν ο υποστηρικτικός φορέας της διοργάνωσης, 
ΣΠΕΛ. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, τονίστηκε 
ότι παγκόσµια η γεωργία βρίσκεται σε µια 
κοµβική χρονική στιγµή που οι απαιτήσεις και οι 
προκλήσεις συνεχώς αυξάνονται, µε σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις µεταξύ των ηπείρων. 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΑΣΗ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

Λιπάσµατα Βραδείας Αποδέσµευσης

Λιπάσµατα Ελεγχόµενης Αποδέσµευσης

Παρεµποδιστές Ουρεάσης

Παρεµποδιστές Νιτροποίησης

∆ιπλοί Παρεµποδιστές

ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ

1

2
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Σ την κατηγορία των Λιπασµάτων 
Ενισχυµένης Απόδοσης υπάγονται:
■ Τα Λιπάσµατα Βραδείας Αποδέσµευσης, 
η καινοτοµία των οποίων βασίζεται στην 
αδιαλυτότητα του µέσου, που περιέχει το 
άζωτο, στο διαθέσιµο νερό.
■ Τα Λιπάσµατα Ελεγχόµενης 
Αποδέσµευσης, τα οποία σχεδιάστηκαν να 
απελευθερώνουν θρεπτικά στοιχεία για 
µια δεδοµένη χρονική περίοδο (3, 6, 9 ή 12 
µηνών) µέσω ενός υλικού επικάλυψης ή 
µιας µεµβράνης κάψουλας. 
■ Οι Παρεµποδιστές Ουρεάσης, οι οποίοι 
περιέχουν ουσίες που συντελούν στην 
επιβράδυνση της υδρόλυσης της ουρίας και 
της απώλειάς της λόγω εξαέρωσης.
■ Οι Παρεµποδιστές Νιτροποίησης, που 
αποσκοπούν στην παρεµπόδιση της 
βακτηριακής οξείδωσης του αµµωνιακού 
αζώτου. Στην αµµωνιακή του µορφή, το 
άζωτο είναι σταθερό στο έδαφος, και δεν 
υπάρχει κίνδυνος έκπλυσης του.
■ Οι ∆ιπλοί Παρεµποδιστές, περιέχουν έναν 
συνδυασµό παρεµποδιστών ουρεάσης 
και νιτροποίησης, και σκοπέυουν στην 
αποτελεσµατικότερη διάχυση των 

θρεπτικών στα φυτά.
Στόχος αυτής της κατηγορίας 
λιπασµάτων είναι η επιµήκυνση της 
αρχικής διαθεσιµότητας του λιπάσµατος 
και ο συγχρονισµός µε τις ανάγκες 
πρόσληψης των φυτών. Συνεπώς, αυτή η 
κατηγορία λιπασµάτων θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί σε ζώνες ευπρόσβλητες 
από τη νιτρορρύπανση, για την αποφυγή 
επιπλέον επιβάρυνσης του περιβάλλοντος 
από τις καλλιεργητικές πρακτικές. 
Για τη σύνθεση των περισσότερων 
λιπασµάτων ενισχυµένης απόδοσης 
χρησιµοποιούνται ειδικά πολυµερή 
επικάλυψης και συνήθως διαµορφώνονται, 
µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι φιλικά προς 
το περιβάλλον.
Σύµφωνα µε τον νέο Κανονισµό για τα 
λιπάσµατα της ΕΕ, οι παρεµποδιστές είναι 
προϊόντα η λειτουργία των οποίων είναι να 
βελτιώνουν τα πρότυπα απελευθέρωσης 
θρεπτικών ουσιών ενός προϊόντος που 
παρέχει στα φυτά θρεπτικά συστατικά 
καθυστερώντας ή σταµατώντας τη 
δραστηριότητα συγκεκριµένων οµάδων 
µικροοργανισµών ή ενζύµων.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ

▲

Ενισχύουν την αντοχή στο στρες και 
τις καταπονήσεις οι βιοδιεγέρτες

Οι βιοδιεγέρτες, χωρίζονται σε µικροβιακούς 
και µη-µικροβιακούς και επιδρούν στη 
ριζόσφαιρα ή στα χαρακτηριστικά των φυτών. 
Οι βιοδιεγέρτες µπορεί να αποτελούνται από 
1) φύκη 2) ανόργανα ιχνοστοιχεία 3) χουµικές 
ενώσεις και 4) ωφέλιµους µικροοργανισµούς, 
όπως είναι οι µυκόρριζες, τα αζωτοβακτήρια 
και οι συµβιωτικοί µύκητες.
Σκοπός των βιοδιεγερτών είναι η ενίσχυση 
της γονιµότητας του εδάφους και της 
αντοχής των φυτών στις καταπονήσεις. 
Οι βιοδιεγέρτες αυξάνουν τον ωφέλιµο 
µικροβιακό πληθυσµό του εδάφους και 
βελτιώνουν την αφοµοίωση των δυσκίνητων 
θρεπτικών στοιχείων. Με αυτό τον τρόπο, 
αυξάνεται η οργανική ουσία του εδάφους και 
προωθείται η ανάπτυξη του φυτού. Με την 
καινοτοµία των βιοδιεγερτών ανοίγουν νέες 
οδοί για την θρέψη των φυτών.
Οι καινοτοµίες της βιοµηχανίας λιπασµάτων 
υπόσχονται µείωση των περιβαλλοντικών 
κινδύνων, καθώς στοχεύουν στη µείωση της 
έκπλυσης των νιτρικών ή της εξαέρωσης της 
αµµωνίας. Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητα 
ενός λιπάσµατος εξαρτάται και από άλλους 
παράγοντες, όπως η ορθή καλλιεργητική 
τεχνική, οι κλιµατικές συνθήκες, η 
αντιµετώπιση των αβιοτικών καταπονήσεων 
και η σωστή άρδευση.
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ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΕΣ

                                  ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ 

Ανάπτυξη
ρίζας

∆ιαχείριση βιοτικού 
και αβιοτικού στρες 

(ξηρασία, αλατότητα, ζιζάνια, 
εχθροί, ασθένειες)

Περιορισµός 
απώλειας αζώτου 

(έκπλυση, απονιτροποίηση)

∆ιαχείριση
άρδευσης

Αναπαραγωγή
φυτών

Θρεπτικά
στοιχεία

Εκπαίδευση, 
συµβουλευτική 

και µεταφορά γνώσης

∆ιαχείριση 
καλλιεργειών 

π.χ ψηφιακή γεωργία

∆ιαχείριση εδάφους 
(δοµή και βιολογική

 δραστηριότητα)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΑΖΩΤΟΥ
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>∆ιευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα απλουστεύουν τις 
διαδικασίες κυκλοφορίας ειδικά των λιπασµάτων που έχουν αποδείξει την 
αγρονοµική τους αξία και κυκλοφορούσαν ελεύθερα σήµερα αναµένει ο κλάδος 
των λιπασµάτων, ώστε να επισπεύσει την προετοιµασία και µετάβασή του στο 
πλαίσιο που δηµιουργεί ο νέος Κανονισµός 1009/2019 

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY 
1009/2019 ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
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Τον Ιούνιο του 2019 δηµοσιεύτηκε ο νέος 
Ευρωπαϊκός Κανονισµός των Λιπασµάτων 
(Καν. ΕΕ 1009/2009), που προωθεί την κυκλική 
οικονοµία, ορίζει ενιαίους όρους κυκλοφορίας 
όλων των κατηγοριών των προϊόντων λίπανσης 
που κυκλοφορούν στην αγορά σήµερα, εισάγει 
το σήµα CE και καθορίζει νέες διαδικασίες 
πιστοποίησης των προϊόντων λίπανσης. Ο 
νέος Κανονισµός ορίζει µεταβατική περίοδο 3 
χρόνια. Ως το 2022, ακολουθείται ο υφιστάµενος 
Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΚ 2003/2003) και οι 
εθνικές Νοµοθεσίες του κάθε Κράτους Μέλους. 
Σε αυτήν τη µεταβατική περίοδο απαιτούνται 
πλήθος ενεργειών τόσο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, όσο και από τα κράτη-µέλη και 
τις εταιρείες. Συγκεκριµένα αναµένονται 

διευκρινίσεις και επεξηγήσεις από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα απλουστεύουν 
τις διαδικασίες κυκλοφορίας ειδικά των 
λιπασµάτων που έχουν αποδείξει την αγρονοµική 
τους αξία και κυκλοφορούσαν ελεύθερα 
σήµερα (Λιπάσµατα ΕΚ Καν. 2003/2003), που 
δυστυχώς 9 µήνες µετά την πρώτη δηµοσίευση 
του Κανονισµού δεν έχουν δηµοσιευτεί.  
Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να επιβραδύνεται 
η προετοιµασία και η µετάβαση των εταιρειών 
στο νέο νοµοθετικό πλαίσιο, προκαλώντας 
αβεβαιότητα και ανησυχία στον κλάδο των 
λιπασµάτων, όχι µόνο στη χώρα µας, αλλά και σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. 
Αντίστοιχα για τα κράτη µέλη και τους 
εκλεκτικούς µηχανισµούς ο νέος Κανονισµός 
δηµιουργεί νέες υποχρεώσεις και ανάγκη 
να προετοιµάσουν τη διοικητική υποδοµή 
που απαιτείται για την εφαρµογή του. 
Συγκεκριµένα αναµένονται να οριστούν νέοι 
φορείς: 
Η κοινοποιούσα αρχή και οι κοινοποιηµένοι 
οργανισµοί. Η Κοινοποιούσα Αρχή είναι 
υπεύθυνη για τον καθορισµό και τη διεξαγωγή 
των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης των 
κοινοποιηµένων οργανισµών αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης. Αντίστοιχα, οι Κοινοποιηµένοι 
Οργανισµοί ασκούν τα καθήκοντα που 
σχετίζονται µε τις διαδικασίες αξιολόγησης 
της συµµόρφωσης και εφόσον η αξιολόγηση 
είναι θετική, εκδίδουν το πιστοποιητικό 
ή τη βεβαίωση έγκρισης του προϊόντος 

λίπανσης για να φέρει το σήµα CE. Συνεπώς 
αναµένεται το κάθε κράτος µέλος να ορίσει τις 
διαδικασίες αξιολόγησης των κοινοποιηµένων 
οργανισµών και να τους αξιολογήσει. Αλλά και 
σε αυτό το επίπεδο διαπιστώνονται σοβαρές 
καθυστερήσεις που εγείρουν ερωτήµατα 
αν όλα τα Κράτη Μέλη θα είναι έτοιµα να 
εφαρµόσουν το νέο Κανονισµό το έτος 2022.

Τι γίνεται το 2022; 

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός 1009/2019 µπαίνει 
σε καθολική εφαρµογή 16/7/2022, όπου την ίδια 
στιγµή ο υφιστάµενος Ευρωπαϊκός Κανονισµός 
(ΕΚ 2003/2003) καταργείται. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας από 
την αρχή ότι η εφαρµογή του Νέου Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού µπορεί να επιφέρει δυσκολίες στη 
λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων και να 
αυξήσει το κόστος των λιπασµάτων, προέβλεψε η 
εφαρµογή του Κανονισµού να είναι προαιρετική, 
δίνοντας την επιλογή στον παρασκευαστή 
λιπασµάτων να µην ακολουθήσει τις διαδικασίες 
του νέου Κανονισµού, αλλά να διανέµει τα 
προϊόντα του µε βάση την εθνική νοµοθεσία, 
χωρίς το σήµα CE.  
Συνεπώς σε όλα τα Κράτη Μέλη θα λειτουργούν 
δύο παράλληλες διαδικασίες (Εικόνα 1). ∆ηλαδή 
θα κυκλοφορούν προϊόντα λίπανσης µε σήµα 
CE, µε βάση τους όρους και προϋποθέσεις του 
Καν. 1009/2019 και θα κυκλοφορούν και εθνικά 

Σε όλα τα 
Κράτη Μέλη 
θα λειτουργούν 
δύο παράλληλες 
διαδικασίες. ∆ηλαδή 
θα κυκλοφορούν 
προϊόντα λίπανσης 
µε σήµα CE, µε 
βάση τους όρους 
και προϋποθέσεις 
του Καν. 1009 
/ 2019 και θα 
κυκλοφορούν και 
εθνικά λιπάσµατα 
µε βάση την Εθνική 
Νοµοθεσία του κάθε 
κράτους µέλους. 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΣΠΕΛ)

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

▲
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λιπάσµατα µε βάση την Εθνική Νοµοθεσία του 
κάθε κράτους µέλους. Το τι θα διαλέγει ο κάθε 
παρασκευαστής εξαρτάται από την πολιτική 
της κάθε εταιρείας. 
Οι εξελίξεις αυτές, δηλαδή η Νέα Ευρωπαϊκή 
Νοµοθεσία, αλλά η πρόβλεψη της προαιρετικής 
εναρµόνισης εντείνουν την ανάγκη της άµεσης 
αναθεώρησης, τροποποίησης και απλούστευσης 
της εθνικής νοµοθεσίας. Είναι αναγκαία η 
αναθεώρηση της Εθνικής Νοµοθεσίας, ώστε να 
ήµαστε έτοιµοι σε επίπεδο νοµοθετικού πλαισίου 
να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις του Νέου 
Ευρωπαϊκού κανονισµού, έτσι ώστε να µπορούν 
να διακινούνται στην εσωτερική αγορά και τα 
εθνικά λιπάσµατα των παραγωγών /εµπόρων 
λιπασµάτων που θα επιλέξουν να µην ενταχθούν 
στον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισµό και δεν θα 

έχουν σήµα CE.
Ο ΣΠΕΛ έχει καταθέσει ολοκληρωµένη 
πρόταση στο ΥΠΑΑΤ, µε βάση τις πρακτικές 
που ακολουθούνται και σε άλλα κράτη µέλη 
και αναµένει την άµεση ανταπόκριση της 
πολιτικής ηγεσίας. 

 Κύριες αλλαγές του Νέου 
Ευρωπαϊκού Κανονισµού 
για την κυκλοφορία των 
Λιπασµάτων

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός των 
Λιπασµάτων φέρει σηµαντικές αλλαγές τόσο 
σε επίπεδο φιλοσοφίας όσο και σε επίπεδο 

πρακτικής εφαρµογής, δηλαδή στον τρόπο 
κυκλοφορίας, διάθεσης και επισήµανσης των 
προϊόντων λίπανσης της ΕΕ. Κωδικοποιώντας 
τις κύριες αλλαγές που περιλαµβάνει ο Νέος 
Κανονισµός των Λιπασµάτων θα µπορούσαµε 
να εντοπίσουµε ότι εντάσσεται στη γενικότερη 
πολιτική της ΕΕ για την ενίσχυση της δέσµης των 
µέτρων που προάγουν την κυκλική οικονοµία. 
Στοχεύοντας στη δηµιουργία ενός κανονιστικού 
πλαισίου που επιτρέπει την παραγωγή 
λιπασµάτων από εγχώριες οργανικές ή 
δευτερογενείς πρώτες ύλες, θέτει νέους ενιαίους 
και αυστηρότερους κανόνες από αυτούς που 
ισχύουν σήµερα για αυτά τα υλικά, ενισχύοντας 
την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοοικονοµία. 
Αντίστοιχα στο πλαίσιο της προώθησης της 
στρατηγικής της «ενιαίας αγοράς», ο Νέος 
Ευρωπαϊκός Κανονισµός των Λιπασµάτων 
περιλαµβάνει όρους και προϋποθέσεις 
κυκλοφορίας όλων των κατηγοριών προϊόντων 
λίπανσης που κυκλοφορούν σήµερα στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Η εναρµόνιση καλύπτει 
όχι µόνο τα λιπάσµατα, δηλαδή τα προϊόντα 
που αποσκοπούν στην παροχή θρεπτικών 
στοιχείων στα φυτά, αλλά και τα προϊόντα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας 
της θρέψης των φυτών. Συγκεκριµένα ως 
προϊόντα λίπανσης εντάσσονται τα Λιπάσµατα 
Οργανικά - Οργανοανόργανα- Ανόργανα, τα 
Υλικά Ασβέστωσης, τα Βελτιωτικά εδάφους, 
τα Υποστρώµα καλλιεργειών, οι Αναστολείς, οι 
Βιοδιεγέρτες και οι συνδυασµοί αυτών. 
Παράλληλα θέτει εναρµονισµένα όρια για ένα 
φάσµα επιµολυντών, όπως τα βαρέα  µέταλλα 
και τα παθογόνα, ορίζει νέες απαιτήσεις 
ασφάλειας, ποιότητας και σήµανσης, καθώς 
και ορίζει νέες  διαδικασίες αξιολόγησης και 
συµµόρφωσης, ενώ παράλληλα εισάγει τη 
σήµανση «CE» στα προϊόντα λίπανσης.

 Πώς ένα προϊόν λίπανσης 
εντάσσεται στο Νέο Κανονισµό 
των Λιπασµάτων 1009/2019;

Κάθε προϊόν λίπανσης της ΕΕ για να φέρει το 
σήµα CE πρέπει να (Εικόνα 3):
■  ικανοποιεί τις απαιτήσεις (ασφάλειας, 
ποιότητας, επισήµανσης) όπως καθορίζονται από 
τις κατηγορίες προϊόντων λίπανσης
■  περιέχει συγκεκριµένες κατηγορίες 
συστατικών υλικών, σύµφωνα µε συγκεκριµένες 
προδιαγραφές
■  αξιολογηθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης που ορίζει ο 
Κανονισµός.

Εικόνα 2: Σύντοµη σύγκριση του υφιστάµενου κανονιστικού πλαισίου (ΕΚ2003/2003) 
κυκλοφορίας των Λιπασµάτων της ΕΕ και του Νέου Κανονισµού των Λιπασµάτων (ΕΕ 1009/2019).
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Η ΕΕ για να διευκολύνει τους παρασκευαστές 
προϊόντων λίπανσης σχηµατοποίησε τα 
σηµεία του Κανονισµού µέσω ενός kittool, 
όπου όπως φαίνεται θα πρέπει ένα προϊόν 
λίπανσης να ανήκει σε µια από τις Κατηγορίες 
Λειτουργίας Προϊόντων και να περιέχει 
ένα ή περισσότερα από τις συγκεκριµένες 
Κατηγορίες Συστατικών Υλικών (Εικόνα 4)

 Αντιδράσεις του κλάδου 
των λιπασµάτων 

Η βασική προτεραιότητα του κλάδου του 
λιπασµάτων µέσα από την εφαρµογή του 
Ευρωπαϊκού Κανονισµού ΕΕ 1009/2019 είναι η 
διατήρηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων 
λίπανσης, η αύξηση της αποδοτικότητας της 
λίπανσης, η σωστή παροχή πληροφοριών στους 
αγρότες για τη θρέψη των φυτών, η διασφάλιση 
των αναγκαίων προϋποθέσεων που επιτρέπουν 
τον υγιή ανταγωνισµό και η παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. 
Παρόλο που ο κλάδος των λιπασµάτων έχει 
τα αντανακλαστικά, την εµπειρία και τη γνώση 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου 
Κανονισµού, οι συνθήκες που διαµορφώνονται 
έχουν εγείρει κάποιες ανησυχίες και επιφυλάξεις. 

Η προώθηση της κυκλικής οικονοµίας 
αποτελεί βασική προτεραιότητα του κλάδου 
των λιπασµάτων, ωστόσο η εφαρµογή της είναι 
αναγκαίο να γίνει χωρίς συµβιβασµούς στην 
ποιότητα και στις προδιαγραφές που θα διέπουν 
τα προϊόντα λίπανσης. Η ένταξη νέων κατηγοριών 
προϊόντων λίπανσης που κυκλοφορούν ήδη 
στην αγορά αποτελούσε αίτηµα του κλάδου των 
λιπασµάτων εδώ και πολλά χρόνια.  
Ωστόσο η διαφοροποίηση της φιλοσοφίας 
και των διαδικασιών δηµιουργούν έντονο 
προβληµατισµό στους κύκλους των 
λιπασµάτων. Συγκεκριµένα αναµένονται να 
υπάρξουν δυσκολίες προσαρµογής τόσο στο 
επίπεδο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο των λιπασµάτων, όσο και σε 
επίπεδο διοικητικό των κρατών µελών. 
Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώνονται για τον 
τρόπο ανταπόκρισης των µικρών εταιρειών. 
Ο Κανονισµός απαιτεί ιδιαίτερες πολύπλοκες 
διαδικασίες, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι 
αναγκαίο να δηµιουργηθούν νέες κατάλληλες 
δοµές στις εταιρείες, καθώς και νέες θέσεις 
εργασίας για να µπορέσουν να ανταποκριθούν 
στις νέες απαιτήσεις. 
Αντίστοιχα τα κράτη µέλη πρέπει να 
προετοιµάσουν τη διοικητική υποδοµή που 

απαιτείται για την εφαρµογή του Κανονισµού, 
αν και ήδη φαίνεται ότι προκύπτουν σοβαρές 
καθυστερήσεις. 
Από την άλλη πλευρά ήδη διατυπώνονται και 
αντίθετες απόψεις, δηλαδή ότι ο νέος Κανονισµός 
µπορεί να δηµιουργήσει νέες επιχειρηµατικές 
ευκαιρίες, να ενισχύσει τις εξαγωγές, να 
αυξήσει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της 
καινοτοµίας. Επίσης οι πρόσθετες απαιτήσεις 
που εισάγει ο νέος Κανονισµός παρέχει επιπλέον 
εγγυήσεις στο επίπεδο της προστασίας της 
υγείας του ανθρώπου, των ζώων και των 
φυτών, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, 
µε αποτέλεσµα να ικανοποιεί και τους πιο 
απαιτητικούς καταναλωτές για την ασφάλεια και 
την ποιότητα των προϊόντων λίπανσης. 

 Ο ΣΠΕΛ παρεµβαίνει
Ο ΣΠΕΛ παρακολουθεί τις εξελίξεις, 
παρεµβαίνει µε προτάσεις στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων, ενηµερώνει και εκπαιδεύει 
τα µέλη του συνεχώς. Σίγουρα -παρόλο 
που η διαδικασία διαβούλευσης κράτησε 
περισσότερο από τρία χρόνια ως την ψήφιση 
και δηµοσίευση του Κανονισµού 1009/2019- 
είµαστε µόνο στην αρχή… 

Εικόνα 4: Σχηµατική απεικόνιση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για να φέρει ένα προϊόν λίπανσης το σήµα CE, Καν. 1009/2019. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ  
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
> Στην Ελλάδα η κύρια πηγή αζώτου είναι τα σύνθετα λιπάσµατα, ενώ κυριαρχεί η νιτρική αµµωνία και ακολουθεί η ουρία

∆Ρ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΓΕΝIKH ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΕΛ

Το άζωτο αποτελεί βασικό συστατικό 
στοιχείο πολλών απαραίτητων οργανικών 
ενώσεων των φυτών. Αποτελεί 
σηµαντικό στοιχείο των αµινοξέων, τα 
οποία αποτελούν τα δοµικά στοιχεία των 
πρωτεϊνών, συµπεριλαµβανοµένων των 
ενζύµων, µέσω των οποίων ελέγχονται 
ουσιαστικά όλες οι µεταβολικές 
διαδικασίες. Μια άλλη µεγάλη κατηγορία 
ουσιών που περιέχουν άζωτο, είναι τα 

νουκλεϊκά οξέα, στα οποία βασίζεται η 
χλωροφύλλη, στην οποία στηρίζεται ο 
φωτοσυνθετικός µηχανισµός των φυτών. 
Επιπρόσθετα το άζωτο είναι απαραίτητο 
θρεπτικό στοιχείο για το µεταβολισµό 
των υδατανθράκων στα φυτά. 
Επάρκεια αζώτου έχει ως αποτέλεσµα 
την προαγωγή της αύξησης και της 
ανάπτυξης του ριζικού συστήµατος. 
καθώς και της παραγωγής, αλλά και την 

ενίσχυση της πρόσληψης από τα φυτά 
των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων 
(Οιχαλιώτης et al., 2011).
Χαρτογραφώντας τις πηγές αζώτου, 
φαίνεται ότι σε παγκόσµιο επίπεδο το 
άζωτο προέρχεται κατά κύριο λόγο από 
τα λιπάσµατα ουρίας και ακολουθούν 
τα σύνθετα λιπάσµατα. Ωστόσο 
σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως προς 
την κύρια πηγή αζώτου παρατηρούνται 
ανάλογα τις καλλιεργητικές πρακτικές 
που ακολουθούνται ανά περιοχή. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 
Ευρώπη, όπου η νιτρική αµµωνία και η 
ασβεστούχος νιτρική αµµωνία είναι οι 
βασικές πηγές αζώτου (∆ιάγραµµα 1). 
Αντίστοιχα στην Ελλάδα η κύρια πηγή 
αζώτου είναι τα σύνθετα λιπάσµατα, ένω 
µεταξύ των αζωτούχων λιπασµάτων 
κυριαρχεί η νιτρική αµµωνία και 
ακολουθεί η ουρία.

∆ιάγραµµα 1 Κατανάλωση αζώτου το χρονικό διάστηµα 2000-2017, 
µε βάση την πηγή αζώτου ∆ιάγραµµα 2 Κατανάλωση αζώτου ανά περιοχή. 

ουσιών που περιέχουν άζωτο, είναι τα καθώς και της παραγωγής, αλλά και την 
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Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική
Γεωγραφικά οι περισσότερες 
παραγωγικές µονάδες αζωτούχων 
λιπασµάτων βρίσκονται στη Μέση 
Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. 
(∆ιάγραµµα 2). Ωστόσο σηµαντική 
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται σε περιοχές της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης, όπου οι χαµηλές 
τιµές του φυσικού αερίου ευνοούν 
τη δηµιουργία µονάδων παραγωγής 
αζωτούχων λιπασµάτων. 

Εξαγωγείς και εισαγωγείς ουρίας
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε 
το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Argus 
Europe Fertilizer 2019 το 60-65% 
των παγκόσµιων εισαγωγών ουρίας 

κατανεµήθηκε σε 10 χώρες (Εικόνα 1), 
µε τις ΗΠΑ και το Μεξικό να εισάγουν τις 
µεγαλύτερες ποσότητες. Αντίστοιχα η Κίνα 
και η Ρωσία εξάγουν τις µεγαλύτερες 
ποσότητες ουρίας σε παγκόσµιο επίπεδο 
(Εικόνα 2).

Φωσφορικά Λιπάσµατα
Ο φώσφορος είναι απαραίτητο συστατικό 
της γενετικής βάσης όλων των 
οργανισµών, του DNA και του RNA, που 
κατευθύνει τη σύνθεση των πρωτεϊνών 
στα φυτά και στα ζώα. Η επαρκής θρέψη 
των φυτών µε φώσφορο ενισχύει τις 
κρίσιµες διαδικασίες της φωτοσύνθεσης, 
της δέσµευσης του αζώτου, της 
άνθησης, της καρπόδεσης και της 
ωρίµανσης. Ο φώσφορος έχει θετική 

επίδραση στην ανάπτυξη των ριζών, 
καθώς και στη βελτίωση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των αγροτικών 
προϊόντων (Ασηµακόπουλος et al., 2011). 
Μολονότι η ζωική κοπριά εξακολουθεί 
να αντιπροσωπεύει σηµαντικό τµήµα 
της προσφοράς φωσφόρου για 
λίπανση (στην ΕΕ αποτελεί βασική 
πηγή - 4,7 εκατοµµύρια τόνοι κοπριάς 
χρησιµοποιούνται ως λίπασµα ετησίως 
), τα ανόργανα φωσφορικά λιπάσµατα 
αποτελούν πλέον την κύρια πηγή 
φωσφόρου για τη φυτική παραγωγή σε 
παγκόσµιο επίπεδο. 

Στη Βόρεια Αφρική ο φώσφορος
Τα δύο τρίτα των διαθέσιµων σήµερα 
αποθεµάτων φωσφορικών πετρωµάτων 
συγκεντρώνονται σε λίγες περιοχές 

Εικόνα 2 Κύριες χώρες εξαγωγής ουρίας (2016-2017).

Εικόνα 1 Οι 10 βασικές χώρες εισαγωγής ουρίας (2016-2017)Οι 10 βασικές χώρες εισαγωγής ουρίας (2016-2017)

Εικόνα 3 Παγκόσµια αποθέµατα φωσφορικών ορυκτών (Nash, 2018)

 ∆ιάγραµµα 3: Κατανοµή της παγκόσµιας 
παραγωγής φωσφορικών λιπασµάτων 
ανά χώρα (2000-2015) (Nash, 2018)

16-21_prwtes_new.indd   17 10/03/2020   23:15



18 FERTILIZER
MANAGEMENT

και πιο συγκεκριµένα στη Β. Αφρική, 
µε το Μαρόκο να κατέχει το 75% των 
παγκόσµιων αποθεµάτων. Ακολουθούν 
η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ. Σύµφωνα 
µε τη γνωµοδοτική ανακοίνωση για 
την αειφόρο χρήση του φωσφόρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι πόροι 
φωσφόρου είναι σχετικά άφθονοι 
παγκοσµίως και υπάρχουν σηµαντικά 
αποθέµατα.

ΗΠΑ vs Κίνας
Aπό το 2000 ως το 2015 η Κίνα αύξησε 
την παραγωγή φωσφορικών λιπασµάτων, 
ενισχύοντας το µερίδιό της στην 

παγκόσµια αγορά από 17% σε 41%. 
Αντίθετη εικόνα παρατηρήθηκε στις 
ΗΠΑ, όπου η παραγωγή φωσφορικών 
λιπασµάτων µειώθηκε από 26% (2000) σε 
13% (2015). (∆ιάγραµµα 3)

Για την παραγωγή DAP
Το 80%-85% των φωσφορικών ορυκτών 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 
DAP, MAP και TPS λιπασµάτων. Μεταξύ 
των φωσφορικών λιπασµάτων το DAP 
κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό της 
παγκόσµιας αγοράς και ακολουθεί το 
MAP, το οποίο αυξήθηκε 10% το χρονικό 
διάστηµα 2000-2016. Το 70-75% της 

∆ιάγραµµα 4 Κατανοµή των φωσφορικών λιπασµάτων (Nash, 2018)

∆ιάγραµµα 5 Συνολική κατανάλωση 
φωσφορικών λιπασµάτων ανά περιοχή 
(Nash, 2018)

παγκόσµιας ποσότητας φωσφορικών 
λιπασµάτων χρησιµοποιούν 4 χώρες, η 
Κίνα, οι ΗΠΑ, το Μαρόκο και η Ρωσία, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Argus Europe Fertilizer 2019.   

 Καλιούχα λιπάσµατα
Από τα απαραίτητα µακροθρεπτικά 
στοιχεία για την ανάπτυξη των φυτών, 
το κάλιο είναι το τρίτο σε σειρά, µετά 
το άζωτο και το φώσφορο. Το κάλιο 
ενεργοποιεί περισσότερα από 80 
ένζυµα, που είναι υπεύθυνα για πολλές 
διεργασίες των φυτών. Αυξάνει την 
ικανότητα των κυττάρων της ρίζας να 
προσλαµβάνουν νερό από το έδαφος, 
είναι απαραίτητα για τη φωτοσύνθεση, 
τη σύνθεση του αµύλου και τη µεταφορά 
σακχάρων. Το κάλιο βοηθά τα φυτά 
να προσαρµόζονται σε συνθήκες 
περιβαλλοντικών καταπονήσεων, 
αυξάνοντας της αντοχή τους στην ξηρασία 
και σε ακραίες θερµοκρασίες. Το κάλιο 
βελτιώνει επίσης την ποιότητα των 
ανθέων, των καρπών και των λαχανικών. 
Η διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ του 
καλίου και άλλων θρεπτικών στοιχείων 
(ειδικά του αζώτου, του φωσφόρου, 
του ασβεστίου και του µαγνησίου) 
αποτελεί σηµαντική επιδίωξη στη 
διαχείριση της γονιµότητας του εδάφους Εικόνα 4 Παγκόσµια αποθέµατα καλίου (Uralkali, 2017)
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(Ασηµακόπουλος et al., 2011).. 
Αποθέµατα κοιτασµάτων καλίου 
απαντώνται κυρίως στον Καναδά και στα 
κράτη της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ως σήµερα έχει 
ανακτηθεί µόλις το 6,4% των παγκόσµιων 
αποθεµάτων καλίου, δηλαδή 16δις από τα 
250δις που υπάρχουν. 
 
Οι κύριοι τύποι των καλιούχων
Οι κύριοι τύποι των καλιούχων 
λιπασµάτων είναι: ΜΟΡ (KCl), SOP/SOPM 
(K2SO4) και NOP (KNO3), µε το ΜΟΡ (KCl) 
να αντιπροσωπεύει περίπου το 95% της 
παραγωγής καλιούχων λιπασµάτων. 

 Σύνθετα Λιπάσµατα
Σε παγκόσµιο επίπεδο καταγράφεται 
µια τάση αύξησης στη χρήση σύνθετων 
λιπασµάτων το χρονικό διάστηµα 2010-
2017, από 13,4 εκατοµµύρια τόνους σε 
18,9 εκατοµµύρια τόνους. Το 2017 οι 
10 βασικές χώρες εξαγωγής σύνθετων 
λιπασµάτων αντιπροσώπευαν το 77 % 
των παγκόσµιων εξαγωγών, µε τη Ρωσία 
να εξάγει παγκοσµίως τη µεγαλύτερη 
ποσότητα σύνθετων λιπασµάτων 
(Εικόνα5). Αντίστοιχα η γεωγραφική 
κατανοµή των βασικότερων χωρών που 
εισάγουν σύνθετα λιπάσµατα κατατάσσει 
την Ουκρανία στην πρώτη θέση (Εικόνα 6). 

Παγκόσµια κατανάλωση αζώτου- 
φωσφόρου και καλίου
Οι προβλέψεις της ΙFA για την παγκόσµια 
ζήτηση λιπασµάτων δείχνουν ότι η 
χρήση τους παγκοσµίως θα συνεχίσει 
να αυξάνεται. Συγκεκριµένα σύµφωνα 
µε τις προβλέψεις του Παγκόσµιου 
Συνδέσµου Λιπασµάτων αναµένεται 
ετήσια αύξηση 1,1% ως το 2023/2024 
στην κατανάλωση αζώτου, φωσφόρου 
και καλίου σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Επιµερίζοντας τη συνολική αύξηση ανά 
θρεπτικό στοιχείο αναµένεται η ετήσια 
κατανάλωση αζώτου, φωσφόρου και 
καλίου να αυξηθεί κατά 1%, 1,2% και 
1,4% αντίστοιχα. Στην περίπτωση δε που 
αφαιρεθεί η Κίνα από τις προβλέψεις η 
ετήσια αύξηση ως το 2023/2024 στην 
κατανάλωση αζώτου, φωσφόρου και 
καλίου σε παγκόσµιο επίπεδο αναµένεται 
να αυξηθεί περαιτέρω και υπολογίζεται 
στο 1,6%, όπου η αντίστοιχη κατανοµή 
είναι +1,5%Ν,+ 1,8% P2O5 και 1,8%Κ2Ο. 

∆ιάγραµµα 6 
Παγκόσµια 
διαθεσιµότητα 
MOP (Argus)

Εικόνα 5 ∆έκα βασικές χώρες εξαγωγής σύνθετων λιπασµάτων το 2017

Εικόνα 6 ∆έκα βασικές χώρες εισαγωγής σύνθετων λιπασµάτων
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Ό λα αυτά τα στοιχεία που δίνουν 
εµπορεύσιµη αξία στο τελικό προϊόν 
στα φρούτα, δηλαδή χρώµα, γεύση, 
συντήρηση και ιδιότητες ανάλογα µε 
την αγορά-στόχο, βρίσκονται στα χέρια 
του παραγωγού. Αρκεί να µπορεί να 
ελέγξει τις φυτοχηµικές ιδιότητες της 
παραγωγής του ακολουθώντας ένα 
στοχευµένο σχέδιο λιπαντικών µονάδων, 
λαµβάνοντας υπόψη όµως και νέα 
προϊόντα όπως οι βιοδιεγέρτες, καθώς 
η αυξηµένη καρπόδεση απαιτεί και 
αύξηση στα θρεπτικά στοιχεία. Καθώς, 
σε περίπτωση υπολιπάνσεων, ειδικά 
στις δενδροκαλλιέργειες, όταν αυτές 
εντοπιστούν, τα πράγµατα δύσκολα 
«γυρίζουν». Τις σύγχρονες αυτές ανάγκες 
που προκύπτουν στις φροντίδες των 
δενδροκαλλιεργειών τόνισε µε εισήγησή 
του ο αναπληρωτής καθηγητής του 
Γεωπονικού Πανεπιστήµιου Αθηνών 
στο Εργαστήριο ∆ενδροκοµίας, Πέτρος 
Ρούσσος (φωτό δεξιά σελίδα), σε ειδική 
ηµερίδα που είχε διοργανώσει ο ΣΠΕΛ τον 
Φεβρουάριο στο πλαίσιο της 28ης Agrotica. 
Συγκεκριµένα, σχετικά µε την ποιότητα 
καρπού ανά στοιχείο θρέψη, ο κ. Ρούσσος 
παρέθεσε τα εξής στοιχεία:

Άζωτο και ποιότητα καρπού
Μηλιά: Υπερβολικές ποσότητες προκαλούν 
σκωριόχρωση σε κάποιες ποικιλίες και 
οψίµιση, λιγότερο κόκκινο επίχρωµα. 
Έλλειψη προκαλεί πεπλατυσµένους 
καρπούς σε κάποιες ποικιλίες και 
προβλήµατα κατά τη συντήρηση 
Αχλαδιά: Μείωση συνεκτικότητας σε 
υψηλές συγκεντρώσεις.
Πυρηνόκαρπα: Μικροί καρποί µε µεγάλη 
οξύτητα και στιφή γεύση υπό τροφοπενία. 
Εσπεριδοειδή: Σε έλλειψη έχουµε 

ΕΧΕΙΣ ΧΑΣΕΙ Η∆Η 30% ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΟΤΑΝ ∆ΕΙΣ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ  
> Αν τα δέντρα πάρουν την κατηφόρα λόγω µη ορθολογικής θρέψης, για να επανέλθουν είναι επίπονο

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
∆ίνοντας κάποια στοιχεία για τις 
επιδράσεις της θρέψης στα φυτοχηµικά 
χαρακτηριστικά των καρπών, ο κ. 
Ρούσσος εξήγησε συγκεκριµένα πως η 
περίσσεια αζώτου:
■ Σε εσπεριδοειδή αυξάνει τη 
συγκέντρωση των καροτινοειδών όµως 
µειώνει τη βιταµίνη C.
■ Σε µήλα µειώνει συγκέντρωση 
ανθοκυανών ενώ γενικά µειώνονται οι 
συγκεντρώσεις των φαινολικών ουσιών 
σε καρπούς διαφόρων ειδών.
■ Στο ελαιόλαδο µειώνει συγκέντρωση 
πολυφαινολών και οξειδωτική 
σταθερότητα αυτού, αυξάνει όµως 
τοκοφερόλη, δεν επηρεάζει λιπαρά οξέα, 
χλωροφύλλες και καροτινοειδή.
Σε µικρή έλλειψη (χωρίς να επηρεάζεται 
η φωτοσύνθεση) αυξάνονται 
καροτινοειδή, φαινολικές ενώσεις και 
αντιοξειδωτικές ενώσεις.

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΑΖΩΤΟΥ µικρούς καρπούς ενώ σε επάρκεια 
χυµοπεριεκτικότητα, σάκχαρα αλλά και οξέα. 
Ελιά: Σε επάρκεια αύξηση βάρους καρπού 
(επιτραπέζιες), ελαιογένεση.

Κάλιο και ποιότητα καρπού 
Μηλοειδή και πυρηνόκαρπα: Έλλειψη 
προκαλεί µικροκαρπία, πτώση καρπών, 
φτωχό χρωµατισµό, όξινη γεύση, σε 
περίσσεια µπορεί µαλακή σάρκα. 
Εσπεριδοειδή: Σε έλλειψη έχουµε µικρούς 
καρπούς, σε περίσσεια όµως αύξηση 
οξύτητας σε πορτοκάλια.
Ακρόδρυα: Σε έλλειψη µικρή ψίχα 
Ελιά: Σε επάρκεια αύξηση βάρους καρπού, 
ελαιογένεση. 

Ασβέστιο και ποιότητα καρπού 
Μηλοειδή και πυρηνόκαρπα: Συντήρηση, 
υψίστης σηµασίας, έλλειψη οδηγεί σε 
λιγότερα σάκχαρα, πρόωρο µαλάκωµα 
σάρκας, ευαισθησία σε προσβολές, πικρή 
κηλίδωση (µήλα, κυδώνια) και γενικά 
περί τις 35 φυσιολογικές ανωµαλίες 
σχετιζόµενες µε έλλειψη.
Ακτινίδιο: Σε συντήρηση, υψίστης σηµασίας, 
σε έλλειψη πρόωρο µαλάκωµα σάρκας 
Ελιά: Σε έλλειψη µαλάκωµα κατά την 
επεξεργασία επιτραπέζιας ελιάς.

Βόριο και ποιότητα καρπού 
Μηλοειδή και πυρηνόκαρπα: Μειωµένη 
καρπόδεση, παραµορφωµένοι καρποί, 
φελλώδεις κηλίδες, σχισµές στην 
επιδερµίδα, καρπόπτωση, µικροκαρπία, 
κοµµίωση, καφέ κηλίδες γύρω από πυρήνα. 
Ελιά: Μειωµένη καρπόδεση. 
Προσοχή σε δένδρα που ανθίζουν πρώτα 
και µετά βγάζουν άνθη οι εφαρµογές πρέπει 
να γίνονται από έδαφος ή λίγο πριν πέσουν 
τα φύλλα το φθινόπωρο.

ΣΩΣΤΗ
∆ΟΣΗ

ΣΩΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΩΣΤΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ

ΣΩΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η ΚΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 4 Σ
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▲

Η επάρκεια στην φυλλοδιαγνωστική σηµαίνει  
«ξαναρίξε αυτό που έριξες» όχι διακοπή της λίπανσης

Πολύ σηµαντικά εργαλεία για να βγει ένα σωστό πρόγραµµα λίπανσης σύµφωνα 
µε τον Π. Ρούσσο, είναι η ανάλυση εδάφους, όπου στα καρποφόρα µπορεί 
να γίνεται ακόµα και κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά και η φυλλοδιαγνωστική. 
«Μία λανθασµένη δειγµατοληψία, σηµαίνει τσάµπα λεφτά», είπε ο κ. Ρούσσος, 
θέτοντας επίσης τα πειράµατα λίπανσης όπου απαιτούνται 3-4 χρόνια για 
σαφή αποτελέσµατα, κρίσιµης σηµασίας εργαλείο για την επιτυχία στις 
δενδροκαλλιέργειες. Παράλληλα, ο αναπληρωτής καθηγητής αναφέρθηκε και 
στη λανθασµένη πρακτική οι παραγωγοί να εφησυχάζουν όταν δουν επάρκεια 
στη φυλλοδιαγνωστική: «Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν ρίχνω εκ νέου λίπασµα. Αυτό 
σηµαίνει ξαναρίξε αυτά που έριξες», τόνισε συγκεκριµένα. Τέλος, ο κ. Ρούσσος 
ανέδειξε και το πρόσφατο ενδιαφέρον για ορισµένα ιχνοστοιχεία όπως είναι το 
µολυβδαίνιο και το κοβάλτιο, ενώ αναδύεται ο ρόλος του νικελίου και του θείου. �ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�
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Το καλαµπόκι εξαιτίας της υψηλής 
παραγωγικότητάς του σε βιοµάζα και σε 
καρπό, αποµακρύνει σηµαντικές ποσότητες 
θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος, οι 
οποίες είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν 
µέσω της λίπανσης σε κάθε καλλιεργητικό 
κύκλο. Η ορθολογική λίπανσή του αυξάνει τις 
αποδόσεις, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
παραγωγής και διατηρεί τη γονιµότητα των 
εδαφών. Οι επικρατέστερες σήµερα ποικιλίες 
(απλά υβρίδια υψηλής παραγωγικότητας) 
είναι πολύ απαιτητικές σε θρεπτικά στοιχεία, 
ιδιαίτερα σε άζωτο, το οποίο απορροφάται 
από την καλλιέργεια µε αµείωτο ρυθµό σε 
όλα τα στάδια ανάπτυξής του φυτού. Έρευνες 
έχουν δείξει ότι οι βασικές παράµετροι που 
επηρεάζουν την παραγωγή, την απόδοση 
και την ποιότητα του καλαµποκιού είναι η 
διαθεσιµότητα του νερού και η λίπανση. 
Η επιλογή της κατάλληλης ποσότητας 
λιπάσµατος είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται 
µε βάση τις εδαφικές ιδιότητες, τα επίπεδα 
θρεπτικών στο έδαφος, το είδος της 
προηγούµενης καλλιέργειας, τις κλιµατικές 
συνθήκες της περιοχής, τις απαιτήσεις της 
καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, τον 
τύπο και την πρωιµότητα του υβριδίου, 
τη χρήση της καλλιέργειας (καρπός ή 
ενσίρωση), καθώς και την αναµενόµενη 
απόδοση. Η εδαφολογική ανάλυση και η 
φυλλοδιαγνωστική είναι σηµαντικά εργαλεία 
για την εκτίµηση των ποσοτήτων των 
θρεπτικών στοιχείων που απαιτούνται για την 
καλλιέργεια και το σχεδιασµό της λίπανσης. 
Αναγκαίες είναι οι αρχές της ορθολογικής 
λίπανσης (4Κ- κατάλληλη ποσότητα, 
κατάλληλος τύπος στον κατάλληλο χρόνο µε 
τον κατάλληλο τρόπο εφαρµογής). 

Εποχιακές ανάγκες Ν, Ρ, Κ 
Οι συνολικές ανάγκες του αραβόσιτου για 
την παραγωγή 1-1,5 τόν/στρέµµα είναι σε 
άζωτο18-30 κιλά/στρέµµα, σε φώσφορο 
(Ρ2Ο5) 4-8 κιλά/στρέµµα και σε κάλιο (K2O) 
20-25 κιλά/στρέµµα.
Το άζωτο είναι το σπουδαιότερο θρεπτικό 
στοιχείο για τον αραβόσιτο, γιατί ρυθµίζει την 
ανάπτυξη, την απόδοση και την ποιότητα. 
Ο φώσφορος είναι απαραίτητος για τη 
φωτοσύνθεση, την αναπνοή, τη σύνθεση 
υδατανθράκων, την κυτταρική διαίρεση 
και τη µεταφορά ενέργειας. Το κάλιο 

απαιτείται για την ενεργοποίηση πολλών 
ενζύµων και συµβάλλει σηµαντικά στην 
υδατική ισορροπία των φυτών.
Οι µέγιστες ανάγκες του καλαµποκιού σε 
άζωτο είναι από την 75η έως 90η ηµέρα 
από τη βλάστηση, στο χρονικό διάστηµα 
δηλαδή µεταξύ της άνθησης της φόβης 
και των στυλών, το οποίο συµπίπτει µε 
το µέγιστο ρυθµό αυξήσεως του ξηρού 
βάρους των φυτών. Σε αυτό το διάστηµα 
προσλαµβάνεται το 60-65% της συνολικής 
ποσότητας. Ωστόσο η πρόσληψη του 
αζώτου συνεχίζει και µετά την 90ή ηµέρα. 
Ειδικότερα, υψηλές ανάγκες σε άζωτο 
παρατηρούνται στο στάδιο γεµίσµατος του 
σπόρου, και έλλειψη αζώτου τότε οδηγεί 
σε σηµαντική µείωση της παραγωγής. Το 
σύνολο σχεδόν του αζώτου αποθηκεύεται 
στον καρπό, συνεπώς µε τη συγκοµιδή 
αποµακρύνεται το άζωτο που έχει 
προστεθεί στην καλλιέργεια. Είναι λοιπόν 
αναγκαία η εφαρµογή αζώτου σε κάθε 
καλλιεργητικό κύκλο.
Η βασική λίπανση εφαρµόζεται κατά τη 
σπορά ή να προηγηθεί αυτής. Στόχος της 
είναι να εγκατασταθούν σωστά τα φυτά 
δηµιουργώντας ένα πλούσιο ριζικό σύστηµα 
και να εφοδιαστούν µε τα απαραίτητα 
θρεπτικά στοιχεία για σωστή βλαστική 

ανάπτυξη και ανθοφορία. Παράλληλα, 
δηµιουργούνται αποθέµατα σε φώσφορο 
και κάλιο για τα επόµενα κρίσιµα στάδια.
Στη βασική λίπανση εφαρµόζεται το 1/3 
ή το 1/2 των συνολικών απαιτήσεων 
της καλλιέργειας σε άζωτο και όλες οι 
απαραίτητες µονάδες φωσφόρου και 
καλίου. Το υπόλοιπο άζωτο εφαρµόζεται 
επιφανειακά όταν τα φυτά έχουν ύψος 
50-60 εκ. Το καλαµπόκι έχει ιδιαίτερες 
απαιτήσεις σε θείο, µαγνήσιο, ασβέστιο, 
σίδηρο, ψευδάργυρο  και µαγγάνιο. 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Η πρόσληψη αζώτου (α) και φωσφόρου (β) 
κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου 
του καλαµποκιού

(α) (β)

22-27_Kalliergitika.indd   24 10/03/2020   23:02



22-27_Kalliergitika.indd   25 10/03/2020   23:02



26 FERTILIZER
MANAGEMENT

ΤΟ ΚΑΛΙΟ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΙΝΑ  
> Κρίσιµο να µένει το χωράφι πλούσιο σε κάλιο και φώσφορο για ένα ποιοτικό βαµβάκι

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Εδαφοαναλύσεις κάθε δύο χρόνια, 
διατήρηση των κτηµάτων πλούσια σε κάλιο 
και φώσφορο και εφαρµογή άζωτου από 
το πρώτο πότισµα έως το τέλος Ιουλίου και 
όχι κάτω από 18-20 µονάδες το στρέµµα. 
Μία συνταγή θρέψης που ακολουθεί εδώ 
και χρόνια ο µέντορας του βαµβακιού 
όπως τον χαρακτηρίζουν οι συνάδελφοί 
του στη Θεσσαλία, Νίκος Βαρδούλης, 
που σε συνδυασµό µε µία µελετηµένη 
στρατηγική άρδευσης που δεν παρασέρνει 
τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους, µπορεί 
να εξασφαλίσει την επιθυµητή ποιότητα και 
ποσότητα για τους βαµβακοπαραγωγούς. 
Το καλλιεργητικό καλεντάρι που 
ακολουθεί ένας από τους πιο έµπειρους 
βαµβακοπαραγωγούς της χώρας είναι 
ενδεικτικό των εργασιών που απαιτούνται 
στον ευαίσθητο τοµέα της θρέψης και της 
άρδευσης για το βαµβάκι:
«Κάνω κάθε δύο χρόνια αναλύσεις εδάφους 
και διατηρώ όλα τα κτήµατα πλούσια σε 
φώσφορο και κάλιο. Επειδή µας πιέζει ο 
κύκλος πρέπει η κάθε εργασία να γίνεται 
στην ώρα της. Την άνοιξη στην προετοιµασία 
πριν σπείρουµε, αν το χωράφι δεν είναι 
στεγνό, δεν µπει δηλαδή στον ρώγο του, 
δεν µπαίνουµε. Η ρίζα δεν θα µπορεί να 
διεισδύσει σε έδαφος λασπώδες που έχει 
πετρώσει. Μια καλή προετοιµασία χωραφιού 
µας δίνει τη δυνατότητα καλού φυτρώµατος. 
Μετά τα µέσα Μαΐου κάνουµε ένα σκαλιστήρι 
και δηµιουργούµε στο κέντρο ακριβώς των 
σειρών ένα µικρό αυλάκι, ώστε να σταµατάει 
το λάστιχο ποτίσµατος».
«Για να πετύχουµε τη µέγιστη παραγωγή 
πρέπει το βαµβάκι µας να δέσει χαµηλά. 
Μόλις το βαµβάκι µας ζητήσει το πρώτο 
νερό µετά το πρώτο 10ήµερο του Ιουνίου, 
δίνουµε ένα γενναιόδωρο πότισµα για να 
γεµίσει τον θάλαµο νερό, όπου εκεί που θα 
φτιάξει το ριζικό του σύστηµα, ώστε να γίνει 
οµοιόµορφο αργότερα το φυτό µας. Το άζωτο 
δεν µε απασχολεί πριν την σπορά, οι ανάγκες 
του φυτού είναι ελάχιστες. Το δίνουµε από το 
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ΤΟ ΑΖΩΤΟ ΤΟ ΚΑΡΥ∆Ι  
> Προσοχή στα ποτίσµατα για να µην παρασέρνονται τα θρεπτικά του εδάφους

πρώτο πότισµα έως το τέλος Ιουλίου , όταν το 
φυτό πεινάει και τότε πρέπει να είναι πλούσιο 
και όχι κάτω από 18-20 µονάδες το στρέµµα.
Αν κάνουµε όλα τα παραπάνω και δεν 
κάνουµε σωστή διαχείριση νερού, δεν 
θα µπορέσουµε να πετύχουµε µεγάλες 
αποδόσεις. Μετά το γενναιόδωρο νερό 
οι ανάγκες του φυτού δεν είναι µεγάλες, 
συµπληρώνουµε το 40%-50% του νερού 
που χάνει µε την εξάτµιση και ανάλογα 
µε τις καιρικές συνθήκες ποτίζουµε κάθε 
5 µέρες περίπου. Στο επόµενο πότισµα 
συµπληρώνουµε το 60% των αναγκών, 
µετά το 70%, στην συνέχεια το 80%-90% 
και από 25 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 
συµπληρώνουµε όσο αυξάνεται η εξάτµιση. 
Από κει και έπειτα πάµε πιο χαλαρά και 
µειώνουµε σταδιακά τις ποσότητες νερού 
έως τέλος Αυγούστου όπου και σταµατάµε. 
Αν οι συνθήκες του Σεπτεµβρίου είναι 
ξηροθερµικές, όπως του 2017 και ’18, 
δίνουµε ένα 8ωρο πότισµα µε σταγόνα, 
διαφορετικά τα κάτω πρώιµα καρύδια που 
δίνουν τα πολλά γραµµάρια, θα ανοίξουν 
χωρίς να έχουν γεµίσει σωστά. 
Κάνοντας όλα τα παραπάνω, δεν ποτίζουµε 
αλόγιστα και εξοικονοµούµε και 20% νερό. 
Όταν δίνουµε πολύ νερό, αυτό πάει στα 
υπόγεια ύδατα παρασέρνοντας τα θρεπτικά 
συστατικά του εδάφους και τα λιπάσµατα 
και όχι µόνο αυξάνουµε το κόστος, αλλά 
επιβαρύνουµε και το περιβάλλον, καθώς 
το φυτό δεν προσλαµβάνει κάτω από τα 50 
εκατοστά». 

▲

Βασική και επιφανειακή λίπανση 

Με τη βασική λίπανση του βαµβακιού
■ Στηρίζουµε τα πρώτα στάδια ανάπτυξης 
των φυτών βάζοντας τις βάσεις για µια καλή 
εγκατάσταση της καλλιέργειας στο χωράφι.
■ Συµβάλλουµε στην ανάπτυξη ενός υγιούς και 
δυνατού ριζικού συστήµατος.
■ ∆ηµιουργούµε µια επαρκή φυλλική 
επιφάνεια που θα αξιοποιεί καλύτερα την 
ηλιακή ακτινοβολία.
■ Ενισχύουµε τον αριθµό των ανθέων που θα 
εξελιχθούν σε καρύδια.
■ Ενισχύουµε τη γονιµότητα του εδάφους µε 
θρεπτικά στοιχεία που πρέπει να είναι διαθέσιµα 
στα φυτά καθόλη τη διάρκεια της ανάπτυξής 
τους και ενισχύουν τα ποσοτικά και ποιοτικά 
τους χαρακτηριστικά.χαρακτηριστικό».

Η επιφανειακή λίπανση στο βαµβάκι:
■ Στηρίζει την οµαλή ανάπτυξη των φυτών.
■ Ενισχύει τη δηµιουργία περισσότερων 
ανθέων και καρυδιών.
■ Αυξάνει το βάρος των καρυδιών.±
■ Βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των ινών
Τα παραπάνω στοιχεία και ο πίνακας 
προέρχονται από τον ιστότοπο της Yara Ελλάς.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
250KG/ΣΤΡ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 	IFA, 1992�, 	ROCHESTER 2007�

  (Ν) (P2O5) (Κ2Ο) (Ca) (Mg)  (S) (Fe) (Zn)  (Μn)  (Cu) (B)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΤΟ 15.6 3.6 15.1 16.8 4 1 296 11.6 25 12 32

% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ  
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΠΟΡΟ

46-66 60-82 15-21 2-3 25-45 18-42 11-40 61-99 2-5 31-51 11-22
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ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΟΥΡΙΑ ΚΑΙ  
ΕΝΑΝ ΑΠΛΟ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗ
∆ΕΝ ΚΑΝΕΙΣ SPECIALITE ΛΙΠΑΣΜΑ
> Χρόνια έρευνας και ανάπτυξης, πρωτόκολλα πειραµατισµού υψηλών απαιτήσεων 
και πολλά αποδεικτικά σε διαφορετικά κλίµατα και εδάφη απαιτούν οι καινοτόµες τεχνολογίες

>Πραγµατική πρόκληση, η επιµόρφωση τόσο των συνεργατών, όσο και των παραγωγών  
γύρω από τις νέες τεχνολογίες και τις πραγµατικές διαφορές που έχουν µεταξύ τους

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ

Eίναι πολύ νωρίς ακόµη για να πούµε ότι 
τελείωσε η εποχή των κοινών λιπασµάτων, 
ωστόσο η αγορά των specialite αυξάνεται 
συνεχώς τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο, 
όσο και στην εγχώρια αγορά, σύµφωνα 
µε τον Γενικό ∆ιευθυντή της ΛΥ∆Α ΑΕ, 
Bruno Kachrilas. Σύµφωνα µε τον ίδιο η 
τάση προς την εξειδικευµένη θρέψη είναι 
ξεκάθαρη, αν και, όπως παρατηρεί, πληθαίνει 
θεαµατικά και ο ισχυρισµός όλο και 
περισσοτέρων εταιρειών ότι εµπορεύονται 
specialite λίπασµα, χωρίς αυτό να µπορεί 
να τεκµηριωθεί ουσιαστικά. Όπως ο ίδιος 
σηµειώνει, οι πραγµατικά καινοτόµες 
τεχνολογίες και τα πραγµατικά specialite 
λιπάσµατα προϋποθέτουν χρόνια έρευνας 
και ανάπτυξης, πρωτόκολλα πειραµατισµού 
και πολλά αποδεικτικά, ενώ συµπληρώνει 
ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κάθε 
προϊόν TIMAC AGRO υπόκειται τουλάχιστον 
σε επτά χρόνια έρευνας πριν καταλήξει στον 
τελικό καταναλωτή.

Αλλάζει κάτι θεαµατικά στα λιπάσµατα ή 
είναι απλώς εντύπωσή µας;
Κατά τη γνώµη µου υπάρχει ξεκάθαρα 
µια τάση στροφής προς την εξειδικευµένη 
θρέψη, και ως εκ τούτου στην ολοένα και 
αυξανόµενη χρήση specialite λιπασµάτων. 
∆υστυχώς όµως στα πλαίσια αυτά, 
πληθαίνει θεαµατικά και ο ισχυρισµός 
όλο και περισσοτέρων εταιρειών ότι 

εµπορεύονται specialite λίπασµα, χωρίς 
αυτό να µπορεί να τεκµηριωθεί ουσιαστικά. 
Σε µια εποχή που καθένας µπορεί να 
εισάγει µια ουρία και να προσθέσει έναν 
απλό παρεµποδιστή, ο ισχυρισµός ότι το 
τελικό προϊόν είναι specialite λίπασµα 
είναι αναληθής. 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. ∆εν είναι τυχαίο που κάθε προϊόν 
TIMAC AGRO υπόκειται τουλάχιστον σε 
επτά χρόνια έρευνας πριν καταλήξει στον 
τελικό καταναλωτή.

Παλιότερα ο συνεταιρισµός έφερνε τα 
λιπάσµατα στο χωριό και ο παραγωγός 
τα «έριχνε» στο χωράφι. Τέλειωσε η 
εποχή του commodity;
Σίγουρα η αγορά των specialite λιπασµάτων 
είναι µια αγορά που αυξάνεται συνεχώς 
τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο, όσο και στην 
εγχώρια αγορά. Πιο συγκεκριµένα, στην 
Ελλάδα η σχετική αγορά ανακτά ολοένα και 
πιο σηµαντικά µερίδια αγοράς, ούσα πίσω 
ακόµα σε σχέση µε τις αντίστοιχες αγορές της 
Ιταλίας και της Ισπανίας. Φυσικά παρά την 
αύξηση, θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς ακόµα 
να πούµε ότι τελείωσε η εποχή των κοινών 
λιπασµάτων (commodities). Σίγουρα σε τάξη 
µεγέθους, οι αγορές των κοινών λιπασµάτων 
θα συνεχίσουν να κυριαρχούν για λόγους 
κλίµακας εµπορίου, βελτιστοποίησης 
των εργοστασίων παραγωγής λόγω του 

όγκου των ποσοτήτων, καθώς και λόγω 
της συνήθειας των παραγωγών. Συνεπώς 
σε παγκόσµιο επίπεδο θα συνεχίσουµε να 
βλέπουµε κοινά λιπάσµατα όπως το 20-20-
0 (το αντίστοιχο 16-20-0 στην Ελλάδα), το 15-
15-15, το DAP (18-46-0), τη νιτρική αµµωνία, 
και φυσικά την ουρία. 

Σηµαντικές αλλαγές επιφέρει πάντως και 
ο τελευταίος Ευρωπαϊκός Κανονισµός. 
Σας ανησυχεί η γραφειοκρατία που 
προσθέτει για τις εγκρίσεις;
Σε όλα τα προαναφερθέντα, 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»

Υπάρχει, κατά τη γνώµη σας, δυσκολία 
της εγχώριας αγοράς, δηλαδή των 
εκµεταλλεύσεων, να ενσωµατώσουν τις 
νέες τεχνολογίες στο λίπασµα;
Σε µία εποχή που 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 ΛΥ∆Α 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΥ∆Α ΑΕ

BRUNO KACHRILAS

▲
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εξηγεί πρακτικά και µε τεχνικοοικονοµικά 
επιχειρήµατα πώς η επένδυση στις 
τεχνολογίες των προϊόντων TIMAC AGRO 
είναι σε θέση να αυξήσει τα εισοδήµατα του 
παραγωγού µεγιστοποιώντας τις αποδόσεις 
του και ως εκ τούτου και το εισόδηµά του.

Ποιες θα προσδιορίζατε ως πραγµατικά 
νέες τεχνολογίες στο λίπασµα;
Τεχνολογίες οι οποίες προέρχονται από 
φυσικούς µηχανισµούς και έχουν προκύψει 
µετά από τον εντοπισµό, την αποµόνωση 
και την εξαγωγή ενεργών συστατικών 
αποτελούν πραγµατικά νέες τεχνολογίες. 
Στο DNA των προϊόντων TIMAC AGRO 
συναντάται η πραγµατική καινοτοµία. Σε 
αυτό το σηµείο πρέπει να επαναλάβω 
πως κάθε τεχνολογία προκύπτει µετά από 
ενδελεχή έλεγχο και χρόνια πειραµατισµού 
σε διαφορετικές χώρες, κλίµατα, 
εδαφολογικές συνθήκες, καλλιέργειες κ.λπ.

Οι νέες αυτές τεχνολογίες συνδέονται 
και µε την ψηφιακή εποχή και την 
λεγόµενη γεωργία ακριβείας; Πώς 
επηρεάζει τον κλάδο η τελευταία;
Συνδέονται µε την έννοια ότι και τα δύο 
βασίζονται στην εκπαίδευση και την 
επιµόρφωση του παραγωγού, αλλά πρακτικά 
είναι τελείως διαφορετικές έννοιες. Η ψηφιακή 
εποχή και η γεωργία ακριβείας κερδίζει 
συνεχώς έδαφος και στο µέλλον θα είναι 
µέρος της καθηµερινότητάς µας. Συνεπώς, 
ναι µεν θα επηρεάσει τον κλάδο και θα τον 

οδηγήσει στην ορθολογική χρήση λιπάσµατος, 
αλλά ταυτόχρονα θα εστιάσει και στις 
εξατοµικευµένες ανάγκες κάθε παραγωγού, 
στις οποίες µόνο οι νέες καινοτόµες 
τεχνολογίες µπορούν να δώσουν λύσεις.

∆ώστε µας µια εικόνα του οµίλου σας. 
Ο Όµιλος Roullier ιδρύθηκε στο Saint Malo 
της Βρετάνης στη Β. Γαλλία το 1959, όταν ο 
ιδρυτής του, Daniel Roullier, δηµιούργησε 
το πρώτο εργοστάσιο επεξεργασίας 
κοραλιογενούς άλγης µε σκοπό την 
παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων. 
Έκτοτε, ο Όµιλος Roullier επεκτάθηκε σε 
περισσότερες από 130 χώρες και σήµερα 
αποτελεί µια παγκόσµια βιοµηχανική 
δύναµη µε περισσότερες από 96 µονάδες 
παραγωγής σε όλο τον κόσµο, παράγοντας 
ετησίως 4,8 εκατοµµύρια τόνους τελικού 
προϊόντος µε κύκλο εργασιών πάνω 
από 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Oι κύριες 
δραστηριότητές του επικεντρώνονται σε επτά 
διαφορετικούς τοµείς. Αυτοί είναι οι εξής: 
1. Αγροεφόδια (Παραγωγή Λιπασµάτων & 
Προϊόντων ∆ιατροφής Ζώων) 2.Φωσφορικά 
Άλατα 3. Εξόρυξη και επεξεργασία 
Μαγνησίας 4.Βιοµηχανικές Λύσεις 5.Τρόφιµα 
6. Συσκευασία 7.Προϊόντα θρέψης φυτών 
για το ευρύτερο κοινό. Ο κύριος και 
πιο σηµαντικός κλάδος είναι αυτός των 
Αγροεφοδίων, καθώς εκπροσωπείται από τη 
γνωστή πολυεθνική εταιρεία TIMAC AGRO, 
συνώνυµο των προϊόντων εξειδικευµένης 
θρέψης φυτών. Στην ελληνική αγορά τα 

εξειδικευµένα προϊόντα θρέψης TIMAC 
AGRO διανέµονται αποκλειστικά από την 
εταιρεία ΛΥ∆Α AE καλύπτοντας µια ευρεία 
γκάµα προϊόντων, όπως κοκκώδη λιπάσµατα, 
υδατοδιαλυτά λιπάσµατα, βιοδιεγέρτες, 
εδαφοβελτιωτικά προϊόντα κ.ά.

Τι κάνει τον δικό σας όµιλο και κατ’ 
επέκταση τη δική σας εταιρεία να 
πλεονεκτεί και στην ελληνική αγορά;
Τα προϊόντα TIMAC AGRO κατατάσσονται 
στον κλάδο των specialite λιπασµάτων 
και όχι των κοινών (commodities), αφού 
ενσωµατώνουν µοναδικές καινοτόµες 
τεχνολογίες µε σκοπό όχι µόνο τη 
µεγιστοποίηση της παραγωγής, αλλά και 
της ποιότητας, εξασφαλίζοντας ακόµα 
µεγαλύτερα εισοδήµατα για εκατοµµύρια 
παραγωγούς σε όλο τον κόσµο. Η 
καινοτοµία και οι νέες τεχνολογίες 
προσφέρουν σηµαντικά οφέλη τόσο για 
τη γεωργία, όσο και για το περιβάλλον. 
Ωστόσο, η υιοθέτησή τους από τον 
Έλληνα παραγωγό παραµένει σηµαντική 
πρόκληση. Θέλουµε η νέα γενιά Ελλήνων 
παραγωγών να αναζητήσει καινοτόµες 
λύσεις εξειδικευµένης θρέψης µε σκοπό τη 

Σύµφωνα µε τον Bruno Kachrilas, ο Έλληνας 
παραγωγός θα πρέπει να επενδύσει και στην 
εφαρµογή εξειδικευµένων προϊόντων θρέψης 
µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της παραγωγής, τη 
βελτιστοποίηση της ποιότητας και την εξασφάλιση 
υψηλότερων και βιώσιµων εισοδηµάτων. 
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βελτιστοποίηση της παραγωγής, αλλά και 
της ποιότητας και να µην εγκλωβίζεται σε 
απλά φθηνές λύσεις. 

Μπορούµε να έχουµε µια πιο λεπτοµερή 
περιγραφή της τεχνολογίας σας; 
∆ιαθέτουµε ένα πλήθος τεχνολογιών 
ανάλογα µε το τι θέλουµε να προσφέρουµε 
στον παραγωγό και το τι θέλουµε να 
πετύχουµε στο χωράφι. Βασιζόµαστε στην 
εξειδικευµένη θρέψη, συνεπώς συνδέουµε 
τον στόχο του παραγωγού µε την εκάστοτε 
τεχνολογία που διαθέτουµε. Σήµερα, οι δύο 
πιο γνωστές τεχνολογίες στον ελλαδικό 
χώρο είναι το MPPA DUO και το NPRO. 

Aς δούµε πρώτα για τα χαρακτηριστικά 
της τεχνολογίας MPPA DUO.
Η τεχνολογία MPPA DUO βασίζεται σε δύο 
κύρια συστατικά. 1.Το σύµπλοκο MPPA, 
το οποίο αποτελεί µείγµα ενώσεων που 
προέρχονται από φυσικές ουσίες και 
είναι υπεύθυνο για την: • Προστασία των 
θρεπτικών στοιχείων του λιπάσµατος 
καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας, 
καθώς προσφέρει ολοκληρωµένη και 
ισορροπηµένη θρέψη µε ταυτόχρονη 
προστασία των θρεπτικών στοιχείων. 
Ειδικά στην περίπτωση του φωσφόρου, 
το σύµπλοκο ΜPPA παρέχει 100% 
προστασία, καθώς ελαχιστοποιεί τον 
κίνδυνο δέσµευσης από τα ιόντα ασβεστίου 
σε αλκαλικά εδάφη, καθώς και από τα 
αντίστοιχα σιδήρου και αργιλίου σε όξινα 
εδάφη. Αξίζει να σηµειωθεί πως το ποσοστό 
δέσµευσης του φωσφόρου σε ένα κοινό 
λίπασµα αγγίζει το 50-80%. • Κινητοποίηση 
των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους για 
καλύτερη και πιο εύκολη απορρόφηση από 
το φυτό. Το σύµπλοκο MPPA κινητοποιεί 
τα κατιόντα του εδαφικού διαλύµατος, 
καθώς και τα θρεπτικά στοιχεία που έχουν 
δεσµευτεί σε αυτό από προηγούµενες 
λιπάνσεις, καθιστώντας τα άµεσα διαθέσιµα 
στο φυτό. 2. Το ενεργό µόριο XCK που 
διεγείρει το µεταβολισµό του φυτού και 
την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος µε 
αποτέλεσµα την καλύτερη απορρόφηση 
νερού και θρεπτικών στοιχείων, 
εξασφαλίζοντας µια άριστη εγκατάσταση 
καλλιέργειας και µια διαρκή θρέψη, 
καλύπτοντας στο έπακρο τις ανάγκες κάθε 
καλλιέργειας καθόλη τη διάρκεια ζωής της.

Και η δεύτερη τεχνολογία;
Η επόµενη τεχνολογία ονοµάζεται NPRO 

και βασίζεται σε ένα σύνολο επιλεγµένων 
µορίων, τα οποία διαδραµατίζουν 
καθοριστικό ρόλο τόσο στο ρυθµό 
αφοµοίωσης του αζώτου, όσο και στο 
µετασχηµατισµό των µορφών αυτού 
στο εσωτερικό του φυτού. Η καινοτόµα 
τεχνολογία NPRO επιδρά τόσο στη 
µορφολογία, όσο και στη φυσιολογία 
του φυτού. Πιο αναλυτικά, µέσω της 
τεχνολογίας NPRO επιτυγχάνουµε αύξηση 
της απορρόφησης του αζώτου και των 
υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων. Η 
τεχνολογία NPRO ενεργοποιεί εκείνα τα 
γονίδια που εµπλέκονται στην πρόσληψη 
του αζώτου, ενώ ταυτόχρονα διεγείρει το 
ριζικό σύστηµα του φυτού, ευνοώντας την 
γρήγορη απορρόφηση των ανόργανων 
µορφών αζώτου, καθώς και των υπολοίπων 
θρεπτικών στοιχείων (φώσφορος, κάλιο 
κ.ά.) από τη ρίζα προς το υπέργειο µέρος 
του φυτού. Η ταχεία απορρόφηση του 
ανόργανου αζώτου από το φυτό, λόγω της 
τεχνολογίας NPRO, µειώνει το ποσοστό 
έκπλυσης του αζώτου από το έδαφος, 
βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα την απόδοση 
της συνολικής εφαρµοζόµενης λίπανσης 
(NPK). Χάρη στην τεχνολογία NPRO, το 
φυτό αξιοποιεί στο έπακρο όλα τα θρεπτικά 
στοιχεία του λιπάσµατος, σηµειώνοντας 
µέση αύξηση απορρόφησης +20%, µε 
αποτέλεσµα τη βέλτιστη ανάπτυξη και 
απόδοση της εκάστοτε καλλιέργειας.

Πώς µπορεί όλη αυτή η γνώση γύρω 
από αυτή την τεχνολογία να γίνεται 
τελικά κτήµα του παραγωγού;
H ΛΥ∆Α ΑΕ είναι η µοναδική εταιρεία 
αγροεφοδίων που απασχολεί 40 και 
πλέον γεωπόνους διαθέσιµους για 
άµεση επικοινωνία µε τον παραγωγό 
στο χωράφι, πάντα σε συνεργασία µε τον 
τοπικό συνεργάτη. Πέρα λοιπόν από τις 
διάφορες ηµερίδες που διοργανώνουµε 
πανελλαδικά µε τους τοπικούς συνεργάτες 
µας και στις οποίες µπορεί να συµµετάσχει 
ο παραγωγός, το εκπαιδευµένο προσωπικό 
µας είναι αυτό που αποτελεί τον καθοριστικό 
παράγοντα επιτυχίας, αφού βρίσκεται 
καθηµερινά δίπλα στον Έλληνα παραγωγό 
µε σκοπό τη µετάδοση της απαραίτητης 
γνώσης σχετικά µε τα προϊόντα TIMAC 
AGRO και τις απαιτήσεις των καλλιεργειών.

Πιστεύετε ότι επιλέγοντας ο παραγωγός 
αυτόν το δρόµο, έχει να κερδίσει κάτι 
σηµαντικό; Μιλάµε για προϊόντα θρέψης 

▲

Στο Saint Malo βρίσκεται 
η καρδιά ανάπτυξης των 
προϊόντων TIMAC AGRO
«Ο Όµιλος Roullier διαθέτει σήµερα 
το πιο καινοτόµο Κέντρο Έρευνας και 
Ανάπτυξης εξειδικευµένης θρέψης 
στον κόσµο. Το CMI (Centre Mondial 
de l’innovation Roullier) βρίσκεται στο 
Saint Malo και αποτελεί την καρδιά 
των προϊόντων TIMAC AGRO και των 
τεχνολογιών που ενσωµατώνονται σε 
αυτά. Σήµερα, φιλοξενεί πάνω από 100 
επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων 
από όλο τον κόσµο έχοντας ως 
µοναδικό στόχο τη δηµιουργία 
νέων τεχνολογιών για τα λιπάσµατα 
της επόµενης γενιάς. Αποτελεί ένα 
πραγµατικό στολίδι για τον κλάδο των 
αγροεφοδίων σε παγκόσµιο επίπεδο.»
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τα οποία κοστίζουν. 
Ναι, ο Έλληνας παραγωγός θα πρέπει να 
επενδύσει και στην εφαρµογή εξειδικευµένων 
προϊόντων θρέψης µε σκοπό τη µεγιστοποίηση 
της παραγωγής, τη βελτιστοποίηση της 
ποιότητας και την εξασφάλιση υψηλότερων 
και βιώσιµων εισοδηµάτων. ∆εν θα πρέπει 
να εγκλωβίζεται σε απλά φθηνές λύσεις, 
αλλά να θέτει ξεκάθαρους στόχους µε σκοπό 
τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, αλλά 
και της ποιότητας. Μόνο έτσι θα µπορέσει 
να διαφοροποιηθεί και να εξασφαλίσει 
υψηλότερο εισόδηµα.

Τι πρέπει να προσέχει ο παραγωγός κατά 
την εφαρµογή των προϊόντων θρέψης; 
Εξοπλισµό, τεχνική, τι άλλο;
Στη δική µας περίπτωση, µεγάλο 
ρόλο διαδραµατίζει ο χρόνος που θα 
εφαρµόσουµε το κάθε προϊόν, αφού 
πρόκειται για προϊόντα εξειδικευµένης 
θρέψης. Για παράδειγµα, στην περίπτωση 
των διαφυλλικών βιοδιεγερτών, το 
κάθε προϊόν πρέπει να εφαρµόζεται σε 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε 
την καλλιέργεια και τον στόχο που έχουµε 
θέσει, αφού το κάθε προϊόν σχετίζεται άµεσα 
µε το εκάστοτε στάδιο ανάπτυξης.

Πώς δένει το νερό µε το λίπασµα και πώς 
πετυχαίνουµε καλύτερο αποτέλεσµα;
Όπως και στη θρέψη, οι ανάγκες µιας 
καλλιέργειας σε νερό µπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης. Συνεπώς, 
θα πρέπει να έχουµε κατανοήσει τις 
ανάγκες της καλλιέργειάς µας σε νερό, 
µε σκοπό την κάλυψη αυτών στη σωστή 
χρονική στιγµή. Υπερβολική ή ελλιπής 
χρήση νερού µπορεί να στρεσάρει την 
καλλιέργεια και να έχουµε σηµαντική 
απώλεια παραγωγής.

Είστε από τους νεότερους ηλικιακά σε 
τέτοια κορυφαία διοικητική θέση. Τι σας 
έφερε σε αυτό τον κλάδο;
Το όραµα του Οµίλου για συνεχή ανάπτυξη 
καθώς και οι αξίες που πρεσβεύει µε 
έκαναν να θέλω να προσχωρήσω στον 
κλάδο των αγροεφοδίων. Η καινοτοµία, 
το επιχειρηµατικό πνεύµα, το πάθος και 
φυσικά το µοναδικό µοντέλο της TIMAC 
AGRO αποτέλεσαν τους κύριους λόγους 
της απόφασης αυτής. Όλα ξεκίνησαν πριν 
από έξι χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, 
όταν ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή µε 
τον Όµιλο Roullier και την TIMAC AGRO. 
Είχα την ευκαιρία να ξεκινήσω στο cluster 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Τουρκία, 
Ρουµανία, Ουκρανία, Βουλγαρία κ.ά.) µε 
κύριο αντικείµενο την ανάπτυξη νέων 
αγορών και τη συνεχή επέκταση τόσο 
σε εµπορικό, όσο και σε βιοµηχανικό 
επίπεδο. Τώρα ακολουθεί η πρόκληση 
της ανάπτυξης της TIMAC AGRO στην 
Ελλάδα µέσω της ΛΥ∆Α ΑΕ Όσον αφορά 
το νεαρό της ηλικίας µου, µάλλον αποτελεί 
σηµείο των καιρών καθώς παρατηρούµε 
πλέον και στην Ελλάδα αυτό που γίνεται 
ήδη χρόνια στο εξωτερικό, άτοµα 
νεαρής ηλικίας να αναλαµβάνουν κύριες 
διοικητικές θέσεις. Πιο ειδικά, στην εταιρεία 
µας, ο ηλικιακός µέσος όρος είναι χαµηλός 
σε όλες τις διοικητικές θέσεις. Αυτό 
είναι κάτι που βοηθάει στην καθηµερινή 
λειτουργία της επιχείρησης, και ακολουθεί 
την παγκόσµια τάση της µετάβασης από 

την παλιά εποχή της συγκεντρωτικής 
διοίκησης, στη νέα εποχή της οµαδικής 
διοίκησης, η οποία πρεσβεύει αξίες όπως 
η ταπεινότητα και όταν χρειάζεται δίνει η 
ίδια πρώτη το παράδειγµα «σηκώνοντας 
τα µανίκια».

Τι προµηνύει το µέλλον για τον κλάδο 
σας; Συµµερίζεσθε την άποψη που θέλει 
περισσότερα µε λιγότερα; 
Με γνώµονα τη ραγδαία αύξηση 
του παγκόσµιου πληθυσµού σε 10 
δισεκατοµµύρια ανθρώπους µέχρι 
το 2050, η ανάγκη για αύξηση της 
παγκόσµιας παραγωγής τροφής κρίνεται 
επιτακτική. Ταυτόχρονα, ενώ ο αριθµός 
του παγκόσµιου πληθυσµού αυξάνεται, η 
συνολική διαθέσιµη γη παραµένει σταθερή. 
Αυτό σηµαίνει πως η κατά κεφαλήν 
διαθέσιµη γη αναµένεται να µειωθεί 
δραµατικά. Συνεπώς, ναι, θα πρέπει να 
παράγουµε περισσότερη τροφή µε ακόµα 
µικρότερη κατά κεφαλήν διαθέσιµη γη. 
Ως εκ τούτου, η στροφή από το κοινό 
λίπασµα σε προϊόντα εξειδικευµένης 
θρέψης (specialty fertilizers) κρίνεται 
περισσότερο αναγκαία από ποτέ, αφού 
η θρέψη πρέπει επιτέλους να συµβάλλει 
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.

▲

Λύσεις για κάθε καλλιέργεια
«Με τα λιπάσµατα εξειδικευµένης θρέψης 
TIMAC AGRO πετυχαίνουµε άριστες 
αποδόσεις και βελτιστοποίηση ποιότητας, 
αφού κάθε προϊόν περιέχει µοναδικά 
σχεδιασµένες τεχνολογίες ανάλογα 
την καλλιέργεια, τον τύπο εδάφους 
και τις ανάγκες θρέψης. ∆ιαθέτουµε 
εξειδικευµένες λύσεις για κάθε καλλιέργεια 
και για κάθε στάδιο ανάπτυξης.»
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Ο ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ  
ΕΚΦΡΑΖΕΙ THN ΕΠΙΜΟΝΗ  
ΤΗΣ YARA ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
> Αντιπροσωπεία της Yara Ελλάς επισκέφθηκε την εκµετάλλευση του Χρήστου Ζάγαρη
> Λιπάσµατα παραδόθηκαν και στον Κτηνοτρόφο της Χρονιάς, Ηρακλή Μπαλαντάνη

TΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

«Ο προσανατολισµός της Yara στην 
ποιότητα βρίσκει την κατάλληλη έκφραση 
στο έργο του Αγρότη της Χρονιάς, Χρήστου 
Ζαγάρη». Με τη φράση αυτή ο εµπορικός 
διευθυντής της Yara Ελλάς, Νίκος Κυριακίδης, 
θέλησε να υπογραµµίσει τη σηµασία που 
έχει αποκτήσει για την ελληνική γεωργία ο 
θεσµός βραβείων της Agrenda, που φέτος 
έκλεισε την 11η χρονιά του και τον οποίο η 
Yara στηρίζει ως Μέγας Χορηγός. «Η Yara 
πιστή στο θεσµό του Aγρότη της Xρονιάς 
στηρίζει τις επιτυχηµένες προσπάθειες που 
είναι προσανατολισµένες στην αγορά και 
στις ανάγκες της. Βέβαια, είναι και χαρά 
µας να βλέπουµε νέους ανθρώπους, σε µια 
οικογενειακή επιχείρηση, όπως του κ. Ζαγάρη, 
καθετοποιηµένη, να πηγαίνει µπροστά και να 
ψάχνει λύσεις για το µέλλον. Την ίδια ώρα που 
εµείς σαν εταιρεία προσπαθούµε, µέσω των 
συνθέσεων της σειράς των προϊόντων µας, 

να στηρίζουµε τις προσπάθειες και ενδεικτικά 
φέραµε κάποια προϊόντα, που ταιριάζουν 
στις συνθήκες και στις καλλιέργειες της 
εκµετάλλευσης του κ. Ζάγαρη», δήλωσε ο κ. 
Κυριακίδης. Κι όλα αυτά την Τρίτη 10 Μαρτίου, 
όταν, συνοδευόµενος από τον Κώστα 
Τρυφωνόπουλο, Business Development 
Manager foliar and fertigation της Yara 
Ελλάς, επισκέφθηκαν την εκµετάλλευση 
της οικογένειας Ζάγαρη στο Μαραθώνα 
και παρέδωσαν µια σηµαντική ποσότητα 
διαφυλλικών λιπασµάτων και άλλων 
σκευασµάτων ως το ελάχιστο βραβείο για την 
εξέλιξη και την επιχειρηµατικότητά της. 
Τα λιπάσµατα που παραδόθηκαν στον 
Αγρότη της Χρονιάς παρουσίασε ο Κώστας 
Τρυφωνόπουλος σηµειώνοντας: «Tα YaraVita 
είναι τα διαφυλλικά λιπάσµατα της Yara. Είναι 
προϊόντα που παράγονται και συσκευάζονται  
στο εργοστάσιο της Yara στο Pocklington, 
Ηνωµένο Βασίλειο, από όπου και έρχονται 

στην Ελλάδα. Η Yara µπαίνει δυναµικά και στο 
κοµµάτι των βιοδιεγερτών, µε την τεχνολογία 
BIOTRYGΤΜ. Το YaraVita BIOTRAC, το πρώτο 
προϊόν αυτής της κατηγορίας που φέρνει η 
Yara Ελλάς, είναι ένα προϊόν από εκχύλισµα 
φυκιών που θα δώσει λύσεις σε πολλά 
προβλήµατα των καλλιεργειών. Το YaraVita 
BRASSITREL PRO είναι ένα σκεύασµα 
που συνδυάζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και 
ιχνοστοιχεία για διαφυλλικές εφαρµογές και 
απευθύνεται κυρίως για φυλλώδη λαχανικά. 
Το YaraVita SENIPHOS είναι ένα προϊόν που 
περιέχει θρεπτικά στοιχεία όπως Ν, P και Ca 
που χορηγείται όταν υπάρχει µεγάλη ανάγκη 
του φυτού σε ενέργεια. Τέλος, το YaraVita 
SAFE-N είναι ένα προϊόν που περιέχει Ν σε 
πολλές µορφές, ακόµα και σε µορφή βραδείας 
αποδέσµευσης». Ευτυχής για την αναγνώριση 
των κόπων του και µε στήριγµα την πολυµελή 
οικογένειά του, ο Αγρότης της Χρονιάς 
ευχαρίστησε τη Yara για την εµπιστοσύνη της. 

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΑ

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�

34-35_YARA _paradosi.indd   34 10/03/2020   23:00



35FERTILIZER
MANAGEMENT

Ο Νίκος Κυριακίδης (δεξιά) 
παραδίδει τα λιπάσµατα 

στον Χρήστο Ζάγαρη. 

Κώστας 
Τρυφωνόπουλος
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Η ανάγκη για αύξηση της παραγόµενης 
τροφής, λόγω του διαρκώς αυξανόµενου 
παγκόσµιου πληθυσµού, αλλά και η 
κλιµατική αλλαγή, που φαίνεται να 
µειώνει τις διαθέσιµες καλλιεργήσιµες 
εκτάσεις, είναι δύο από τους βασικούς 
παράγοντες που πρέπει να λάβουν 
υπόψιν τους όλοι οι εµπλεκόµενοι του 
γεωργικού κλάδου. Αυτό καθιστά την 
ανάγκη για αύξηση των στρεµµατικών 
αποδόσεων των καλλιεργειών επιτακτική. 
Καλούµαστε λοιπόν να παράξουµε 
περισσότερα, έχοντας στη διάθεσή µας 
περιορισµένους πόρους, όπως το έδαφος 
και το νερό. 
Στη Yara λαµβάνουµε υπόψη τα 
παραπάνω και µε τη γνώση και 
τα προϊόντα προσφέρουµε στους 
παραγωγούς λύσεις ώστε να 
επιτύχουν την αύξηση της παραγωγής. 
Εµπλουτίζουµε την γκάµα των προϊόντων 
µας µε νέες σειρές που βοηθούν στην 
επίτευξη αυτού του στόχου. 

YaraVita - Κάτι περισσότερο από 
απλά θρεπτικά στοιχεία: Το κλειδί 
για να πετύχετε ευκολότερα και 
καλύτερα αποτελέσµατα

Τα προϊόντα YaraVita δεν είναι απλώς 
θρεπτικά στοιχεία. Πρόκειται για 
προϊόντα σχεδιασµένα από την αρχή 
µε γνώµονα τη θρέψη των φυτών και 
περιλαµβάνουν ανώτερης ποιότητας 
σκευάσµατα που περιέχουν θρεπτικά 
στοιχεία και ιχνοστοιχεία, καθώς και 
βιοδιεγέρτες. Επιλέγοντας προϊόντα 
YaraVita ο αγρότης µπορεί να είναι 
σίγουρος ότι η εφαρµογή τους θα είναι 
εύκολη και παράλληλα αποτελεσµατική 
και ασφαλής για τις καλλιέργειές του. Tα 
προϊόντα YaraVita εφαρµόζονται κυρίως 
διαφυλλικά, αλλά και µέσω συστηµάτων 
υδρολίπανσης ή ως προϊόντα 
επένδυσης σπόρου. Η διαφυλλική 
λίπανση εξασφαλίζει την εφαρµογή των 

σωστών θρεπτικών στοιχείων, είτε στα 
φύλλα, είτε στον καρπό -µε ακρίβεια- 
την κατάλληλη χρονική στιγµή, ώστε 
να καλυφθούν άµεσα οι ανάγκες της 
καλλιέργειας. Για την παραγωγή των 
προϊόντων YaraVita χρησιµοποιούνται 
επιλεγµένες πρώτες ύλες και 
παρασκευάζονται εφαρµόζοντας 
αυστηρά πρότυπα παραγωγής, 
εφάµιλλα µε τα πρότυπα παραγωγής 
που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία 
τροφίµων και φαρµάκων. Τα προϊόντα 
YaraVita περιέχουν βοηθητικές ουσίες, 
όπως διαβρέκτες, προσκολλητικά µέσα 
και βοηθήµατα απορρόφησης, για τον 
έλεγχο και την ενίσχυση της απόδοσης 
των θρεπτικών στοιχείων και των 
βιοενεργών συστατικών.

> Mε την πλήρη γκάµα προϊόντων η Yara προσφέρει στους παραγωγούς λύσεις για κάθε καλλιέργεια

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ 
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

▲

YaraTera – Καλλιεργήστε 
περισσότερο µε κάθε σταγόνα

Τα προϊόντα της σειράς YaraTera αποτελούν 
το χαρτοφυλάκιο της Yara για υδρολίπανση. 
Η σειρά περιλαµβάνει υψηλής ποιότητας 
υδατοδιαλυτά λιπάσµατα (YaraTera 
KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY), 
υδατοδιαλυτές πρώτες ύλες (YaraTera 
KRISTA), υψηλής διαλυτότητας και 
καθαρότητας νιτρική αµµωνία (YaraTera 
AMNITRA), καθώς και υψηλής ποιότητας 
χηλικά ιχνοστοιχεία για υδρολίπανση 
(YaraTera REXOLIN). Η σειρά YaraTera 
αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τους 
παραγωγούς για καλλιέργειες υψηλής 
αξίας, όπως θερµοκηπιακές καλλιέργειες, 
κηπευτικά και φρούτα.
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BIOTRYGΤΜ: Παγκόσµια τεχνολογία 
των βιοδιεγερτών της Yara 
Η Yara αναπτύσσει την τεχνολογία 
BIOTRYG™ και κάτω από την οµπρέλα 
των YaraVita κάνει δυναµική είσοδο στην 
κατηγορία των βιοδιεγερτών. 
Αλλά ας δούµε τι ορίζεται ως 
βιοδιεγέρτης. Μέχρι πολύ πρόσφατα 
δεν υπήρχε ούτε στην Ευρώπη ούτε 
την Αµερική επίσηµος ορισµός για το τι 
είναι βιοδιεγέρτης. Πρώτη η Αµερική το 
2018 και µετά η Ευρώπη το 2019 όρισαν 
την κατηγορία των βιοδιεγερτών. Στην 
Ευρώπη, µέσω του νέου κανονισµού 
λιπασµάτων όλα τα κράτη-µέλη της 
ευθυγραµµίζονται µε τον επίσηµο ορισµό 
των βιοδιεγερτών (Καν. 1009/2019) 

σύµφωνα µε τον οποίο: Βιοδιεγέρτης 
φυτών είναι ένα προϊόν λίπανσης που 
έχει ως σκοπό να διεγείρει τις διαδικασίες 
θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από το αν 
περιέχει ή όχι θρεπτικά στοιχεία. Σκοπός 
του είναι να βελτιώσει ένα ή περισσότερα 
από τα παρακάτω: (1) ικανότητα του 
φυτού στην πρόσληψη θρεπτικών 
στοιχείων, (2) αντοχή στο αβιοτικό στρες, 
(3) ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόµενου 
προϊόντος και (4) διαθεσιµότητα 
θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. 
 Η τεχνολογία BIOTRYG™ ενεργοποιεί τις 
φυσιολογικές διαδικασίες του φυτού, που 
βελτιώνουν την πρόσληψη και αποδοτική 
αφοµοίωση των θρεπτικών στοιχείων, 
αλλά και τη δράση σε συγκεκριµένες 
µεταβολικές δραστηριότητες του φυτού. 
Η βελτιωµένη ανάπτυξη του φυτού και η 
αντοχή του σε συνθήκες αβιοτικού στρες 
βοηθούν το φυτό να παραµείνει έντονα 
ενεργό ακόµα και σε δύσκολες συνθήκες 
και στάδια ανάπτυξης. Έτσι το φυτό µας 
να µπορέσει να µας δώσει τη µέγιστη 
ποσότητα προϊόντος µε τα υψηλότερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Σε συνδυασµό µε την πλήρη γκάµα 
των καινοτόµων και υψηλής ποιότητας 
προϊόντων µας, η τεχνολογία BIOTRYG™ 
δρα συνεργιστικά και µπορεί να 
εξασφαλίσει στον παραγωγό το βέλτιστο 
αποτέλεσµα για την καλλιέργειά του. 
Οι βιοδιεγέρτες της Yara 
συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατα 
θρέψης που προτείνει η Yara και που 
µπορείτε να τα αναζητήσετε στο site µας 
www.yara.gr

Κώστας Τρυφωνόπουλος, Business 
Development Manager foliar 

& fertigation, Yara Ελλάς

YARAREGA

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 
Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΩΝ 
ΚΟΚΚΩ∆ΩΝ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

H Yara συνηθισµένη να καινοτοµεί 
εισάγει τη νέα σειρά υδατοδιαλυτών 
κοκκωδών λιπασµάτων YaraRega. 
Η σειρά YaraRega περιλαµβάνει 
σύνθετα κοκκώδη NPK λιπάσµατα 
τα οποία µπορούν να έχουν διπλή 
εφαρµογή: µέσω εδάφους και 
µέσω συστηµάτων υδρολίπανσης. 
Μπορούµε έτσι να επέµβουµε 
πιο κοντά στον χρόνο που το 
φυτό έχει τις συγκεκριµένες 
ανάγκες λίπανσης, κάνοντας 
πιο αποτελεσµατική τη λίπανση 
και µειώνοντας τις απώλειες 
λιπασµάτων όταν οι εφαρµογές 
γίνονται πολύ νωρίτερα.  Σε 
συνδυασµό µε τις σειρές 
κοκκωδών λιπασµάτων της, η 
Yara διαθέτει µια πλήρη γκάµα 
προϊόντων θρέψης που την 
καθιστούν στρατηγικό συνεργάτη 
του Έλληνα αγρότη, που επιδιώκει 
να ξεχωρίσει και να σταθεί σε µια 
ανταγωνιστική και απαιτητική αγορά. 
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> Toυς βιοδιεγέρτες της προτείνει η εταιρεία FMC 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΒΙΟΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ

Υπάρχουν τέσσερα είδη 
περιοριστικών της ανάπτυξης 
παραγόντων (στρες):
■ Βιοτικό στρες (περιλαµβάνει 
καταπόνηση του φυτού από 
προσβολές εντόµων, µυκήτων, 
βακτηρίων, ιών, παρασίτων, 
ζιζανίων κ.ά.)
■ Φαινολογικό στρες 
(περιλαµβάνει την καταπόνηση 
που υφίσταται το φυτό σε 
διάφορα κρίσιµα στάδια της 
ανάπτυξής του, για παράδειγµα 
άνθηση προς καρπόδεση, 
αύξηση µεγέθους του καρπού 
κ.ά.)
■ Επαγώµενο στρες 
(αυτό που προκαλείται από 
διαχειριστικές εργασίες επί 
των φυτών, για παράδειγµα 
ψεκασµοί, µηχανικές εργασίες, 

υπερβολικό πότισµα)
■ Αβιοτικό στρες (η 
καταπόνηση που προκαλείται 
από µη ζωντανούς οργανισµούς 
στο φυτό που επηρεάζουν σε 
ακραίο βαθµό το περιβάλλον 
που αναπτύσσεται το φυτό)
Οι απώλειες από την επίδραση 
του αβιοτικού στρες µπορεί 
να φτάσουν µέχρι και 20% της 
παραγωγής και προκαλούν 

υποβάθµιση της ποιότητας. 
Βιοδραστικές ουσίες που 
προέρχονται για παράδειγµα 
από φύκια έχει αποδειχθεί 
ότι µπορούν να αυξήσουν 
την αντοχή του φυτού σε 
αβιοτικούς παράγοντες και να 
προωθήσουν την απόδοσή του.

Η πρόταση της FMC για τη 
διαχείριση του αβιοτικού 

στρες:  Οι βιοδιεγέρτες της 
FMC µπορούν αποτελεσµατικά 
να συνεισφέρουν στη 
διαχείριση του αβιοτικού στρες 
βελτιώνοντας ή αµβλύνοντας 
τη συµπεριφορά του φυτού 
απέναντί τους. 

▲ ▲

Με πληθώρα βιοδραστικών ουσιών
Χάρη στην πληθώρα βιοδραστικών ουσιών που περιέχει, το SΕΑΜΑC® PRO 
είναι ένα ολοκληρωµένο σκεύασµα για την υποβοήθηση της ανάπτυξης του 
φυτού. Ενεργοποιεί το µεταβολισµό του φυτού και συµβάλλει στην προώθηση 
της ανάπτυξης. 
Το SΕΑΜΑC® PRO προάγει την ανάπτυξη ωφέλιµων µικροοργανισµών στο 
έδαφος οι οποίοι συµβάλλουν στην ανάπτυξη και αύξηση της µάζας των ριζών 
λόγω των ουσιών που παράγουν. Έτσι καθίστανται περισσότερο διαθέσιµα τα 
θρεπτικά συστατικά του εδάφους και ταυτόχρονα βελτιώνονται η δοµή και η 
ποιότητα του εδάφους.
Το SΕΑΜΑC® PRO µπορεί να συµβάλλει στην αντίσταση του φυτού στο αβιοτικό 
στρες (ψύχος, υψηλές θερµοκρασίες, έλλειψη νερού, αλατότητα). 
Το SΕΑΜΑC® PRO έχει σχεδιαστεί µε τη φιλοσοφία του πλήρους βιοδιεγέρτη στο 
οποίο µεγιστοποιείται η συνέργεια των επιµέρους βασικών συστατικών του έτσι 
ώστε τα φυτά να µπορούν να εκφράσουν πλήρως το γενετικό δυναµικό τους για 
υψηλή απόδοση και ποιότητα.

Ένας ολοκληρωµένος βιοδιεγέρτης

Το SΕΑΜΑΧΧ® είναι ένας ολοκληρωµένος βιοδιεγέρτης,
µε φυσικές βιοδραστικές ουσίες που συµβάλλει στην προώθηση 
της ανάπτυξης. Όταν εφαρµοστεί στο κατάλληλο στάδιο διεγείρει 
την τοπική αύξηση των ορµονικών επιπέδων (ειδικά των 
κυτοκινινών) µέσα στο φυτό και αυξάνει το µεταβολισµό.
Το SΕΑΜΑΧΧ® αυξάνει την αντίσταση του φυτού στο 
αβιοτικό στρες (ψύχος, υψηλές θερµοκρασίες, έλλειψη 
νερού, αλατότητα) συµβάλλοντας στην βέλτιστη ανάπτυξη 
της καλλιέργειας και στη µεγιστοποίηση της  παραγωγής. 
Ετσι αµβλύνεται η απορρύθµιση µερικών εξειδικευµένων 
γονιδίων που προκαλείται από την έκθεση του φυτού σε 
αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Το SΕΑΜΑΧΧ® προωθεί την άριστη φυτική ανάπτυξη 
(βελτίωση της άνθησης, καρπόδεσης, του µεγέθους και της 
ποιότητας των καρπών).
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Με την εξελιγµένη τεχνολογία Stoller

Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ βρίσκεται πάντα 
σε αναζήτηση καινοτόµων λιπασµάτων 
που ενσωµατώνουν νέες τεχνολογίες 
και µπορούν να δώσουν λύσεις στα 
προβλήµατα λίπανσης των καλλιεργειών.
Η σειρά Stampa είναι αποτέλεσµα 
της συνεργασίας της Φυτοθρεπτική 
ΑΒΕΕ µε την εταιρεία Stoller USA και 
αποτελεί συνδυασµό της εξελιγµένης 
τεχνολογίας Stoller και της τεχνογνωσίας 
και εµπειρίας της Φυτοθρεπτικής. Η 
ενσωµάτωση παραγόντων τεχνολογίας 
Stoller σε κοκκώδη λιπάσµατα, µέσω 
της σειράς λιπασµάτων Stampa, δίνει 
την δυνατότητα να εφαρµοστούν, µέσω 
της βασικής ή επιφανειακής λίπανσης, 
προϊόντα που επιδρούν άµεσα στην 
ορµονική ισορροπία και φυσιολογία του 
φυτού. Με την εφαρµογή των κοκκωδών 

λιπασµάτων της σειράς STAMPA 
επιτυγχάνουµε:
■ Οµοιόµορφο φύτρωµα των σπόρων 
χωρίς απώλειες.
■ Ανάπτυξη, από νωρίς, υγιούς ριζικού 
συστήµατος.
■ Αντιµετώπιση καταστάσεων αβιοτικού 
stress.
■ Φυτά που ανταπεξέρχονται καλύτερα στις 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες του χειµώνα.
■ Αυξηµένη παραγωγή.
■  Βελτιωµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

▲
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Τα φυτά στο χωράφι έρχονται αντιµέτωπα 
µε ποικίλους δυσµενείς παράγοντες που 
µπορεί να επηρεάσουν το µεταβολισµό 
τους, να διακόψουν την αναπαραγωγική 
τους πορεία και να περιορίσουν την τελική 
ανάπτυξή τους, υποβάλλοντας τα σε 
διάφορες µορφές αβιοτικού στρες. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα τα φυτά να ωθούνται 
στα όρια των δυνατοτήτων τους και 
αρκετές φορές να µην καταφέρνουν να 
εκπληρώσουν το µέγιστο του γενετικού 
τους δυναµικού, µειώνοντας την τελική 
απόδοση της καλλιέργειας. Αυτό το έλλειµµα 
παραγωγικότητας λόγω αβιοτικού στρες, 
συχνά µπορεί να αποτελέσει τη διαφορά 
µεταξύ κερδοφορίας ή ζηµίας για τον 
παραγωγό.
Το αβιοτικό στρες µπορεί να εµφανιστεί σε 
διάφορες µορφές µε µικρή ή µεγάλη χρονική 
διάρκεια. Ορισµένοι από τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τα επίπεδα στρες απαντώνται 
στα ίδια τα γενετικά γνωρίσµατα του φυτού, 
όπως είναι η γενετική του προδιάθεση ή 
η προσαρµοστικότητά του στις εκάστοτε 
καλλιεργητικές συνθήκες. 

Ταυτόχρονα, υπάρχουν και άλλοι δυσµενείς 
εξωγενείς παράγοντες, όπως η υπερβολική 
υγρασία, η ξηρασία, ο άνεµος, οι υψηλές 
θερµοκρασίες, ενώ άλλοι µπορεί να είναι 
αποτέλεσµα της ανθρώπινης δραστηριότητας, 
όπως οι καλλιεργητικές πρακτικές (κλαδέµατα, 
ηµεροµηνία σποράς κ.ά.), η άρδευση ή ακόµα και 
η µέθοδος φυτοπροστασίας που ακολουθείται. 

Η τεχνολογία SEACTIV
Η σειρά Fertileader των προϊόντων Timac 
Agro ενσωµατώνει την τεχνολογία SEACTIV. 
Τα µόρια του συµπλέγµατος SEACTIV 
περιέχουν γλυκίνη-µπεταΐνη, ένα φυσικό 
οσµολύτη, ο οποίος αυξάνει κατακόρυφα 
την αντοχή του φυτού κατά του αβιοτικού 
στρες εξασφαλίζοντας µια σταθερή ανάπτυξη. 

Ακόµα, τα ενεργοποιηµένα και κινητοποιηµένα 
αµινοξέα που περιέχει βελτιστοποιούν την 
αφοµοίωση των θρεπτικών στοιχείων, 
εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ανάπτυξη 
των φυτών και τη µεγιστοποίηση της 
πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών. 
Τέλος, περιέχει το πρόσθετο IPA, το οποίο συνιστά 
ένα φυσικό συστηµικό µεταφορέα που δρα µε δύο 
τρόπους µέσα στο φυτό. Αφενός το IPA διεγείρει 
και παρατείνει τη δραστηριότητα των φύλλων 
(stay green eff ect) οδηγώντας σε παραγωγή 
περισσότερης ενέργειας από τα φυτά και, ως 
εκ τούτου, σε µεγαλύτερη παραγωγή βιοµάζας 
και αφετέρου λειτουργεί ως «τροχονόµος» 
στη µεταφορά και διακίνηση των θρεπτικών 
συστατικών εντός του φυτού κατευθύνοντάς 
τα εκεί ακριβώς που χρειάζονται ανάλογα µε το 
στάδιο, στο οποίο βρίσκεται το φυτό. 
Η σειρά Fertileader των προϊόντων Timac Agro 
διατίθενται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά 
από την εταιρεία ΛΥ∆Α ΑΕ σε διάφορους 
τύπους, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες 
όλων των καλλιεργειών ανεξαρτήτως σταδίου 
ανάπτυξης, δίνοντας στον παραγωγό την 
ικανότητα να µεγιστοποιήσει την παραγωγή 
και το εισόδηµά του.

∆ιατίθεται σε 
κοκκώδη µορφή 
και σε µορφή σκόνης

Ιδανική φυσική 
πηγή για όλες τις 
καλλιέργειες

Ιδανικό για είδη 
ευαίσθητα στο 
χλώριο

Αύξηση
αποδόσεων
έως 40%

Κατάλληλο 
για χρήση στη 
Βιολογικη Γεωργία

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΙΟΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ 
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤA FERTILEADER ΤΗΣ TIMAC AGRO

ΑΠΟ ΤΗ MEDILCO HELLAS

POLYSULPHATE 
PREMIUM 

Με στόχο τη συνεχή εξέλιξη στον τοµέα της 
θρέψης η ICL επενδύει συνεχώς σε νέα 
προϊόντα και τεχνολογίες που προσφέρουν 
πρόσθετα οφέλη στον παραγωγό, ενώ 
παράλληλα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 
Μετά το Polysulphate,  το φυσικό λίπασµα 
που είναι πλούσιο σε τέσσερα βασικά 

θρεπτικά στοιχεία: κάλιο, 
µαγνήσιο, ασβέστιο και 
θείο, η FertilizerPlus 
ανακοινώνει για πρώτη 
φορά την παραγωγή του 
Polysulphate Premium.
Πρόκειται για τη νέα µορφή 

του γνωστού λιπάσµατος Polysulphate σε 
οµοιογενείς, σφαιρικούς κόκκους, µε όλα τα 
θρεπτικά στοιχεία πλήρως αφοµοιώσιµα. 

Χαρακτηριστικά του Polysulphate Premium 
■Μοναδικό Φυσικό λίπασµα, µε κάλιο, 
ασβέστιο, µαγνήσιο και θείο
■Οµοιογενείς, στρογγυλοί κόκκοι
■Οµοιόµορφη διασπορά στο χωράφι
■Μεγάλη αντοχή στην αποθήκευση, χωρίς να 
δηµιουργείται σκόνη
■Αναµειγνύεται εύκολα και οµοιόµορφα µε 

άλλα κοκκώδη λιπάσµατα.
■Συνεχής διαθεσιµότητα, λιγότερες απώλειες
Με το Polysulphate τα θρεπτικά στοιχεία  και 
ιδιαίτερα το θείο απελευθερώνονται σταδιακά 
στο έδαφος. Έτσι είναι συνεχώς διαθέσιµα από 
τα φυτά, χωρίς τον κίνδυνο έκπλυσης.
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Hπρόβλεψη για αύξηση της παγκόσµιας 
ζήτησης στα specialty λιπάσµατα κατά 5% 
ετησίως σε συνδυασµό µε την απαίτηση 
µεγαλύτερης ακρίβειας στη θρέψη 
που προέρχεται από τις πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζονται ως 
ευκαιρίες από τον  SVP Global Specialty 
Agriculture της ICL, Joan Verhoeven (Φωτό: 
Στο κέντρο µαζί µε τον Μιχάλη Γάγγο και την 
Ήλια Γάγγου). Ο Ολλανδός υπεύθυνος για τα 
ειδικά λιπάσµατα παγκοσµίως της ICL, που 
συνεργάζεται αποκλειστικά µε τη Medilco 
Hellas στην Ελλάδα, ανέφερε στο Fertilizer 
Management πως οι δραστηριότητες 
της εταιρείας ταιριάζουν πολύ καλά µε 
πολιτικές όπως η Πράσινη Συµφωνία της 
ΕΕ, καθώς δηµιουργείται έτσι η ανάγκη 
για καλύτερα πιο αποδοτικά λιπάσµατα. 
Άλλωστε, όπως υποστήριξε, η ICL είναι µία 
από τις µεγαλύτερες εταιρείες στον κόσµο 
όσον αφορά τα βελτιωµένης απόδοσης 
λιπάσµατα. «Νοµίζω πως οι αλλαγές αυτές 
είναι µία µεγάλη ευκαιρία αλλά και ανάγκη 
ταυτόχρονα», σχολίασε ο κ. Verhoeven 
ενώ πρόσθεσε πως µεγάλη σηµασία θα 
παίξει επίσης στο µέλλον ο τοµέας της 
συµβουλευτικής στα προγράµµατα θρέψης. 

«Η ICL παγκοσµίως διαθέτει 250-300 
γεωπόνους που προωθούν προγράµµατα 
πιο αποδοτικής λίπανσης στους 
παραγωγούς για να αυξήσουν την απόδοση 
στις καλλιέργειες. Οπότε το σλόγκαν µας 
είναι προηγµένη θρέψη καλλιεργειών 
µαζί µε αγροτικές λύσεις», σηµείωσε το 
υψηλόβαθµο στέλεχος. Έµφαση, δίνει 
παράλληλα η εταιρεία στα πρότζεκτ 
καινοτοµίας που ξεκίνησε προ 4ετίας όπως 
ανέφερε, ενώ, όπως είπε περιµένει την 
ανάδυση αρκετών start-up εταιρειών στον 
κλάδο των λιπασµάτων. Παράλληλα, ο κ. 
Verhoeven βλέπει στον γενικότερο τοµέα 
των θρεπτικών µία αύξηση της ζήτησης 
σε κάλιο, ενώ περιµένει και την στάγδην 
άρδευση να παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της γεωργίας παγκοσµίως. 
«Πρέπει να πω ότι είµαστε εν µέσω µίας 
πολύ σηµαντικής αλλαγής στον τοµέα της 
θρέψης τα επόµενα δέκα χρόνια, λόγω και 
της Πράσινης Συµφωνίας. Και η ICL είναι σε 
καλή θέση µε συνεργάτες όπως η Medilco 
Hellas γιατί χρειαζόµαστε τέτοιες εταιρείες 
που έχουν επίσης τροµερή εµπειρία και 
µπορούν να µας βοηθήσουν για να φέρουν 
τα specialty λιπάσµατα στην ελληνική 
αγορά», ανέφερε ο Ολλανδός. 

ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  
ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΕΙ Η ICL

Πρόεδρος του Συνδέσµου Παραγωγών 
Εµπόρων Λιπασµάτων εξελέγει ο Γιάννης 
Βεβελάκης, µετά τις αρχαιρεσίες κατά 
τη διάρκεια του ∆Σ του Συνδέσµου στα 
πλαίσια της 28ης Agrotica. Πρόκειται 
για τη δεύτερη θητεία του κ. Βεβελάκη 
(Eurochem Agro Ελλάς ΑΕ) στη θέση του 
προέδρου, που σηµατοδοτεί και το κλείσιµο 
της επιτυχηµένης θητείας του Νίκου 
Κουτσούγερα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα 
µέλη του ∆Σ: Αντιπρόεδρος Α ∆ηµήτρης 
Ρουσσέας (Άλφα Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ), 
Αντιπρόεδρος Β Κοντός Παναγιώτης (ΖΙΚΟ 
ΑΕ), Γ. Γ. Νίκος Κυριακίδης (Yara Ελλάς ΑΕ), 
Ταµίας Παντελής Παναγιώτης (ΓΕΩ.Λ.ΙΧ ΕΠΕ), 
Τακτικά Μέλη Γιάννης Βασιλόπουλος (Αφοί Π. 
Βασιλόπουλοι ΕΕΒΕ), Ήλια Γάγγου (MedilCo 
Hellas ΑΕ), Στέλιος Ζούπος (BASF Ελλάς 
ΑΒΕΕ), Ν. Κουτσούγερας (Φυτοθρεπτική 
ΑΒΕΕ), Χρ. Μέγκλας (Μέγκλας ΑΒΕΕ), 
Γιώργος Πάκος (Teofert AE), Κώστας 
Παπασωτηρίου (UPL AE), Αναστάσιος 
Χριστόπουλος (ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕ), Κων/νος 
Ωραιόπουλος (Compo Expert AE).

Στο τιµόνι του ΣΠΕΛ ξανά 
ο Γιάννης Βεβελάκης

▲
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Μείωση των εισροών στην καλλιέργεια και 
κατ’ επέκταση του κόστους παραγωγής και 
του αποτυπώµατος άνθρακα, µε ταυτόχρονη 
αύξηση της παραγωγικότητας και ως εκ τούτου 
και των συνολικών εσόδων της εκµετάλλευσης, 
συνδυάζει η χρήση σταθεροποιητή στα 
λιπάσµατα και συνίσταται στους αγρότες αν 
θέλουν να βελτιώσουν το εισόδηµά τους. Την 
άποψη αυτή εξέφρασε ο Ρήγας Καραµάνος 
(φωτό δεξιά) από το τµήµα R&D της εταιρείας 
Koch Agronomic Services στον Καναδά, 
σηµειώνοντας πως ένα από τα µεγαλύτερα 
προβλήµατα στη χρήση των αζωτούχων 
λιπασµάτων είναι η απώλειά τους στο 
περιβάλλον, είτε στη γη, είτε στην ατµόσφαιρα, 
µέσω έκπλυσης, απορροής ή εξάτµισης. 
Ο κ. Καραµάνος ήταν ο κύριος οµιλητής 
στο Συνέδριο της εταιρείας Gavriel που 
πραγµατοποιήθηκε τέλη Σεπτεµβρίου στο 
ξενοδοχείο Grand Ηotel Palace στη Θεσσαλονίκη 
µε θέµα «Νέες Τεχνολογίες στα λιπάσµατα 
αζώτου». Στην παρουσίαση έγινε αναφορά στα 
πλεονεκτήµατα του σταθεροποιητή Agrotain 
σε σχέση µε αντίστοιχα προϊόντα µιµητές του 
όπως και σε σχέση µε τους σταθεροποιητές 
νιτροποίησης. Σύµφωνα µε τους οµιλητές, όπως 
αποδεικνύεται από χιλιάδες πειραµατικά σε 
παγκόσµιο επίπεδο, είναι από τις πιο αξιόλογες 
τεχνολογίες όσον αφορά στο άζωτο µε την 
µεγαλύτερη επίδραση στην αύξηση της σοδειάς.

Αύξηση 10% στη σοδειά 
Ενδιαφέρον επίσης είχε η παρέµβαση του 
∆ηµήτρη Μπαρτζιάλη από το Εργαστήριο 
Γεωργίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ο 
οποίος παρουσίασε τα αποτελέσµατα του διετούς 
πειραµατικού, στο οποίο ήταν υπεύθυνος 
και πραγµατοποιήθηκε για να συγκρίνει την 
αποτελεσµατικότητα των ενισχυµένων µε Agrotain 
λιπασµάτων Nutrimore σε σχέση µε τα κοινά 
χηµικά λιπάσµατα. Αποδείχτηκε πως το Agrotain 
δουλεύει άψογα και στις ελληνικές συνθήκες. Σε 
σιτάρι, καλαµπόκι και βαµβάκι η σοδειά αυξήθηκε 
τουλάχιστον 10% ενώ την ίδια στιγµή αυξήθηκαν 
το ποσοστό χλωροφύλλης- δείκτης καλής θρέψης 
σε άζωτο, η παραγωγή βιοµάζας και, τέλος, το 
ποσοστό πρωτεΐνης στα σιτηρά.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΟ∆ΕΙΑΣ 
∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ AGROTAIN

Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Gavriel, Ευάγγελος Γαβριήλ (αριστερά)

Ιωάννα Καλκούνου, γεωπόνος MSc - Εδαφολόγος
υπεύθυνη Τεχνικού Τµήµατος Gavriel 
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TEXNOΛΟΓΙΑ AVAIL N:  
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ
Το Άζωτο αποτελεί το κυριότερο θρεπτικό 
στοιχείο για όλες τις καλλιέργειες.Ταυτόχρονα 
είναι το πιο επιρρεπές στοιχείο σε απώλειες 
προς την ατµόσφαιρα και το έδαφος. 
Παρατηρείται ότι ακόµη και στα πιο εντατικά 
καλλιεργητικά συστήµατα το ποσοστό του 
Αζώτου που χρησιµοποιείται τελικά από τα 
φυτά να είναι 50-60% αυτού που εφαρµόζεται. 
Η χρήση λιπασµάτων που συµβάλλουν στην 
αποτελεσµατική αξιοποίηση του Αζώτου 
παρέχοντας περισσότερο διαθέσιµο Άζωτο 
στα φυτά και προστατεύουν το περιβάλλον, 
αποτελεί το µέλλον της γεωργίας.

Τρόπος ∆ράσης του Avail N
Η τεχνολογία Αvail Ν αποτελείται από 
πατενταρισµένη φόρµουλα του µερικού άλατος 
ασβεστίου του συµπολυµερούς µαλεϊκού–
ιτακονικού οξέος.
Το συµπολυµερές αυτό είναι ειδικά σχεδιασµένο 
για να έλκει πολυσθενή κατιόντα, όπως το 
Νικέλιο, ο Χαλκός, και ο Σίδηρος, τα οποία 
βρίσκονται στο έδαφος και σχετίζονται µε τις 
διεργασίες που επηρεάζουν τις απώλειες 
του Aζώτου. Παράλληλα, η υψηλή ικανότητα 
ανταλλαγής κατιόντων (ΙΑΚ) που χαρακτηρίζει 
το συµπολυµερές Avail N σηµαίνει ότι 
περισσότερο άζωτο συγκρατείται σε αµµωνιακή 
µορφή στα κολλοειδή του εδάφους. Η 
αµµωνιακή µορφή αζώτου είναι η µία από τις 
δύο διαθέσιµες µορφές αζώτου για τα φυτά, 
η οποία όµως συγκρατείται στο έδαφος χωρίς 
να χάνεται στα υπόγεια ύδατα λόγω έκπλυσης, 
όπως η νιτρική. Με αυτό τον τρόπο το Άζωτο 

διατηρείται συνεχώς κοντά στις ρίζες των 
φυτών, τροφοδοτώντας τα συνεχώς µε Άζωτο, 
καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους, 
χωρίς καµία επιβάρυνση στο περιβάλλον. 

Πλεονεκτήµατα 
του πολυµερούς Avail N
■ Οδηγεί στην αποτελεσµατική αξιοποίηση του 
Αζώτου από τα φυτά (Νitrogen Use Efficiency-
NUE) 
■ Πλήρως υδατοδιαλυτό µόριο, το οποίο 
σηµαίνει ότι κινείται µαζί µε τον κόκκο του 
αζωτούχου λιπάσµατος (ουρικό ή αµµωνιακό), 
καθώς αυτό εισχωρεί στο έδαφος µε ιδιαίτερη 
χηµική συµπεριφορά. 
■ Aυξάνει τη διαθεσιµότητα του Αζώτου που 
εφαρµόζεται στο έδαφος, διατηρώντας το 
διαθέσιµο για τα φυτά σε όλη τη διάρκεια της 
καλλιέργειας (έως 10-12 µήνες) και καλύπτοντας 
συνεχώς τις ανάγκες των φυτών 
■ Αποδεδειγµένη υψηλότερη απορρόφηση 
Αζώτου από τα φυτά που οδηγεί σε καλύτερη 
ανάπτυξη των φυτών και τελικά σε υψηλές 
αποδόσεις, σε σύγκριση µε ανταγωνιστικά 
αζωτούχα λιπάσµατα, µε πειράµατα ακόµα 
και σε ελληνικές συνθήκες από το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών.
■ Αποδεδειγµένη αγρονοµική 
αποτελεσµατικότητα στο χωράφι, σε σύγκριση µε 
άλλα ανταγωνιστικά λιπάσµατα Αζώτου από το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
■ Βιο-αποδοµούµενο στο έδαφος και εντελώς 
φιλικό για το περιβάλλον, χωρίς κανένα 
υπόλειµµα στο φυτό χάρη στην οργανική του 

σύνθεση και το µικρό µοριακό του βάρος. 
■ Η δράση του δεν επηρεάζει καθόλου τη 
δραστηριότητα των µικροοργανισµών του 
εδάφους (βακτήρια, γαιοσκώληκες, µυκόρριζα 
κ.ά.). 
■ Ιδανικό για εδάφη µε χαµηλή οργανική ουσία, 
όπως αυτά που συναντάµε συχνά στην Ελλάδα. 

Αποτελέσµατα εφαρµογής Avail N 
Η τεχνολογία Αvail Ν έχει χρησιµοποιηθεί 
µε απόλυτη επιτυχία σε όλο τον κόσµο, ενώ 
έχει µελετηθεί από πολλά πανεπιστήµια και 
ερευνητικά ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένου και 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Συγκεκριµένα, η εφαρµογή του Avail Ν στην 
περιεκτικότητα των φυτικών ιστών 110 ηµέρες 
µετά τη σπορά σε καλλιέργεια καλαµποκιού 
συγκέντρωσε 44% περισσότερο Ν στους 
φυτικούς ιστούς σε σχέση µε την ουρία.
Όσον αφορά την επίδραση της εφαρµογής του 
Avail Ν στο νωπό βάρος σπάδικα 98 ηµέρες 
µετά τη σπορά σε καλλιέργεια καλαµποκιού 
παρουσιάστηκε 11% µεγαλύτερο σε σύγκριση 
µε την ουρία µε 10% µεγαλύτερη τελική 
απόδοση (αποτελέσµατα ερευνητικού 
προγράµµατος µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών). 
Η TEOFERT διαθέτει µία εξειδικευµένη σειρά 
ΝP και ΝPK λιπασµάτων τεχνολογίας Avail Ν για 
µέγιστη απορρόφηση Αζώτου και ενίσχυση της 
ανάπτυξης των φυτών.

∆ρ. Χαριτίνη Κοντοπούλου 
Υπεύθυνη Marketing & Αναπτύξης Προϊόντων 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΑ NUTRIMORE 
ΓΙΑ ΤΙΣ ANOΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Τα κύρια ζητούµενα για την 
εξασφάλιση της βιωσιµότητας 
των καλλιεργητών είναι η αύξηση 
σοδειάς και η µείωση κοστολογίων 
τους. Σε αυτή την κατεύθυνση 
η εταιρεία Gavriel προτείνει τα 
λιπάσµατα Νέας Τεχνολογίας 
Nutrimore. Τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους εξασφαλίζουν 
σχεδόν 100% απορροφητικότητα 
από τα φυτά και µεγιστοποίηση της 
αποδοτικότητάς τους: 
■ Πλεονέκτηµα στο άζωτο. 
Το άζωτο είναι στοιχείο κλειδί για την αύξηση 
των αποδόσεων σε όλες τις καλλιέργειες. Με 
τα Nutrimore όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει 
100% στα φυτά χωρίς καµιά απώλεια κι αυτό 
γιατί είναι ενισχυµένα µε το σταθεροποιητή 
ουρεάσης Agrotain γι’ αυτό και έχουν µηδενικές 
απώλειες αζώτου. Άρα παρέχεται ισχυρή 
θρέψη καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες 
της καλλιέργειας σε όλα τα κρίσιµα στάδια, 
εξασφαλίζοντας υψηλή σοδειά.
Αντίθετα λιπάσµατα που περιέχουν νιτρικό 
άζωτο έχουν απώλειες πάνω από 50% λόγω 
ξεπλύµατος και εξαέρωσης. Επίσης κοινά 
blending λιπάσµατα χάνουν πάνω από το 30-

40% του αζώτου που περιέχουν, 
λόγω εξαέρωσης τις πρώτες 
ηµέρες µετά την εφαρµογή 
τους. Αποτέλεσµα και στις δύο 
περιπτώσεις αδύναµη αζωτούχος 
θρέψη που θα µειώσει τα κιλά. 
■ Άµεσο άζωτο. Τα Nutrimore 
δεν είναι λιπάσµατα βραδείας 
αποδέσµευσης, αλλά µηδενικών 
απωλειών αζώτου. Παρέχουν 
άζωτο από το πρώτο λεπτό χωρίς 
να υπάρχει ο κίνδυνος για οψίµιση.
■ Τα Nutrimore παρέχουν πλήρη 

θρέψη. ∆ίνουν δυνατότητα για επιλογή του 
ιδανικού τύπου για την κάθε καλλιέργεια µε τέλεια 
αναλογία σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, µαγνήσιο 
αλλά και ιχνοστοιχεία όπως ψευδάργυρο σίδηρο 
και βόριο. Έτσι µε µια εφαρµογή παρέχεται 
πλήρης θρέψη. Σηµειωτέον, ο φώσφορος 
στα Nutrimore είναι 95% υδατοδιαλυτός, άρα 
πλήρως διαθέσιµος για τα φυτά. Αντίθετα άλλα 
λιπάσµατα περιέχουν φώσφορο µόνο 50-60% 
υδατοδιαλυτό. Ο µη υδατοδιαλυτός φώσφορος 
δεν µπορεί να απορροφηθεί. Επιπλέον τα 
Nutrimore δίνουν δυνατότητα για επιλογή τύπων 
είτε µε θειϊκό είτε µε χλωριούχο κάλιο αφήνοντας 
την καλλιέργεια να είναι ο παράγοντας που θα 

το καθορίσει. Επιπλέον, είναι τα µοναδικά που 
περιέχουν τα νέας καινοτοµίας ιχνοστοιχεία WOLF 
TRAX. Τα ιχνοστοιχεία DDP είναι αµερικανικής 
προέλευσης και καλύπτουν όλους τους κόκκους 
του λιπάσµατος, δηλαδή και το άζωτο και 
το φώσφορο και το κάλιο ή το µαγνήσιο, 
εξασφαλίζοντας τέλεια διασπορά και 100% 
απορρόφηση. Τα ιχνοστοιχεία WOLF TRAX είναι 
10 φορές πιο ισχυρά. ∆εν δεσµεύονται στο 
έδαφος και απορροφούνται 100% από τα 
φυτά καλύπτοντας τις ανάγκες θρέψης.
■ Αύξηση σοδειάς. Τα Nutrimore όπως έχει 
αποδείξει και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
αυξάνουν τη σοδειά στις καλλιέργειες 
τουλάχιστον κατά 10-15%. Όλες οι µονάδες 
που περιέχουν φτάνουν στο φυτό χωρίς καµία 
απώλεια. Παρέχουν τέλεια θρέψη την οποία τα 
φυτά ανταποδίδουν µε αύξηση σοδειάς.
■ Τα µόνα µε γνήσιο Agrotain. Τα Nutrimore 
είναι τα µόνα µε αποδεδειγµένη διάρκεια 
ζωής του σταθεροποιητή τουλάχιστον 12 
µήνες από την εφαρµογή του στην ουρία σε 
αντίθεση µε τους µιµητές τους στους οποίους 
ο σταθεροποιητής έχει διάρκεια ζωής από 10 
ηµέρες έως 6 µήνες. 

 Ιωάννα Καλκούνου, γεωπόνος MSc - Εδαφολόγος 
υπεύθυνη Τεχνικού Τµήµατος Gavriel

NOVA ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

NΟVA: ΚΟΚΚΩ∆Η & ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Η σειρά Nova είναι µια ολοκληρωµένη 
σειρά λιπασµάτων η οποία περιλαµβάνει 
λιπάσµατα που µπορούν να εφαρµοστούν 
για βασική ή επιφανειακή λίπανση, 
υδρολίπανση και διαφυλλική εφαρµογή. Τα 
κρυσταλλικά λιπάσµατα όπως τα ΝοvaMAP, 

NovaMKP, ΝοvaFertiK αλλά και µοναδικά 
παγκοσµίως όπως τα NovaPekacid, 
NovaPotassium φέρουν την εγγύηση 
ποιότητας της πολυεθνικής ICL Fertilizers. 
Οι σύνθετες σειρές ΝοvaNPK και ΝοvAcid 
(χαµηλού ph) είναι εµπλουτισµένες 

µε ιχνοστοιχεία και παράγονται µε τη 
χρήση πρώτων υλών του οµίλου ICL. 
Τέλος η σειρά κοκκωδών Nova Chava 
αποτελείται από αζωτούχα και σύνθετα 
λιπάσµατα εµπλουτισµένα µε ιχνοστοιχεία 
που εφοδιάζουν τα φυτά µε το σύνολο των 
θρεπτικών στοιχείων που απαιτούνται για 
µια ισορροπηµένη θρέψη. Η λέξη «CHAVA» 
σηµαίνει στα Εβραϊκά «ζωή» και αναφέρεται 
τόσο στη ζωή όσο και στη µητέρα της 
ανθρωπότητας, που όχι µόνο δηµιουργεί 
αλλά θρέφει και ενισχύει τη ζωή σε κάθε 
στάδιο ανάπτυξής της.
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Στην οµάδα της Green Box  
το φλουρί της πίτας του ΣΠΕΛ

Κέρδη που θα φέρουν επενδύσεις και νέες 
θέσεις εργασίας ευχήθηκε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, στην 
κοπή πίτας του ΣΠΕΛ που πραγµατοποιήθηκε το 
απόγευµα της ∆ευτέρας 24 Φεβρουαρίου στον 
φιλόξενο χώρο του Warehouse στην Πανόρµου. 
Η προσέλευση σύσσωµου του κλάδου 
των λιπασµάτων δείχνει το υψηλό επίπεδο 
αναγνώρισης που τυγχάνει ο Σύνδεσµος. 
Παράλληλα αποτέλεσε µια ακόµα ψήφο 
εµπιστοσύνης στο νέο πρόεδρο του, Γιάννη 
Βεβελάκη, ο οποίος ανέλαβε εκ νέου τα ηνία, 
µετά τη µακρά και πετυχηµένη θητεία του Νίκου 
Κουτσούγερα. Ο Γιάννης Βεβελάκης ευχήθηκε 
στα µέλη µια καλή παραγωγική χρονιά, 
µένοντας πιστός στη ρήση «το λακωνίζειν 
εστί φιλοσοφείν», το οποίο υπαγορεύει και η 
καταγωγή του. Πολυπρόσωπη υπήρξε και η 
παρουσία εκπροσώπων της επιστηµονικής 
κοινότητας, µε την καθηγήτρια του Γεωπονικού 
Κατερίνα Μπινιάρη και τους συναδέλφους της 
∆ηµήτρη Μπουράνη, Πέτρο Ρούσο, Γιάννη 
Μάσσα και ∆ιονύση Γασπαράτο να καταθέτουν 
τη θετική τους ενέργεια. Στις εκπλήξεις της 
βραδιάς το φλουρί που έτυχε στην οικογένεια 
της Green Box, µε τη Νατάσα Στασινού, 
υπεύθυνη Εµπορικού και ∆ηµοσίων Σχέσεων, 
να παίρνει στα χέρια της το τυχερό κοµµάτι. 

Η δική µας, τυχερή 
της βραδιάς, 
Νατάσα Στασινού 
µε τη γενική 
διευθύντρια του 
ΣΠΕΛ, Φωτεινή 
Γιαννακοπούλου 
(δεξιά).
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Πώς βλέπετε να επιδρά στη 
δραστηριότητά σας το νέο πιο αυστηρό 
θεσµικό πλαίσιο για τα λιπάσµατα και 
πόσο έτοιµη είναι η εταιρεία σας για να 
ανταποκριθεί στη σύνθετη διαδικασία 
εγκρίσεων που επιβάλλεται, ειδικά για 
την κυκλοφορία νέων τύπων λιπασµάτων;

“Η κυριότερη αλλαγή στη 
φιλοσοφία του νέου Κανονισµού, σε 
σχέση µε το υφιστάµενο ευρωπαϊκό 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την 
κυκλοφορία των λιπασµάτων ΕΚ, είναι 
ότι προάγει την κυκλική οικονοµία 
ενώ ταυτόχρονα περιλαµβάνει όρους 
και προϋποθέσεις κυκλοφορίας όλων 
των κατηγοριών προϊόντων λίπανσης 
που κυκλοφορούν στην αγορά, σε 
αντίθεση µε τον υφιστάµενο Κανονισµό 
που περιλαµβάνει µόνο τα ανόργανα 
λιπάσµατα. Μιλάµε ουσιαστικά για έναν 
εκσυγχρονισµό του 2003/2003 και την 
προσαρµογή αυτού στα νέα δεδοµένα.. 
Ο παράγοντας της αλυσίδας που θα 
επιβαρυνθεί περισσότερο από αυτή την 
αλλαγή είναι οι εταιρείες, οι οποίες θα 
κληθούν να ευθυγραµµιστούν µε ένα 
πιο αυστηρό πλαίσιο. Αναφορικά µε 

την εταιρεία µας, αυτή ακολουθούσε, 
ακολουθεί και θα ακολουθεί πάντα 
αυστηρά τα πλαίσια των ευρωπαϊκών 
και εγχώριων κανονισµών, εστιάζοντας 
πρώτιστα στην ασφάλεια του χρήστη και 
της καλλιέργειας, στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην εξασφάλιση της 
ανώτερης ποιότητας των προϊόντων της.
 
Η ψηφιακή τεχνολογία και το πέρασµα 
στη γεωργία ακριβείας τι σηµαίνει για τον 
κλάδο των λιπασµάτων; 

“Οι νέες τεχνολογίες 
έχουν περάσει σε κάθε τοµέα της 
καθηµερινότητας και µε µεγάλη 
καθυστέρηση εισάγονται και στη γεωργία. 
Αναµένεται ότι στη νέα ΚΑΠ η προώθησή 
τους θα συνδέεται µε ενισχύσεις 
έχοντας ως στόχο τον εξορθολογισµό 
των εισροών, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη µείωση του 
κόστους της καλλιέργειας. Αυτά είναι 
καλά νέα για όλους τους εµπλεκόµενους 
µε την αλυσίδα παραγωγής, αφού η 
βιωσιµότητα του αγρότη είναι ένας 
γενικός στόχος. Εµείς σαν εκπρόσωποι 
των λιπασµάτων πάντα προωθούσαµε 
την ορθολογική λίπανση, τα λεγόµενα 4Κ 
(δηλαδή κατάλληλη ποσότητα, κατάλληλος 
τύπος, κατάλληλος χρόνος κατάλληλος 

EUROCHEM ΕΛΛΑΣ AE 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING 

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ  

▲ τρόπος) και τώρα η τεχνολογία µπορεί 
να γίνει αρωγός στην επίτευξή τους. Το 
στοίχηµα βέβαια είναι, όπως πάντα, η 
εφαρµογή. Ελπίζουµε ότι θα γίνουν οι 
απαραίτητες µελέτες πριν την εφαρµογή 
των συστηµάτων, ώστε να είναι χρηστικά 
και προσαρµοσµένα στα µεγέθη της δικής 
µας χώρας και στο τέλος της ηµέρας να 
προσφέρουν ένα θετικό αποτέλεσµα για 
τον Έλληνα αγρότη. 

Πόσο έχει πεισθεί ο Έλληνας παραγωγός 
για την αποδοτικότητα της χρήσης των 
λιπασµάτων και πόσο επηρεάζεται από 
τις συνθήκες ρευστότητας των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων αυτή την περίοδο; 

“∆εν θεωρούµε πως ο 
Έλληνας παραγωγός αµφισβητεί την 
αξία των λιπασµάτων και την άρρηκτη 
σύνδεσή τους µε την αποδοτικότητα 
της καλλιέργειας. ‘Όταν µιλάµε άλλωστε 
για λίπασµα, µιλάµε για την τροφή της 
καλλιέργειας και αυτό δεν πρέπει να 
το ξεχνάει κανείς. Από εκεί και πέρα, η 
ευρωστία και η ρευστότητα είναι δύο 
χαρακτηριστικά τα οποία ιδανικά θα 
θέλαµε να έχουν όλοι οι παραγωγοί και 
τα οποία επηρεάζονται από πολλούς 
παράγοντες. Στο κοµµάτι των εξόδων, 
συµπεριλαµβάνεται το κόστος των 
λιπασµάτων, όπως επίσης και αυτό 
της φυτοπροστασίας, του σπόρου, της 
ύδρευσης, της ηλεκτρικής ενέργειας 
κ.ο.κ. Τι ποσοστό όµως αντιπροσωπεύει 
το κάθε ένα από αυτά στο συνολικό 
κόστος και πόσο σηµαντική είναι η 
συνεισφορά τους στην επιτυχία της 
καλλιέργειας στο τέλος της σεζόν; Όσον 
αφορά τα λιπάσµατα, είµαστε πεπεισµένοι 
πως το κλάσµα αυτό έχει ένα πολύ 
θετικό πρόσηµο µπροστά.
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Έπειτα από 18 χρόνια ζωής (ιδρύθηκε 
το 2001), η EuroChem µεγάλωσε και 
συγκαταλέγεται πλέον στις 5 µεγαλύτερες 
δυνάµεις της βιοµηχανίας των λιπασµάτων, 
αλλά και στις ελάχιστες εταιρείες οι οποίες 
παράγουν και τα τρία βασικά συστατικά των 
λιπασµάτων (άζωτο, φώσφορο και κάλιο). 
Η είσοδος της EuroChem στις 5 
µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, 
επιτεύχθηκε µέσω της δηµιουργίας 
ορυχείων, εργοστασίων αλλά και µέσω 
της αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων. 
Σήµερα, στη EuroChem εργάζονται πάνω 
από 28.000 άνθρωποι σε περισσότερες από 
25 χώρες. Μεγάλο πλεονέκτηµα αποτελεί η 
ιδία παραγωγή και επάρκεια πρώτων υλών, 
η οποία εξασφαλίζει την ανώτερη ποιότητα 
των τελικών προϊόντων, καθώς και την 
αντίστοιχη ευελιξία σε τυχόν µεταβολές στη 
ζήτηση της αγοράς, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους συνεργάτες και τους παραγωγούς να 
νιώθουν τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. 
Στην Ελλάδα, η EuroChem Ελλάς 
διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο 
µε ένα εξαιρετικά γεµάτο πορτοφόλι 
προϊόντων, το οποίο περιλαµβάνει από 
τις παραδοσιακά πολύτιµες λύσεις στη 
φαρέτρα του παραγωγού, ENTEC®, UTEC®, 
Nitrophoska®, έως τα υδατοδιαλυτά 
λιπάσµατα Nitrophoska® solub & Aqualis, 
τους αναγνωρισµένους πλέον βιοδιεγέρτες 
Crenel (Soilfit & Topvital), καθώς επίσης 
και ένα νέο προϊόν το StimulUS. Πρόκειται 
για την τελευταία και πιο «φρέσκια» 
πρόταση της εταιρείας στο πεδίο της 
επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης, µια 
ουρία εµπλουτισµένη µε θείο, η οποία 
απευθύνεται τόσο στις µεγάλες εκτατικές 
καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά, βαµβάκι, ρύζι), όσο 
και στους ελαιοπαραγωγούς, στα κηπευτικά 
και άλλες καλλιέργειες.

Στις 5 µεγαλύτερες 
λιπασµατοβιοµηχανίες 
του κόσµου 

▲
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Πώς βλέπετε να επιδρά στη δραστηριότητά 
σας το νέο πιο αυστηρό θεσµικό πλαίσιο για 
τα λιπάσµατα και πόσο έτοιµη είναι η εταιρεία 
σας για να ανταποκριθεί στη σύνθετη 
διαδικασία εγκρίσεων που επιβάλλεται, 
ειδικά για την κυκλοφορία νέων τύπων 
λιπασµάτων;

“O νέος ευρωπαϊκός κανονισµός 
θέτει τις βάσεις και φαίνεται να ξεκαθαρίζει 
το τοπίο. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµη 
πολλά και σύνθετα ζητήµατα που πρέπει 

να αποσαφηνιστούν. ∆υστυχώς, η 
γραφειοκρατία είναι πάντα χρονοβόρα 
και ένα δύσκολο κοµµάτι, ίσως όµως 
αποτελεί και µια ευκαιρία για τα specialite 
λιπάσµατα που πρέπει να ξεχωρίσουν από 
τα αντίστοιχα κοινά λιπάσµατα ή τα «δήθεν 
specialite». 

Η ψηφιακή τεχνολογία και το πέρασµα 
στη γεωργία ακριβείας τι σηµαίνει για τον 
κλάδο των λιπασµάτων; 

“Η ψηφιακή τεχνολογία και οι 
λύσεις ακριβείας δύνανται να προσφέρουν 
σηµαντικά οφέλη τόσο για τη γεωργία, όσο 
και για το περιβάλλον. Ωστόσο, η υιοθέτησή 
τους από τον Έλληνα παραγωγό παραµένει 
σηµαντική πρόκληση. Η νέα γενιά 
παραγωγών θα πρέπει να αναζητήσει 
καινοτόµες λύσεις εξειδικευµένης θρέψης 
και ορθολογικής λίπανσης, µε σκοπό τη 
βελτιστοποίηση της παραγωγής, αλλά και 
της ποιότητας, και να µην εγκλωβίζεται 
σε απλά φθηνές λύσεις που µπορεί να 
προσφέρουν τα κοινά λιπάσµατα.

Πόσο έχει πεισθεί ο Έλληνας παραγωγός 
για την αποδοτικότητα της χρήσης των 
λιπασµάτων και πόσο επηρεάζεται από 
τις συνθήκες ρευστότητας των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων αυτή την περίοδο; 

“Στη σηµερινή εποχή η στροφή 
από το κοινό λίπασµα σε specialite 
κρίνεται περισσότερο αναγκαία από ποτέ, 
αφού η εξειδικευµένη θρέψη πρέπει 
επιτέλους να συµβάλλει ουσιαστικά 
στη µεγιστοποίηση της παραγωγής, 
στη βελτιστοποίηση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της εκάστοτε 
καλλιέργειας και φυσικά στην αύξηση του 
εισοδήµατος του Έλληνα παραγωγού. 
Θυµηθείτε πως ένα κοινό λίπασµα µπορεί 
να είναι φθηνό, αλλά αυτό δεν σηµαίνει 
αυτοµάτως πως είναι αποτελεσµατικό. 
Συνεπώς, ο Έλληνας παραγωγός 
θα πρέπει να στραφεί σε προϊόντα 
εξειδικευµένης θρέψης (specialite 
λιπάσµατα), µε σκοπό την πραγµατική 
διαφοροποίηση και την διασφάλιση ενός 
υψηλότερου και βιώσιµου εισοδήµατος.

TIMAC AGRO | ΛΥ∆Α

ΣΚΕΨΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
| TIMAC AGRO | ΛΥ∆Α

∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΡΕΠΠΑΣ

▲
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Ο Όµιλος Roullier δραστηριοποιείται σε 
περισσότερες από 130 χώρες και αποτελεί 
σήµερα µια παγκόσµια βιοµηχανική δύναµη µε 
περισσότερες από 96 µονάδες παραγωγής σε όλο 
τον κόσµο, παράγοντας ετησίως 4,8 εκατοµµύρια 
τόνους τελικού προϊόντος µε κύκλο εργασιών 
πάνω από 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ο κύριος και πιο σηµαντικός κλάδος είναι αυτός 
των αγροεφοδίων, καθώς εκπροσωπείται από 
τη γνωστή πολυεθνική εταιρεία TIMAC AGRO, 
συνώνυµο των προϊόντων εξειδικευµένης θρέψης. 
Τα προϊόντα TIMAC AGRO κατατάσσονται στον 
κλάδο των specialite λιπασµάτων και όχι των 
κοινών (commodities), αφού ενσωµατώνουν 
µοναδικές καινοτόµες τεχνολογίες µε σκοπό 
όχι µόνο τη µεγιστοποίηση της παραγωγής, 
αλλά και της ποιότητας, εξασφαλίζοντας ακόµα 
µεγαλύτερα εισοδήµατα για εκατοµµύρια 
παραγωγούς σε όλο τον κόσµο. 
Στόχος του Οµίλου Roullier και της Timac 
Agro είναι να αναπτύσσει συνεχώς τεχνικά 
προϊόντα θρέψης υψηλού επιπέδου, τα οποία 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των 
καλλιεργειών, σε διαφορετικά κλίµατα και εδάφη 

ανά τον κόσµο, πάντα µε σεβασµό στους φυσικούς 
πόρους, το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 
Για το λόγο αυτό, ο Όµιλος Roullier δηµιούργησε 
το µεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο εξειδικευµένης 
θρέψης στον κόσµο, το ονοµαζόµενο CMI (Centre 
Mondial de l'innovation Roullier). Το CMI (Centre 
Mondial de l'innovation Roullier) βρίσκεται στο 
Saint Malo και αποτελεί την καρδιά των προϊόντων 
TIMAC AGRO, καθώς και των τεχνολογιών που 
ενσωµατώνονται σε αυτά. Σήµερα, φιλοξενεί πάνω 
από 100 επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων από 
15 διαφορετικές χώρες, έχοντας ως µοναδικό 
στόχο τη δηµιουργία νέων τεχνολογιών για τα 
λιπάσµατα νέας γενιάς. 
Με πάνω από 5.000 τετραγωνικά µέτρα 
πειραµατικών σταθµών και εργαστηρίων, 
η κάθε τεχνολογία που αναπτύσσεται εδώ, 
εξετάζεται διεξοδικά, αφού ακολουθεί µια 
σειρά αναλύσεων και αξιολογήσεων, τόσο 
σε εργαστηριακό επίπεδο, όσο και στους 
πειραµατικούς σταθµούς. Ταυτόχρονα, για 
να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των 
προϊόντων TIMAC AGRO σε διαφορετικά 
κλίµατα, και συνεπώς σε διαφορετικές 

χώρες, το CMI συνεργάζεται µε περισσότερα 
από 90 κορυφαία πανεπιστήµια και 
ινστιτούτα σε όλο τον κόσµο.
Αξίζει να σηµειωθεί πως όλες οι τεχνολογίες 
που ενσωµατώνονται στα προϊόντα TIMAC 
AGRO προκύπτουν µετά από τον εντοπισµό, 
την αποµόνωση και την εξαγωγή ενεργών 
στοιχείων και αποτελούν πραγµατικά καινοτόµες 
τεχνολογίες. Κάθε προϊόν Timac Agro υπόκειται 
τουλάχιστον σε 7 χρόνια έρευνας πριν 
καταλήξει στον τελικό καταναλωτή, µε σκοπό τη 
διασφάλιση της αποτελεσµατικότητάς του.
Στην ελληνική αγορά τα εξειδικευµένα 
προϊόντα θρέψης TIMAC AGRO διανέµονται 
αποκλειστικά από την εταιρεία ΛΥ∆Α AE 
καλύπτοντας µια ευρεία γκάµα προϊόντων, όπως 
κοκκώδη λιπάσµατα, υδατοδιαλυτά λιπάσµατα, 
βιοδιεγέρτες, εδαφοβελτιωτικά προϊόντα 
κ.ά. Με περισσότερους από 40 γεωπόνους - 
συµβούλους θρέψης, η εταιρεία ΛΥ∆Α, πάντα σε 
συνεργασία µε τον τοπικό συνεργάτη, βρίσκεται 
καθηµερινά δίπλα στον Έλληνα παραγωγό 
παρέχοντας τις πραγµατικά καινοτόµες λύσεις 
εξειδικευµένης θρέψης TIMAC AGRO.

Τα προϊόντα εξειδικευµένης θρέψης TIMAC AGRO του Όµιλου Roullier 
είναι διαθέσιµα στην ελληνική αγορά από τη ΛΥ∆Α ΑΕ
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Πώς βλέπετε να επιδρά στη δραστηριότητά 
σας το νέο πιο αυστηρό θεσµικό πλαίσιο για τα 
λιπάσµατα και πόσο έτοιµη είναι η εταιρεία σας 
για να ανταποκριθεί στη σύνθετη διαδικασία 
εγκρίσεων που επιβάλλεται, ειδικά για την 
κυκλοφορία νέων τύπων λιπασµάτων;

“O καινούργιος ευρωπαϊκός 
Κανονισµός (ΕU 2019/1009) παρουσιάζει 

σηµαντική διεύρυνση όσον αφορά τις 
κατηγορίες των λιπασµάτων, σε σύγκριση 
µε τον προηγούµενο (ΕC 2003/2003), 
προσφέροντας περισσότερες και πιο ασφαλείς 
επιλογές στον παραγωγό. Ο εκσυγχρονισµός 
αυτός δηµιουργεί µεγάλες δυνατότητες για 
έρευνα και δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων, 
κάτι το οποίο αποτελούσε µεγάλο περιοριστικό 
παράγοντα στον παλιότερο. Από την άλλη 
πλευρά, όµως, αποτελεί και µία πολύ µεγάλη 
αλλαγή για τη λειτουργία των εταιρειών του 
κλάδου, και ιδίως των ελληνικών εταιρειών, 
οι οποίες καλούνται να εναρµονιστούν και 
να ανταπεξέλθουν σε ένα µεγάλο όγκο 
γραφειοκρατίας. ∆υστυχώς, ο στόχος της 
εξάλειψης της γραφειοκρατίας συνεχίζει να 
είναι ζητούµενο για την περισσότερο εύρυθµη 
λειτουργία των επιχειρήσεων. Η µετατροπή 
των ευρωπαϊκών οδηγιών στο ελληνικό 
κανονιστικό πλαίσιο είναι ακόµα ασαφής και 
χρήζει περαιτέρω διευκρινήσεων. Η εταιρεία 
Teofert µε γνώµονα πάντα τα οφέλη της 
νέας νοµοθεσίας ως προς το περιβάλλον 
και τον τελικό καταναλωτή είναι έτοιµη να 

ανταποκριθεί σε αυτή την αλλαγή και να 
πρωτοπορήσει ξανά στην ελληνική αγορά. 

Η ψηφιακή τεχνολογία και το πέρασµα 
στη γεωργία ακριβείας τι σηµαίνει για τον 
κλάδο των λιπασµάτων; 

“Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές 
νέες τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί ή και 
προσαρµοστεί για γεωργική χρήση, όπως 
συστήµατα πλοήγησης για εντοπισµό θέσεων, 
γεωφυσικοί αισθητήρες για προσδιορισµό 
εδαφικών, κλιµατικών παραµέτρων,  αισθητήρες 
που εκτιµούν τη φυτική βιοµάζα και το δείκτη 
φυλλικής επιφάνειας κ.ά. Οι τεχνολογίες αυτές 
συγκαταλέγονται στους τρόπους διαχείρισης 
της γεωργίας ακριβείας στοχεύοντας στην 
αύξηση της τελικής παραγωγής, µε σεβασµό 
στο περιβάλλον και τους φυσικούς του πόρους. 
Παράλληλα, όµως, έχουν αναπτυχθεί νέες 
τεχνολογίες και στη βιοµηχανία των λιπασµάτων 
που εστιάζουν στην αποτελεσµατικότερη 
αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων από 
τα φυτά και αποσκοπούν στην αντιµετώπιση 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING  
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

∆Ρ. ΧΑΡΙΤΙΝΗ 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

▲

TEOFERT AE 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

47-65_profil.indd   52 10/03/2020   23:00



53FERTILIZER
MANAGEMENT

Η TEOFERT ΑΕ 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 AE 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 έξι 
διαφορετικές τεχνολογίες:
■ ΑLZON neo-N - Tεχνολογία ∆ιπλής 
Παρεµπόδισης
■ Piazur -Τεχνολογία Παρεµπόδισης 
Ουρεάσης
■ PiaMax - Tεχνολογία Παρεµπόδισης 
Νιτροποίησης 

■ Αvail N - Tεχνολογία Μέγιστης 
Απορρόφησης Αζώτου & Ανάπτυξης φυτών
■ Αvail P - Τεχνολογία Μέγιστης 
Απορρόφησης Φωσφόρου & Ανάπτυξης 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, Κimitec, SQM 
κ.ά.) 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 
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. 

Καινοτόµες και ποιοτικές λύσεις λίπανσης

▲

H ΤΕΟFERT AE είναι η µοναδική 
ελληνική εταιρεία, η οποία έχει 
κατορθώσει και διαθέτει τόσες πολλές 
και εξειδικευµένες τεχνολογίες στο 
χώρο των λιπασµάτων.

των δυσµενών κλιµατικών αλλαγών και 
τελικά στην αύξηση των αποδόσεων. Οι νέες 
λοιπόν τεχνολογίες που ενσωµατώνονται 
στη γεωργία ακριβείας θα πρέπει να δρουν 
συνεργιστικά µε τα τελευταίας γενιάς καινοτόµα 
λιπάσµατα, προκειµένου να µπορέσουµε 
να ανταποκριθούµε αποτελεσµατικά στις 
καθηµερινές προκλήσεις της σηµερινής 
γεωργίας. Η ενσωµάτωση διαφορετικών 
στρατηγικών αποτελεί και τη λύση για τη σωστή 
διαχείριση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

Πόσο έχει πεισθεί ο Έλληνας παραγωγός 
για την αποδοτικότητα της χρήσης των 
λιπασµάτων και πόσο επηρεάζεται από 
τις συνθήκες ρευστότητας των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων αυτή την περίοδο; 

“Ο  Έλληνας παραγωγός τα τελευταία 
χρόνια εµφανίζεται περισσότερο πεπεισµένος 
και ενηµερωµένος για την αποτελεσµατικότητα 
εφαρµογής των λιπασµάτων στις καλλιέργειές 
του, σε σχέση µε τα παλαιότερα χρόνια.  Μάλιστα, 
παρατηρείται και µία σταδιακή εξοικείωσή του 
µε τα «έξυπνα λιπάσµατα», τα οποία συµβάλλουν 
στην καλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών 
στοιχείων από τα φυτά και στη µεγιστοποίηση της 
παραγωγής, σε σύγκριση µε τα κοινά λιπάσµατα. 
Ο Έλληνας αγρότης θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η 
σωστή επιλογή λιπάσµατος ως προς την ποιότητά 
του οδηγεί και σε καλύτερη επένδυση χρηµάτων 
για τη διαχείριση της καλλιέργειάς του και τελικά 
σε αύξηση του εισοδήµατός του, ανεξαρτήτως 
τελικής τιµής προϊόντος. 

47-65_profil.indd   53 10/03/2020   23:00



54 FERTILIZER
MANAGEMENT

Πώς βλέπετε να επιδρά στη δραστηριότητά 
σας το νέο πιο αυστηρό θεσµικό πλαίσιο για τα 
λιπάσµατα και πόσο έτοιµη είναι η εταιρεία σας 
για να ανταποκριθεί στη σύνθετη διαδικασία 
εγκρίσεων που επιβάλλεται, ειδικά για την 
κυκλοφορία νέων τύπων λιπασµάτων;

“Η αλλαγή και η θεσµοθέτηση 
ενός νέου κανονιστικού πλαισίου είναι 
φυσιολογικό να επιφέρει αλλαγές, θεωρώ 
όµως πως είναι θετικές για τον κλάδο. 
Ειδικότερα θέτοντας νέους όρους στη 
διακίνηση όλων των προϊόντων θρέψης που 
κυκλοφορούν αντιµετωπίζει τις παθογένειες 
του υπάρχοντος Kανονισµού, µε τους 
περιορισµούς του µόνο στην κυκλοφορία 

των ανόργανων λιπασµάτων. Η περίοδος 
προσαρµογής πιστεύω πως είναι αρκετή για 
την οµαλή µετάβαση στις νέες συνθήκες. 
Όσο για τη διαδικασία έγκρισης, επειδή θέτει 
συγκεκριµένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, 
υποθέτω ότι θα επιφέρει περιορισµό στους 
παραγόµενους τύπους λιπασµάτων. 

Η ψηφιακή τεχνολογία και το πέρασµα 
στη γεωργία ακριβείας τι σηµαίνει για 
τον κλάδο των λιπασµάτων; 

“Με την είσοδο της ψηφιακής 
τεχνολογίας στην εφαρµογή της λίπανσης 
αναδεικνύονται τα ποιοτικά προϊόντα 
θρέψης και δίνεται η ανάλογη βαρύτητα 
στην εξειδικευµένη θρέψη προς όφελος της 
γεωργικής παραγωγής. Η γεωργία ακριβείας 
περιορίζει τη σπατάλη των λιπασµάτων και 
απαιτεί την εφαρµογή ποιοτικών προϊόντων 
τόσο στα κοκκώδη, όσο και στα υδατοδιαλυτά. 
Αδιαµφισβήτητα είναι το µέλλον, γιατί 
αποτελεί εργαλείο οικονοµίας στη λίπανση και 
µοχλό αύξησης της στρεµµατικής απόδοσης. 
Προσεγγίζει αποτελεσµατικά τη θρέψη ανά 
σηµείο του χωραφιού στις ανάγκες της 
καλλιέργειας, αξιοποιώντας ένα σύνολο 
σηµαντικών δεδοµένων προς όφελος της 
παραγωγής. Ταυτοχρόνως όµως θέτει και την 
ανάγκη για την παραγωγή λιπασµάτων µε 
υψηλά κριτήρια ποιότητας. 

Πόσο έχει πεισθεί ο Έλληνας παραγωγός 
για την αποδοτικότητα της χρήσης των 
λιπασµάτων και πόσο επηρεάζεται από 
τις συνθήκες ρευστότητας των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων αυτή την περίοδο; 

“Η ενασχόληση νέων ανθρώπων 
µε τη γεωργία και µάλιστα πτυχιούχων, 
καθώς επίσης και η πρόσβαση των 
παραγωγών στο διαδίκτυο, έχει αναβαθµίσει 
σηµαντικά το γνωστικό τους πεδίο σχετικά 
µε τη θρέψη. Όλο και περισσότεροι 
παραγωγοί ζητάνε λιπάσµατα υψηλής 
υδατοδιαλυτότητας και µε ενσωµατωµένες 
τεχνολογίες σταθεροποίησης αζώτου, 
γεγονός που δείχνει ότι πλέον ο παραγωγός 
δεν βλέπει µόνο την τιµή. Ειδικότερα στις 
δυναµικές καλλιέργειες η αποδοτικότητα 
χρήσης των λιπασµάτων αποτελεί βασικό 
κριτήριο επιλογής στην πλειονότητα των 
εκµεταλλεύσεων. Η οικονοµική κατάσταση 
τα τελευταία χρόνια και ο περιορισµός 
της ρευστότητας των αγροτών είχε ως 
αντίκτυπο τη µείωση των λιπασµάτων και 
τον υποσιτισµό των καλλιεργειών ειδικότερα 
στις µεγάλες καλλιέργειες. Ωστόσο 
ολοένα και περισσότερο εµφανίζονται 
εκµεταλλεύσεις µεγαλύτερου µεγέθους και 
επιχειρηµατικής νοοτροπίας, αλλάζοντας 
σταδιακά το µοντέλο καλλιέργειας στην 
ελληνική γεωργία µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

AGROHELLAS AE 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΙΝΑΙ 
Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΡΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆Ρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΖΑΝΤΑΡΜΑΣ

▲

ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Μια στρατηγική συνεργασία αποκλειστικής 
διάθεσης των προϊόντων εξειδικευµένης 
θρέψης της ολλανδικής Eurosolids, η οποία 
ανοίγει νέους δρόµους για διάθεση ειδικών 
σκευασµάτων που επιδρούν στη φυσιολογία 
των φυτών, έλαβε χώρα µέσα στο 2019 για την 
Agrohellas. Το γεωτεχνικό τµήµα της εταιρείας 
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. Άλλωστε κύριο µέληµα της 
εταιρείας είναι η αποτελεσµατικότερη και 
πιο άµεση συνεργασία µε τους παραγωγούς 
µε σκοπό τη βελτίωση των αποδόσεων των 
καλλιεργειών, µέσω εξειδικευµένων τεχνικών 
συµβουλών λίπανσης.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ
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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

▲

Ο παράγοντας  
της ισορροπηµένης θρέψης είναι 
άµεσα συνδεδεµένος µε την 
ευρωστία των φυτών καθιστώντας 
τα προϊόντα αυτά εµµέσως και ως 
«φυτοπροστατευτικά».
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Η ψηφιακή τεχνολογία και το πέρασµα στη γεωργία 
ακριβείας τι σηµαίνει για τον κλάδο των λιπασµάτων; 

“∆ιανύοντας µια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται 
ως πληροφορική δεν θα µπορούσε να απέχει η 
ψηφιοποίηση και στον αγροτικό χώρο. Η θρέψη 
ακριβείας είναι µια έννοια που προσπαθούµε να 
επικοινωνήσουµε στην αγορά ως Medilco και ως ICL 
λόγω των προηγµένων τεχνολογικά λιπασµάτων µας 
εδώ και χρόνια. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η 
ψηφιοποίηση δε σηµαίνει ότι ό,τι γινόταν µέχρι σήµερα 
είναι λάθος. Αυτό που σηµαίνει είναι ότι η συλλογή 
δεδοµένων που γίνεται µέσω των ψηφιακών εργαλείων 
και η πρόσβαση σε αυτά ανά πάσα στιγµή επιτρέπει 
τη καλύτερη διαχείριση της καλλιέργειας. Καλύτερη 
διαχείριση συνεπάγεται µείωση του διαχειριστικού ή/και 

οικονοµικού κόστους αλλά και την αµεσότερη 
ανταπόκριση σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. Σε κάθε 
περίπτωση απώτερος στόχος είναι η συµβολή στη 
βελτίωση της προστιθέµενης αξίας του προϊόντος και 
κατ’ επέκταση του εισοδήµατος του παραγωγού µε 
καλύτερη παρακολούθηση των δεδοµένων και επιλογή 
των ορθότερων πρακτικών.

Πόσο έχει πεισθεί ο Έλληνας παραγωγός για την 
αποδοτικότητα της χρήσης των λιπασµάτων και πόσο 
επηρεάζεται από τις συνθήκες ρευστότητας των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων αυτή την περίοδο; 

“Η δέσµευσή µας ως Medilco είναι η στήριξη 
του Έλληνα παραγωγού και η συµβολή µας στη 
βελτίωση του εισοδήµατός του υπό οποιεσδήποτε 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑ Μ. 
ΓΑΓΓΟΥ

▲

MEDILCO HELLAS AE 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ  
ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ICL
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 ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
Η Medilco Hellas ιδρύθηκε το 1992 και στηρίζει 
την ελληνική γεωργία διαθέτοντας µια πλήρη 
γκάµα προϊόντων που περιλαµβάνει λιπάσµατα, 
βιοδιεγέρτες και ιχνοστοιχεία, η οποία συνεχώς 
εµπλουτίζεται µε βάση τις ανάγκες της αγοράς.
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.
Η Medilco διακινεί το Solinure. Το καλύτερο 
κρυσταλλικό λίπασµα στον κόσµο και ηγείται 
στην επανάσταση της στοχευµένης θρέψης µε τα 
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας της ICL Specialty 
Fertilizers όπως τα Agroleaf και τα Nutrivant. 
Με το πατενταρισµένο προϊόν Pekacid και την 
όξινη σειρά Novacid επαναπροσδιορίσαµε τη 
χρήση ιχνοστοιχείων στην ελληνική αγορά και 
θα συνεχίσουµε να καθορίζουµε το µέλλον της 
θρέψης παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες όπως 
τα Agromaster E-Max. Στόχος της εταιρείας 

µας ένας, η παροχή ολοκληρωµένου ποιοτικού 
χαρτοφυλακίου λιπασµάτων που απευθύνεται 
σε όλες τις καλλιέργειες και καλύπτει όλες τις 
µεθόδους εφαρµογών. ∆έσµευσή µας η συνεχής 
εξέλιξη και ενηµέρωση των τάσεων, τεχνολογιών, 
καινοτοµιών και προϊόντων. Ως αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος ενός από τους µεγαλύτερους 
πολυεθνικούς οµίλους και παραγωγούς φυσικών 
ορυκτών παγκοσµίως, της ICL Group και της 
ισπανικής Herogra Especiales, εστιάζoυµε και 
επενδύουµε στη θρέψη ακριβείας και τη διανοµή 
των πιο προηγµένων τεχνολογικά λιπασµάτων, τα 
οποία είναι προϊόντα 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 θα εφαρµόζουν συστήµατα 
ορθολογικής και στοχευµένης θρέψης και θα 
απολαµβάνουν ανώτερα ποιοτικά προϊόντα που 
θα επιτρέπουν τη βελτίωση του εισοδήµατός τους.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

συνθήκες. Πιστεύουµε ότι όσο περισσότερο 
ενηµερώνεται και εκπαιδεύεται από τεχνικά 
καταρτισµένους επιστήµονες/γεωπόνους 
της εταιρείας µας, τόσο καλύτερες επιλογές 
µπορεί να κάνει. Σηµασία δεν έχει µόνο 
να ενηµερώνονται οι παραγωγοί για την 
αναγκαιότητα των καλλιεργειών τους για 
συνεχή λίπανση αλλά να είναι σε θέση να 
επιλέξουν το καταλληλότερο λίπασµα. Η 
επιλογή λιπάσµατος είναι µια επένδυση επί 
αποδώσει και στις οικονοµικά πιεσµένες 
περιόδους, η επιλογή αυτή θα πρέπει να είναι 
η βέλτιστη δυνατή έτσι ώστε να φέρει σίγουρο 
αποτέλεσµα από την εφαρµογή του στον 
επαγγελµατία καλλιεργητή. Πιστεύουµε ότι 
απώτερος σκοπός µας είναι να προωθήσουµε 
εξαιρετικά προϊόντα και αυτό δεν αλλάζει. 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
Προϊόν της εταιρείας Intermag 
ειδικής αντιοξειδωτικής τεχνολογίας 
ασβεστίου. Κρυσταλλικό, πλήρως 
υδατοδιαλυτό πυκνό λίπασµα 
µυρµηγκικού ασβεστίου (35% 
CaO β/β) µε όλα τα σηµαντικά 
ιχνοστοιχεία χηλοποιηµένα για 
διαφυλλική εφαρµογή. Αυτά 
απορροφούνται και µετακινούνται 
µέσα στα φυτά πολύ γρήγορα και 
αποτελεσµατικά χάρη στην ειδική 
τεχνολογία ΙΝΤ (Innovative Nutrient 
Transfer) που συµπλοκοποιεί τα 
θρεπτικά στοιχεία µε οργανικά 
οξέα. Οι παράγοντες που περιέχει 
ωθούν τα κύτταρα να παράγουν 

αυξίνη και έτσι να εισέρχεται 
ασβέστιο µέσα στα κύτταρα και 
να προστατεύει τις µεµβράνες 
σε συνθήκες οξειδωτικής 
καταπόνησης. Έτσι λειτουργεί το 
φαινόµενο που ονοµάζεται αντλία 
αυξίνης-ασβεστίου. Εποµένως 
αφενός προλαµβάνονται διαταραχές 
όπως η «τάπα» στα σολανώδη, η 
πικρή στιγµάτωση στα µηλοειδή κ.α., 
αφετέρου η αυξίνη που µεταφέρεται 
στη ρίζα διεγείρει την ανάπτυξή της 
και τη πρόσληψη Ca από το έδαφος 
προς τα νεότερα µέρη του φυτού. 
Βελτιώνεται έτσι η συνεκτικότητα, 
ποιότητα και συντηρησιµότητα 
των καρπών αλλά και η ανάπτυξη 
των φυτών. Εφαρµοζόµενο µε 
διαφυλλικούς ψεκασµούς από λίγο 
πριν έως την αρχή της άνθισης 
συµβάλλει σε καλή καρπόδεση 
και κυτταροδιαίρεση καρπιδίων 
και αργότερα κατά την ανάπτυξη 
των καρπών ενόψει καταπόνησης 
(π.χ. καύσωνα) σε απρόσκοπτη 
ανάπτυξη συνεκτικών καρπών 
χωρίς φυσιολογικές διαταραχές. 
Συνδυάζεται µε όλα τα αγροχηµικά 
εκτός των φωσφορούχων.

Ειδικότητα στους Βιοδιεγέρτες των καλλιεργειών
 H Agrocosmos S.A. CropCare έχει έδρα στη 
Βόρειο Ελλάδα και τοµεάρχες γεωπόνους σε 
όλη τη χώρα. ∆ραστηριοποιείται τα τελευταία 
4 έτη στον τοµέα της εµπορικής προώθησης 
βιοδιεγερτών και ειδικών προϊόντων θρέψης των 
καλλιεργουµένων φυτών. Η οµάδα γεωπόνων 
του προτείνει στρατηγικές διαχείρισης της θρέψης 
και της βιοδιέγερσης των καλλιεργειών στη 
χώρα µας υποστηριζόµενη και από τα τεχνικά 
τµήµατα των εταιρειών που την προµηθεύουν µε 
πρωτοπόρα προϊόντα. Πράγµατι αντιπροσωπεύει 
µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής 
ειδικών προϊόντων οι οποίες έχουν σηµαντική 
έρευνα και καινοτόµες τεχνολογίες: DAYMSA 

(Ισπανία), INTERMAG (Πολωνία), CYTOZYME 
(Η.Π.Α.), L.E.A. (Ιταλία), ΒΙΟΝΑ (Ισπανία), UVIO 
R&D (Ισπανία). Οι  DAYMSA και CYTOZYME είναι 
εταιρείες µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
των εταιρειών βιοδιεγερτών (E.B.I.C. – European 
Biostimulants Industry Council) και µάλιστα 
η πρώτη είναι από τα ιδρυτικά του µέλη και 
διαθέτει δικά της ορυχεία και δικό της λεοναρδίτη. 
Έτσι η Agrocosmos S.A. CropCare υποστηρίζει 
συγκεκριµένο δίκτυο γεωπονικών καταστηµάτων 
σε όλη τη χώρα και στέκεται αποτελεσµατικά 
δίπλα τους τόσο τεχνικά όσο και εµπορικά.
Πολλά από τα προϊόντα που η Agrocosmos S.A. 
CropCare προωθεί έχουν ήδη καταξιωθεί και 

αποτελούν καθιερωµένα προϊόντα στη γεωργική 
πρακτική πολλών περιοχών της χώρας µας: 
NaturaminWSP (προϊόν µε 80% ελεύθερα 
αριστερόστροφα αµινοξέα ειδικού αµινογράµµατος), 
Raiza (κορυφαίος ριζοβολητής), Terrenova 
(καινοτόµο βελτιωτικό εδάφους και διεγέρτης 
ρίζας),  Cytoplant-400 (προϊόν µε εκχύλισµα 
φυκιών Ascophylum nodosum και περιεκτικότητα 
µόνο κυτοκινίνης), Optycal, Optysil (προϊόντα 
επαναστατικής τεχνολογίας ασβεστίου και πυριτίου 
αντίστοιχα), Mikrovit Bor turbo (σκεύασµα βορίου 
µε ειδική τεχνολογία turbo), Plonvit κρυσταλλικά 
ΝΡΚ + Ιχν. λιπάσµατα , Crop+ (σκεύασµα κορυφαίας 
αντιοξειδωτικής και γενικά αντιστρές τεχνολογίας). 

▲

OPTYCAL

Ο ∆ρ. Στυλιανός Κατερίνης (στο κέντρο), ∆ιευθυντής του Τεχνικού 
Τµήµατος της Agrocosmos SA CropCare, µε τον ιδιοκτήτη και στελέχη 
της Intermag, στο 4ο Παγκόσµιο Συνέδριο για τη χρήση βιοδιεγερτών 
στη γεωργία (Βαρκελώνη, Νοέµβριος 2019).
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Πώς βλέπετε να επιδρά στη 
δραστηριότητά σας το νέο πιο αυστηρό 
θεσµικό πλαίσιο για τα λιπάσµατα 
και πόσο έτοιµη είναι η εταιρεία σας 
προκειµένου να ανταποκριθεί στη 
σύνθετη διαδικασία εγκρίσεων που 
επιβάλλεται, ειδικά για την κυκλοφορία 
νέων τύπων λιπασµάτων;

“Οι πολυεθνικές εταιρείες 
παραγωγής που αντιπροσωπεύουµε 
έχουν την ικανότητα να παράσχουν 
όλα τα απαιτούµενα στοιχεία ώστε να 
υποστηρίξουν την όποια διαδικασία 
έγκρισης αναµένεται να καθοριστεί 
µε συµπληρωµατική σχετική Οδηγία 
στα πλαίσια του νέου ευρωπαϊκού 
Κανονισµού 1009/2019,  ο οποίος 
προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ από 
το 2022. Άλλωστε οι εταιρείες αυτές 
είτε οι ίδιες είτε µέσω των εταιρικών 
groups στα οποία συµµετέχουν, 
παρακολούθησαν και γνωµοδότησαν 
για τη διαµόρφωση του Κανονισµού 
1009/2019. Εξάλλου η Agrocosmos 
S.A. CropCare σε συνεργασία µε τους 
προµηθευτές της έχει ήδη ακολουθήσει 
τη διαδικασία και έχει λάβει από τις 
Ελληνικές Αρχές έγκριση κυκλοφορίας 
για πολλά σκευάσµατα που είναι 
Νέου Τύπου Λιπάσµατα. Βέβαια 
σήµερα διακινεί  στην ελληνική αγορά 
παράλληλα και προϊόντα τα οποία είτε 
είναι Ε.Κ Λιπάσµατα, είτε είναι απλώς 
βοηθητικά της ανάπτυξης των φυτών.  

Εποµένως µε το νέο θεσµικό πλαίσιο 
για τα λιπάσµατα, µε το οποίο θα πρέπει 
να τεκµηριώνονται όσες ιδιότητες 
επικαλείται η ετικέτα κάθε σκευάσµατος, 
θεωρούµε ότι τα προϊόντα θρέψης 
και βιοδιέγερσης, που η εταιρεία µας 
διακινεί στη χώρα µας, θα έχουν ακόµα 
καλύτερες εµπορικές προοπτικές.

Η ψηφιακή τεχνολογία και το πέρασµα 
στη γεωργία ακριβείας, τι σηµαίνει για 
τον κλάδο των λιπασµάτων;

“Η σύγχρονη τεχνολογία 
επιτρέπει αφενός την καλύτερη µελέτη 
της γονιδιακής έκφρασης και της 
φυσιολογίας και θρεπτικής κατάστασης 
των φυτών, αφετέρου τη καλύτερη 
παρακολούθηση των παραµέτρων 
που επηρεάζουν την ανάπτυξη αλλά 
και τη καταπόνηση (στρες) τους. 
Τέτοια παραδείγµατα είναι η ανάπτυξη 
σύγχρονων οργάνων ανάλυσης 
ιστών ή µακροσκοπικής εξέτασής 
τους, κατάλληλων αισθητήρων, 
drones κ.λπ. Επίσης επιτρέπει την 
ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και 
στρατηγικών γεωργίας ακριβείας. 
Έτσι µε κατάλληλες κάθε φορά και 
επίκαιρες εφαρµογές  στα πλαίσια 
κατάλληλης στρατηγικής εξασφαλίζεται 
τόσο η σωστή θρέψη των φυτών 
ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες 
κάθε σταδίου ανάπτυξης τους και 
κάθε αγρού, όσο και η αντιµετώπιση 
των επιπτώσεων οξειδωτικής και 
οσµωτικής καταπόνησης είτε µε 
θωράκιση των φυτών από πριν είτε µε 
συµβολή στην ανάνηψη των φυτών 
µετά από καταπόνηση. Με τέτοια 
εργαλεία µπορεί να εφαρµόζεται στη 
πράξη Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των 
Καλλιεργειών µε προοπτικές για τον 
Έλληνα παραγωγό.

Πόσο έχει πεισθεί ο Έλληνας 
παραγωγός για την αποδοτικότητα 
της χρήσης των λιπασµάτων και 
πόσο αυτή επηρεάζεται από τις 
συνθήκες ρευστότητας των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων αυτή τη την περίοδο;

“Οι Έλληνες παραγωγοί 
έχουν «καεί» από «µατζούνια» που στο 
πρόσφατο παρελθόν υπόσχονταν πολλά 
και µε το δίκιο τους σήµερα «φυσάνε 
και το γιαούρτι». Μάλιστα στις σηµερινές 
συνθήκες περιορισµένης ρευστότητας 
τους είναι «µαγκωµένοι και καχύποπτοι». 
Χρειάζεται λοιπόν από πλευράς των 
γεωπόνων της χώρας να κάνουν 
κατανοητό στους Έλληνες παραγωγούς 
ότι ιδιαίτερα στη σηµερινή εποχή της 
κλιµατικής αλλαγής και της εµπορικής 
αβεβαιότητας πρέπει να αναζητήσουν 
συµβουλευτική, στρατηγικές και 
σύγχρονης τεχνολογίας προϊόντα 
έτσι ώστε από τα ίδια στρέµµατα που 
καλλιεργούν να µπορούν να επιτύχουν 
τις µέγιστες δυνατές στρεµµατικές 
αποδόσεις και ποιοτική παραγωγή 
που να είναι όλη εµπορεύσιµη. Έτσι 
θα µπορούν να αντισταθµίσουν τυχόν 
µικρότερες τιµές της παραγωγής τους. Το 
ευτύχηµα είναι ότι η Γεωπονική επιστήµη 
είναι εφαρµοσµένη και όλα µπορούν 
να αξιολογούνται στον αγρό αλλά 
και ότι βάσει αναλύσεων και σωστής 
παρακολούθησης µπορεί να γίνεται ορθή 
χρήση των λιπασµάτων για αποφυγή 
σπατάλης που µε τη σειρά της προκαλεί 
προβλήµατα και στη καλλιέργεια αλλά 
και τροφοπενιών. Πρέπει να καταλάβουν 
ακόµη ότι ιδιαίτερα σήµερα µε την 
κλιµατική αλλαγή, εκτός από τους 
εχθρούς, τις ασθένειες και τα ζιζάνια, 
επίσης απαραίτητο είναι να θωρακίσουν 
τη καλλιέργειά τους από τις τοξικές 
ρίζες οξυγόνου (Reactive Oxygene 
Species, οξειδωτική καταπόνηση) και 
από την υδατική καταπόνηση που είναι 
οι συνέπειες αντίξοων εδαφοκλιµατικών 
συνθηκών και πλέον σήµερα υπάρχουν 
κατάλληλα εργαλεία και στρατηγικές.

AGROCOSMOS S.A. CROPCARE

ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΛΛΗΣ

▲
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Πώς βλέπετε να επιδρά στη δραστηριότητά 
σας το νέο πιο αυστηρό θεσµικό πλαίσιο 
για τα λιπάσµατα και πόσο έτοιµη είναι η 
εταιρεία σας προκειµένου να ανταποκριθεί 
στη σύνθετη διαδικασία εγκρίσεων που 
επιβάλλεται, ειδικά για την κυκλοφορία 
νέων τύπων λιπασµάτων;

“Τα τελευταία χρόνια προκύπτουν 
νέες νοµοθεσίες 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. 

H ψηφιακή τεχνολογία και το πέρασµα 
στη γεωργία ακριβείας τι σηµαίνει για τον 
κλάδο των λιπασµάτων;

“Η τεχνολογία της ψηφιακής 

εποχής, πράγµατι φαντάζει σαν µια νέα 
πρόκληση, που υπόσχεται µειωµένες 
εισροές, µιας και αξιοποιούνται δεδοµένα 
για εφαρµογές ακριβείας. Είναι όµως 
δύσκολο να εφαρµοστεί σε µεγάλη κλίµακα 
στη χώρα µας, µιας και απαιτούνται 
µεγάλες εκτάσεις και οµοιοµορφία 
εδαφών. ∆υστυχώς ο πολυτεµαχισµός των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων από τη µία 
και η ποικιλοµορφία αλλά και το ανάγλυφο 
των ελληνικών εδαφών δυσκολεύει την 
εφαρµογή τους µε αποτέλεσµα τελικά 
τα κόστη παραγωγής να παραµένουν 

µεγάλα, µιας και οι εφαρµογές παραµένουν 
εµπειρικές και όχι ακριβείας. Σε αυτή 
την κατεύθυνση η εταιρεία µας συστήνει 
συχνές εδαφοαναλύσεις και από εκεί και 
πέρα λιπάνσεις ακριβείας µε tailor made 
τύπους λιπασµάτων. Αυτό άλλωστε είναι 
µια δυνατότητα που παρέχει η εταιρεία µας 
στους συνεργάτες της και µας ξεχωρίζει 
από τον ανταγωνισµό. Μπορούµε να 
παράγουµε ειδικούς τύπους λιπασµάτων 
άριστης ποιότητας που παρέχουν πλήρη 
θρέψη µε µια εφαρµογή.

Πόσο έχει πεισθεί ο Έλληνας παραγωγός 
για την αποδοτικότητα της χρήσης των 
λιπασµάτων και πόσο αυτή επηρεάζεται από 
τις συνθήκες ρευστότητας των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων αυτή την περίοδο;

“Ο Έλληνας παραγωγός πιστεύουµε 
πως ναι µεν από τη µία έχει πεισθεί σε υψηλό 
ποσοστό για την αύξηση της αποδοτικότητας 
των καλλιεργειών µε τη χρήση λιπασµάτων, 
από την άλλη όµως κυρίως λόγω της 
µειωµένης ρευστότητας των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων, φαίνεται πως είναι και 
το πρώτο πράγµα που µειώνει ή κάποιες 
φορές καταργεί κιόλας. Αυτό που πρέπει να 
συνειδητοποιήσει ο Έλληνας παραγωγός 
είναι ότι το λίπασµα είναι βασική προϋπόθεση 
για αυξηµένες αποδόσεις και βελτιωµένη 
ποιοτικά παραγωγή. Επίσης νοµοτελειακά το 
φυτό επιστρέφει στο πολλαπλάσιο το κόστος 
λίπανσής του στον παραγωγό. Αυτό επίσης 
που πρέπει να µας γίνει συνείδηση είναι το 
γεγονός πως ένα καλοταϊσµένο φυτό είναι 
πιο ανθεκτικό σε ασθένειες αλλά και σε 
οποιαδήποτε συνθήκη στρες, π.χ. έλλειψη 
νερού ή παρατεταµένες υγρασίες κ.λπ., 
συνεπώς η καλή θρέψη συντελεί στη µείωση 
των κοστολογίων φυτοπροστασίας και 
ταυτόχρονα στην αύξηση εσόδων, άρα στη 
βιωσιµότητα του Έλληνα παραγωγού που 
είναι και το ζητούµενο.

∆ΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ  

ΕΝΑ ΚΑΛΟΤΑΪΣΜΕΝΟ ΦΥΤΟ, ΣΤΟΧΟΣ 
ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

▲

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕYAΓΓΕΛΟΣ  
ΓΑΒΡΙΗΛ
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Η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ, µετά από 50 
χρόνια ενεργούς παρουσίας στον 
κλάδο, συνεχίζει να εξελίσσεται και να 
µεγαλώνει. Με το τρίτο υπερσύγχρονο 
εργοστάσιό της στη ΒΙ.ΠΕ Καβάλας σε 
πλήρη λειτουργία πλέον, έχει σαν κύριο 
στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειάς της 
µέσω της ανάπτυξης των εξαγωγών της 
αλλά και την ενίσχυση της παρουσίας της 
σε όλη την Ελλάδα. Παρέχοντας πακέτο 
λύσεων αυτή την στιγµή είναι από τις λίγες 
εταιρείες που µπορεί να στηρίξει τόσο τον 
γεωπόνο-συνεργάτη όσο και τον αγρότη-
επαγγελµατία µε βιώσιµες προτάσεις που 
µπορούν να εξασφαλίσουν το µέλλον 
ολόκληρης της αλυσίδας. Και να πώς:

Με τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια
Είναι η µόνη εταιρεία στο χώρο 
του λιπάσµατος µε τρία ιδιόκτητα 
υπερσύγχρονα εργοστάσια. (Άργος, 
ΒΙ.ΠΕ Βόλου, Καβάλα). Έτσι, µε 
οικονοµία κλίµακος, αυξάνει δυναµική, 
µειώνει τα κόστη µεταφοράς, 
ελαχιστοποιεί τους χρόνους παράδοσης 
και τελικά γίνεται πολύ ανταγωνιστική, 
καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες και 
των πιο απαιτητικών συνεργατών αλλά 
και αγροτών.

Ολοκληρωµένη και ανανεωµένη 
γκάµα προϊόντων
Με ολοκληρωµένη και ανανεωµένη 
γκάµα προϊόντων, δίνει ιδιαίτερη έµφαση 
στα καινοτόµα λιπάσµατα και παρέχει 
ολοκληρωµένες λύσεις θρέψης τόσο µε 
κοκκώδη όσο και µε λιπάσµατα κατάλληλα 
για υδρολίπανση. Στόχος της να προωθεί 
λιπάσµατα που αυξάνουν τις αποδόσεις 
και µειώνουν τα κοστολόγια. Αυτό είναι 
άλλωστε το µυστικό για ένα βιώσιµο 
µέλλον. Έτσι κυκλοφορεί τα λιπάσµατα 
Νέας Τεχνολογίας Nutrimore. Τα µόνα 
µε γνήσιο Agrotain, εγγυώνται µηδενικές 
απώλειες αζώτου και αυξηµένη απόδοση 
της καλλιέργειας τουλάχιστον 15 %. Επίσης, 
εισάγει αποκλειστικά στην ελληνική αγορά 
την σειρά Nutrimax που συνδυάζουν δύο 
καινοτοµίες σε ένα προϊόν. AGROTAIN 
για ισχυρή θρέψη µε άζωτο και επιπλέον 
τον εκκινητή NU-TRAX P+  για γρήγορη 
εγκατάσταση, άριστη ανάπτυξη της ρίζας 
και πρωίµιση της παραγωγής. Τέλος τα 
µοναδικά ιχνοστοιχεία DPP-WOLF TRAX 
ενισχύουν τόσο την σειρά Nutrimore όσο 
και την σειρά Ceres. Μπαίνουν πάνω σε 
όλους τους κόκκους και εξασφαλίζουν 
τέλεια διασπορά στο χωράφι, άριστη 
αφοµοίωση από τα φυτά και άρα 100% 

αποτελεσµατικότητα. Τα ιχνοστοιχεία DDP 
είναι ενισχυµένα µε µοναδικές καινοτοµίες 
γι’ αυτό και είναι 10 φορές πιο ισχυρά 
από τα κοινά ανόργανα συνήθως θειϊκά 
ιχνοστοιχεία του ανταγωνισµού.
Την παραπάνω γκάµα στα κοκκώδη 
ολοκληρώνει η πλήρη σειρά λιπασµάτων 
για υδρολίπανση είτε µιλάµε για Σύνθετα 
NPK υδατοδιαλυτά λιπάσµατα, είτε για 
πρώτες ύλες. Κοινός παρανοµαστής 
η επιλογή αρίστης ποιότητας πρώτων 
υλών και η σταθερή συνεργασία µε 
τους µεγαλύτερους οίκους παραγωγής 
σε παγκόσµιο επίπεδο. Και σε αυτά 
τα λιπάσµατα όπου εµπεριέχονται 
ιχνοστοιχεία, είναι µε την καινοτόµο µορφή 
IDHA -τα µοναδικά άµεσα βιοδιασπώµενα. 

Με πίστη στις αξίες
Παραµένουµε πιστοί στο όραµά µας, να 
ηγηθούµε στο χώρο του λιπάσµατος, 
γι΄αυτό επιλέγουµε να υπηρετούµε πιστά 
τις αξίες µας: Ποιότητα-Αξιοπιστία-Πάθος 
στη δουλειά µας. Έτσι προωθούµε «τίµια» 
λιπάσµατα µε άριστη σχέση ποιότητας 
- τιµής που εξασφαλίζουν αυξηµένη 
σοδειά, κάτι που άλλωστε είναι και το 
ζητούµενο γι' αυτούς που θέλουν να 
παραµείνουν βιώσιµοι.

Καλλιεργούν το µέλλον τα λιπάσµατα Gavriel

▲
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Πώς βλέπετε να επιδρά στη δραστηριότητά 
σας το νέο πιο αυστηρό θεσµικό πλαίσιο για τα 
λιπάσµατα και πόσο έτοιµη είναι η εταιρεία σας 
για να ανταποκριθεί στη σύνθετη διαδικασία 
εγκρίσεων που επιβάλλεται, ειδικά για την 
κυκλοφορία νέων τύπων λιπασµάτων;

“Σίγουρα ο νέος ευρωπαϊκός 
Κανονισµός έχει εγείρει σοβαρές ανησυχίες 
στον κλάδο των λιπασµάτων για τον τρόπο 
εφαρµογής του. Αλλάζοντας ολοκληρωτικά όχι 
µόνο τη φιλοσοφία, αλλά όλες τις διαδικασίες, 
προβλέπεται ότι θα επιφέρει ένα σύνολο 
αλλαγών και τροποποιήσεων στον τρόπο 
λειτουργίας των επιχειρήσεων. Κανείς δεν 
µπορεί να αµφισβητήσει ότι οι διαδικασίες 
που προβλέπονται είναι πολυσύνθετες, σε 
αρκετές περιπτώσεις αυξάνουν το κόστος 
παραγωγής και η προσέγγιση που ακολουθείται 
δεν ευνοεί τις  µικρές επιχειρήσεις, αλλά 
κυρίως τις εταιρείες που έχουν εξαγωγικό 
προσανατολισµό. Βέβαια ο ίδιος ο Κανονισµός, 
για να αντιµετωπιστούν τα παραπάνω 
θέµατα, προβλέπει την κυκλοφορία εθνικών 
λιπασµάτων µε βάση την εθνική νοµοθεσία, 
η οποία στη χώρα µας πρέπει άµεσα να 
αναθεωρηθεί και να προσαρµοστεί. Αυτό 
που αναµένεται επίσης να συµβεί είναι ότι θα 
υπάρξουν παράλληλες διαδικασίες σε κάθε 
εταιρεία, θα κυκλοφορούν δηλαδή προϊόντα 
λίπανσης µε βάση την εθνική νοµοθεσία και 

προϊόντα λίπανσης µε σήµα CE. Η Φυτοθρεπτική 
αξιολογεί τις συνθήκες που διαµορφώνονται 
και έχοντας τα αντανακλαστικά και την εµπειρία 
προσαρµόζεται στο νέο θεσµικό πλαίσιο.  

Η ψηφιακή τεχνολογία και το πέρασµα στη 
γεωργία ακριβείας τι σηµαίνει για τον κλάδο 
των λιπασµάτων; 

“Η γεωργία µετασχηµατίζεται. Η 
υιοθέτηση σε πρακτικό επίπεδο εργαλείων, 
που εντάσσονται στο πλαίσιο της ψηφιακής 
γεωργίας είναι απαραίτητο να συντονιστεί 
µε τη γνώση. Οι λύσεις που προσφέρονται 
δεν περιορίζονται µόνο σε εφαρµογές και 
χρήση ψηφιακών δεδοµένων, αλλά στη 
διαµόρφωση µιας διαφορετικής προσέγγισης 
και κουλτούρας, όπου µε λιγότερα θα 
παράγονται περισσότερα. Προς αυτή την 
κατεύθυνση χρησιµοποιώντας τη γνώση της 
επιστήµης της θρέψης των καλλιεργειών, 
αποκωδικοποιώντας τις διαδικασίες της 
ορµονικής ισορροπίας των φυτών, σε 
συνδυασµό µε τις τοπικές εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες, τις δυνατότητες της τεχνολογίας 
και την πολυετή εµπειρία που διαθέτει 
η Φυτοθρεπτική, αναπτύσσουµε συνεχώς νέες 
καινοτόµες και ολοκληρωµένες λύσεις στη 
θρέψη των καλλιεργειών. Ο κύριος στόχος του 
PhytoGroup (Φυτοθρεπτική & ORA Services) 
είναι οι λύσεις και τα προϊόντα που προσφέρει 
να αυξάνουν την ποσότητα και την ποιότητα της 
παραγωγής, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
ανάγκες του κάθε παραγωγού. 

Πόσο έχει πεισθεί ο Έλληνας παραγωγός για 
την αποδοτικότητα της χρήσης των λιπασµάτων 
και πόσο επηρεάζεται από τις συνθήκες 
ρευστότητας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων 
αυτή την περίοδο; 

“Η συστηµατική υπολίπανση που 
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη 
χώρα µας αναδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρό 
πρόβληµα. Σίγουρα ο βασικός λόγος που 
ο παραγωγός µειώνει τη λίπανση είναι η 
έλλειψη ρευστότητας, αφού το λίπασµα είναι η 
πρώτη εισροή που περιορίζεται σε συνθήκες 
οικονοµικής πίεσης. Ωστόσο πιστεύω ότι 

η σηµασία της θρέψης των καλλιεργειών 
στην αύξηση της αξίας της παραγωγής, 
σε επίπεδο ποσότητας και ποιότητας, δεν 
έχει γίνει κατανοητή από το σύνολο των 
παραγωγών. Είναι βέβαια ενθαρρυντικό ότι 
το τελευταίο διάστηµα αναδύεται µια έντονη 
τάση: Παραγωγοί που «ψάχνονται», ρωτάνε, 
ενηµερώνονται, εφαρµόζουν και αξιολογούν 
τα προϊόντα θρέψης, µε όρους αγρονοµικούς 
και επιχειρηµατικούς. Μέσα σε αυτό το 
δυναµικό περιβάλλον που διαµορφώνεται, η 
εταιρεία Φυτοθρεπτική, µε την πολυετή της 
πείρα και γνώση, επενδύει σε προϊόντα και 
λύσεις «Πέρα από τα συνηθισµένα». 
Κι αυτό αποδεικνύεται στην πράξη συνεχώς, 
αφού στα προϊόντα θρέψης και στις λύσεις 
µας έχουµε ενσωµατώσει τη γνώση, την 
καινοτοµία και τις τεχνολογίες εκείνες που 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες 
του κάθε παραγωγού, ανάλογα µε την 
καλλιέργειά του και τις τοπικές συνθήκες. 
Μια γρήγορη µατιά στη γκάµα των προϊόντων 
µας δείχνει ότι διαχειριζόµαστε τη θρέψη των 
καλλιεργειών όχι µε την κλασική προσέγγιση, 
αλλά µε µια προσέγγιση ολιστική µε βάση 
την επιτοµή της γνώσης, χρησιµοποιώντας 
τις αρχές της επιστήµης της φυσιολογίας 
των φυτών, της εδαφολογίας και του 
πειραµατισµού. 

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

Η ΘΡΕΨΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ORA SERVICES IKE

ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ

▲
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ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ συµπληρώνει φέτος 
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 τη Φυτοθρεπτική 
ΑΒΕΕ ανάµεσα στις µεγαλύτερες ελληνικές 
εταιρείες του κλάδου.
Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για 
πλήρη κάλυψη των θρεπτικών αναγκών της 
αγοράς, η Φυτοθρεπτική απέκτησε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις στον Ισθµό Κορίνθου. Η 
επένδυση αυτή της έδωσε τη δυνατότητα 
να προσφέρει στους συνεργάτες της ένα 
ολοκληρωµένο πακέτο λύσεων στη λίπανση.
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 σε νέα γραφεία.
Το άµεσο επόµενο επενδυτικό βήµα που είχε 
θέσει η εταιρεία, µε στόχο την ολοκλήρωσή 
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.
Πέραν της δραστηριοποίησής στην ελληνική 
αγορά, από το 1996 η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ 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 Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ 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 
τη Φυτοθρεπτική η εµπορική σχέση µε τους 
χρήστες των προϊόντων της είναι απλά η 
αρχή για µια βαθύτερη σχέση συνεργασίας µε 
συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 
Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ ατενίζει το µέλλον 
µε αισιοδοξία, έχοντας εµπιστοσύνη στο 
δυναµικό της, στην ελληνική γεωργία και στους 
συνεργάτες της και πιστεύοντας πάντα ότι… 
Η Θρέψη είναι η Λύση.

▲
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Πώς βλέπετε να επιδρά στη 
δραστηριότητά σας το νέο πιο αυστηρό 
θεσµικό πλαίσιο για τα λιπάσµατα και 
πόσο έτοιµη είναι η εταιρεία σας για να 
ανταποκριθεί στη σύνθετη διαδικασία 
εγκρίσεων που επιβάλλεται, ειδικά 
για την κυκλοφορία νέων τύπων 
λιπασµάτων;

“Με το νέο Κανονισµό της 
ΕΕ για τα λιπάσµατα, θεσπίζονται 
εναρµονισµένες διαδικασίες 
πιστοποίησης και κυκλοφορίας, όχι 
µόνο για τα λιπάσµατα που έως 
τώρα περιλαµβάνονταν στον ΚΑΝ ΕΕ 
2003/2003, τα λεγόµενα «Λιπάσµατα 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας», αλλά και 
σε ένα µεγάλο εύρος αυτών που είναι 
γνωστά ως «Λιπάσµατα Νέου Τύπου» και 
των οποίων η κυκλοφορία βασιζόταν στις 
εθνικές νοµοθεσίες. Υπό αυτή την έννοια, 
δεν θα χαρακτήριζα το νέο Κανονισµό 
πιο αυστηρό, αλλά πιο απαιτητικό, 
παρέχοντας όµως ταυτόχρονα και 
ευκαιρίες καθόσον εάν πιστοποιηθεί ένα 
λίπασµα-προϊόν θρέψης (ΠΘ) σε ένα 
κράτος µέλος, θα µπορεί να κυκλοφορεί 
ελεύθερα µε τη σήµανση CE σε όλη την 
ΕΕ, κάτι που σίγουρα θα αποτελεί και ένα 
ισχυρό διαβατήριο και για Τρίτες χώρες. 
Η εφαρµογή του νέου Κανονισµού δεν 
είναι υποχρεωτική, δηλαδή µπορούν 
τα κράτη µέλη να διατηρήσουν και 
εθνικές νοµοθεσίες, οι οποίες µάλιστα σε 

ορισµένες χώρες όπως η Ισπανία ήταν 
πολύ αποτελεσµατικές-στην περίπτωση 
όµως αυτή τα προϊόντα θρέψης δεν θα 
παίρνουν τη σήµανση CE.
Όσον αφορά στη χώρα µας, είναι 
απαραίτητη η ταυτόχρονη ύπαρξη 
εθνικής νοµοθεσίας η οποία θα δίνει 
τη δυνατότητα λειτουργίας µικρότερων 
αλλά όχι λιγότερο σηµαντικών εταιρειών 
και οι οποίες µπορεί να µην έχουν τη 
δυνατότητα να εναρµονιστούν µε το νέο 
κανονισµό, κυκλοφορώντας τα προϊόντα 
θρέψης τους ως εθνικά. Προφανώς 
θα πρέπει στα εθνικά λιπάσµατα να 
περιληφθούν αυτοδίκαια τα έως τώρα 
«Λιπάσµατα ΕΚ» του ΚΑΝ ΕΕ 2003/2003, 
καθώς και τα ήδη αδειοδοτηθέντα 
Νέου Τύπου. Σηµαντικό στοιχείο στο 
νέο Κανονισµό είναι ότι προάγεται 
η έννοια της κυκλικής οικονοµίας, 
περιλαµβάνοντας ως α΄ ύλες των ΠΘ, 
απόβλητα και υποπροϊόντα, στο βαθµό 
βέβαια που αυτά θα χρησιµοποιηθούν 
στην πράξη. 
Για την εφαρµογή του νέου Κανονισµού, 
δίνεται τριετής περίοδος χάριτος έως τον 
Ιούνιο 2022, αφενός για την τακτοποίηση 
εκκρεµοτήτων σχετικά κυρίως µε τους 
φορείς και τη διαδικασία πιστοποίησης, 
αφετέρου για την προσαρµογή όλων των 
εµπλεκόµενων αλλά και των εθνικών 
νοµοθεσιών των κρατών µελών της ΕΕ.
Η ΑΛΦΑ, δεδοµένου του εξαγωγικού της 
προσανατολισµού αλλά και της έρευνας 
και ανάπτυξης καινοτόµων προϊόντων 
θρέψης, είναι ήδη στελεχωµένη µε 
υψηλού επιπέδου γεωτεχνικό και 
όχι µόνο προσωπικό, έτοιµη τόσο να 

εναρµονιστεί µε το νέο Κανονισµό, όσο 
και να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις 
κι ευκαιρίες.

Η ψηφιακή τεχνολογία και το πέρασµα 
στη γεωργία ακριβείας τι σηµαίνει για 
τον κλάδο των λιπασµάτων; 

“Η ψηφιακή τεχνολογία 
στη γεωργία, από την πιο απλή και 
καθηµερινή µορφή της µέσω των 
«έξυπνων τηλεφώνων» π.χ. για την 
πρόγνωση του καιρού, έως την 
πιο πολύπλοκη, όπως συστηµάτων 
αυτοµατισµού και ελέγχου σε 
θερµοκήπια και φυτώρια, είναι κάτι που 
ήδη χρησιµοποιείται και στο µέλλον 
σε συνδυασµό µε την επιχειρηµατικού 
τύπου οργάνωση των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, θα τύχει γενικευµένης 
εφαρµογής. Το µοντέλο αυτό θα κληθεί 
να υπηρετήσει την γεωργία ακριβείας, 
στην οποία οι εισροές θα εφαρµόζονται 
στοχευµένα και η οποία φαίνεται να 
περιλαµβάνεται και στη νέα ΚΑΠ, χωρίς 
αυτή τη στιγµή να γνωρίζουµε πολλές 
λεπτοµέρειες. Θα πρέπει να τονίσουµε 
ότι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας 
στη θρέψη των καλλιεργειών και η 
εφαρµογή κατ’ επέκταση της γεωργίας 
ακριβείας, απαιτεί το συνδυασµό 
πλήθους παραγόντων σε σχέση µε τη 
φυσιολογία της θρέψης των φυτών 
και των ιδιαίτερων εδαφοκλιµατικών 
συνθηκών, κρίνοντας το ρόλο του 
γεωπόνου σύµβουλου και για τη θρέψη 
απαραίτητο. 

Πόσο έχει πεισθεί ο Έλληνας 
παραγωγός για την αποδοτικότητα 
της χρήσης των λιπασµάτων και 
πόσο επηρεάζεται από τις συνθήκες 
ρευστότητας των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων αυτή την περίοδο; 

“ Ο σύγχρονος Έλληνας 
επαγγελµατίας αγρότης έχει την 
εµπειρία και γνωρίζει καλά τη σηµασία 
της λίπανσης και επαρκούς θρέψης των 

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤHN ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΡΕΨΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΡΟΥΣΣΕΑΣ

▲
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καλλιεργειών τόσο για την επίτευξη 
υψηλών αποδόσεων, όσο και για την 
παραγωγή αγροτικών προϊόντων 
ποιότητας. 
∆υστυχώς όµως και παρότι ο 
πρωτογενής τοµέας στη χώρα µας δεν 
υπέστη την καθίζηση που συνέβη σε 
άλλους τοµείς της οικονοµίας, κατά 
τη διάρκεια της 10ετούς οικονοµικής 
κρίσης που αντιµετωπίζουµε, είχαµε 
µείωση στη χρήση των λιπασµάτων 
κατά 35% περίπου. Η µείωση 
µάλιστα αφορά όχι µόνο σε πολυετείς 
καλλιέργειες όπως η δενδροκοµία και 
το αµπέλι, αλλά και σε ετήσιες. 
∆υστυχώς πολλές φορές φαινόµενα 
έλλειψης ρευστότητας από τη µεριά 
των παραγωγών, κακή πορεία του 
προϊόντος από απόψεως τιµών και 
παράλληλα υποτίµηση της σηµασίας της 
επάρκειας των θρεπτικών στοιχείων, 
οδηγούν σε περιορισµό της χρήσης 
των λιπασµάτων και λοιπών ΠΘ, µε 
διπλό αρνητικό αποτέλεσµα. Αφενός τη 
µείωση του παραγωγικού δυναµικού 
των φυτών, είτε πρόκειται για πολυετείς 
καλλιέργειες είτε για ετήσιες, αφετέρου 
την υποβάθµιση της γονιµότητας 
των εδαφών, κατάσταση που για να 
αποκατασταθεί, θα απαιτήσει πολύ υψηλό 
κόστος και διάρκεια αρκετών ετών.
Αυτό που επιτέλους πρέπει να γίνει 
κατανοητό, είναι ότι ακόµη και σε 
περίπτωση όπου οι τιµές ενός αγροτικού 
προϊόντος δεν είναι οι επιθυµητές, είναι 
βέβαιο ότι συµφέρει η µεγιστοποίηση της 
παραγωγής µέσω και της ενδεδειγµένης 
λίπανσης, αφού αποκτήσουµε ακριβή 
εικόνα των αναγκών της καλλιέργειας, 
µέσω εδαφοαναλύσεων και 
φυλλοδιαγνωστικής αλλά και µε τη χρήση 
καινοτόµων και πιο αποτελεσµατικών 
λιπασµάτων και προϊόντων θρέψης, 
λόγω της µείωσης του κόστους ανά 
µονάδα παραγόµενου προϊόντος. 
∆υστυχώς στην πράξη πολλές φορές 
συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο, όπως 
χαρακτηριστικά συνέβη την περίοδο που 
πέρασε στην καλλιέργεια της ελιάς, όπου 
λόγω της χαµηλής τιµής (κατάσταση 
που επιδεινώθηκε λόγω και της κακής 
ποιότητας)του ελαιολάδου, σε αρκετές 
περιοχές η εφαρµογή των λιπασµάτων 
µειώθηκε έως 60-70%,µε τα αρνητικά 
αποτελέσµατα για την καλλιέργεια να 
είναι µπροστά µας.

ÓΜΕΓΑΛΩΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣÕ
Η εταιρεία ΑΛΦΑ ιδρύθηκε το 
1986 από τον Βασίλη Παΐσιο ως 
αντιπροσωπεία εισαγωγής γεωργικών 
εφοδίων. Μετατράπηκε σε εµπορική 
εταιρεία το 1991, µε τη συµµετοχή στο 
µετοχικό της κεφάλαιο της ισραηλινής 
πολυεθνικής εταιρείας Makhteshim-
Agan, της σηµερινής ADAMA. Το 
2000 κατασκεύασε στα Οινόφυτα 
Βοιωτίας µια από τις πλέον σύγχρονες 
µονάδες τυποποίησης, συσκευασίας 
και διακίνησης γεωργικών εφοδίων, η 
λειτουργία της οποίας είναι σύµφωνη 
µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές για 
τη διακίνηση χηµικών προϊόντων, µε 
πιστοποίηση ISO 9001:2008.
Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 
100 άτοµα, από τα οποία οι 35 είναι 
γεωπόνοι που καλύπτουν όλη την 

Ελλάδα. Επίσης, στο δυναµικό της είναι 
ενταγµένοι 4 χηµικοί µηχανικοί και 1 
βιολόγος, ενώ δραστηριοποιείται και στη 
Βουλγαρία µέσω της θυγατρικής της 
AGRIBUL. Τα προϊόντα της (προϊόντα 
φυτοπροστασίας, πολλαπλασιαστικό 
υλικό, λιπάσµατα, προϊόντα δηµόσιας 
υγείας) απευθύνονται στις περισσότερες 
καλλιέργειες που υπάρχουν στη χώρα. 
Σε συνδυασµό µε την άριστη τεχνική 
υποστήριξη που παρέχει στον Έλληνα 
παραγωγό, η ΑΛΦΑ έχει καθιερωθεί 
ως µια ολοκληρωµένη εταιρεία «µιας 
στάσης», από τις σηµαντικότερες του 
χώρου. Η ΑΛΦΑ, διακρίθηκε µεταξύ των 
υγιέστερα αναπτυσσόµενων εταιρειών 
στην Ελλάδα κι έλαβε σχετικό τιµητικό 
βραβείο στην εκδήλωση Diamonds Of 
The Greek Economy 2018.

▲
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5900 π.Χ.

1750 µ.Χ.

2000 π.Χ.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Ανακάλυψη
κοπριάς

Οι Βαβυλώνιοι
χρησιµοποιούν

στάχτη και
µέταλλα

για θρέψη

1850 µ.Χ.
Το πρώτο 
εργοστάσιο 
παραγωγής 
χηµικών 
λιπασµάτων 
των Fisons 
and Packard

Ο Johann Fredrich 
Mayer ανακαλύπτει 
τη θετική επίδραση 
του γύψου στα φυτά

1812 µ.Χ.
Σαλαµάνκα

Ισπανία,
το πρώτο

εργοστάσιο
παραγωγής

κοπριάς

ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗ ΘΡΕΨΗ 
> Αυτονόητη η χρήση κοπριάς ήδη από το 5900 π.Χ.

Κάθε φορά που η συζήτηση πηγαίνει 
στη θρέψη, το κόστος, η ποσότητα και ο 
συνδυασµός των ουσιών είναι οι βασικοί 
παράγοντες που απασχολούν τους 
σύγχρονους παραγωγούς, ωστόσο η 
θρέψη στη γεωργία δεν ήταν πάντα έτσι. Οι 
Βαβυλώνιοι, οι Αιγύπτιοι, ο Αρχαίοι Έλληνες 
και οι Ρωµαίοι, αλλά και οι γερµανικές 
φυλές φαίνεται πως χρησιµοποιούσαν 
διάφορους συνδυασµούς µεταλλικών 
στοιχείων για να ενισχύσουν τις αποδόσεις 
τους. Και πάλι όµως, πριν από αυτούς 
υπάρχουν µερικές χιλιάδες χρόνια, κατά 
τα οποία η ανθρωπότητα µπόρεσε να 
εξασφαλίσει τη µετάβασή της από την 
πρωτόγονη κατάσταση στον πολιτισµό µε 
καλλιεργητικά «µυστικά» που ανέβασαν τις 
αποδόσεις των χωραφιών σε βαθµό που 
υπερέβαιναν τις ανάγκες των κοινοτήτων, 
επιτρέποντας την συσσώρευση πλούτου 
και την εκκίνηση εµπορικών σχέσεων. 
Στην Ευρώπη, οι πρώτες ενδείξεις για 
χρήση ουσιών θρέψης σε καλλιέργειες, 
χρονολογούνται στα 7.900 χρόνια πριν, 
δηλαδή όταν η ανθρωπότητα είχε 
συσσωρεύσει µια εµπειρία 3.000 ετών 
στη γεωργία. Πριν από την ανακάλυψη 
οµάδας επιστηµόνων από το Πανεπιστήµιο 

της Οξφόρδης, µε επικεφαλής την Άµι 
Μπόγκααρντ, θεωρούσαµε πως η χρήση 
συστατικών θρέψης ξεκίνησε στο 2000 
π.Χ. περίπου. Όµως τελικά η χρήση της 
κοπριάς, η θετική επίδραση της οποίας 
στα φυτά µάλλον διαπιστώθηκε τυχαία, 
είχε ήδη µέχρι τότε γίνει κάτι το αυτονόητο. 
Αναλύοντας δείγµατα από όσπρια και 
σιτάρια που διασώθηκαν µε τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο σε αρχαιολογικούς χώρους, οι 
επιστήµονες είδαν πως τα επίπεδα Ν-15 
στα δείγµατα αυτά ήταν αρκετά υψηλότερα 
των φυσιολογικών.  Χιλιάδες χρόνια µετά, 
οι µεγάλες ανακαλύψεις που ακολούθησαν 
την Αναγέννηση της Ευρώπης, έδωσαν 
ερεθίσµατα στους «παν»επιστήµονες της 
περιόδου, κάτι που οδήγησε στην ανάπτυξη 
της πρώτης βιοµηχανίας παραγωγής 
προϊόντων λίπανσης στη Βρετανία το 
1850. Μέσα σε 20 χρόνια, 80 εργοστάσια 
είχαν χτιστεί που ετοίµασαν παραγγελίες 
µε υπερφωσφορικά λιπάσµατα που 
ταξίδευαν σε όλο τον κόσµο. Εκατό χρόνια 
χρειάστηκε να περάσουν, ώσπου η 
περίοδος ανάπτυξης που ακολούθησε την 
καταστροφή του Β Παγκόσµιου Πολέµου 
διαµόρφωσε τη χρήση και την αγορά της 
θρέψης, όπως τη γνωρίζουµε σήµερα. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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