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Η αυξημένη δαπάνη για θρέψη  
δικαιώνεται με σωστές επιλογές     
Οι συνθήκες υπαγορεύουν ακριβείς υπολογισµούς από την πλευρά των παραγωγών τόσο 
στη σύνθεση της παλέτας καλλιεργειών, όσο και στην επιλογή των προϊόντων θρέψης. σελ. 6

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΕΑΣ  

Η Ελλάδα δεν έχει την 
πολυτέλεια για έναν δεύτερο 
κύκλο υπολίπανσης των 
παραγωγικών γαιών. σελ.30
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Ειδική έκδοση για τα λιπάσµατα

Η ΚΛΗΡΩΤΙ∆Α ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  
ΚΑΙ ΤΑ ΡΙΣΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Η φετινή χρονιά στα λιπάσµατα δεν µοιάζει µε καµιά. Η εκρηκτική κατάσταση στον τοµέα της 
ενέργειας έχει πυροδοτήσει µια πρωτοφανή αύξηση στις τιµές των λιπασµάτων µε τους Έλληνες 
παραγωγούς ή τη µεγάλη πλειοψηφία αυτών να µην είναι σε θέση να παρακολουθήσουν 
τις εξελίξεις και να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες των 
καλλιεργειών τους. Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, το Fertilizer Management προέτρεπε τους 
αγρότες της χώρας µας να προβούν σε πρόωρες προµήθειες λιπασµάτων για να αντικρούσουν 
το κύµα ανατιµήσεων που φαινόταν να έρχεται. Ως πρόεδρος του ΣΠΕΛ, µάλιστα, ο Γιάννης 
Βεβελάκης, κατέθετε τότε τη δική του καλή ενηµέρωση επί του θέµατος. 
Βεβαίως κανένας δεν µπορούσε να προβλέψει σ’ εκείνη τη χρονική στιγµή ότι πέραν της 
πανδηµίας στη µεγάλη αναστάτωση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα ερχόταν να προστεθεί, 
ακριβώς ένα χρόνο µετά, µια ένοπλη σύρραξη σε µια άκρως ευαίσθητη περιοχή του πλανήτη, 
τόσο για τα ενεργειακά αποθέµατα όσο και για τη διατροφική επάρκεια (παραγωγή σιτηρών). 
Σήµερα το ενεργειακό κόστος έχει οδηγήσει τη δαπάνη για λιπάσµατα σε ιστορικά υψηλά 
και την ίδια στιγµή, τιµές αγροτικών προϊόντων µεγάλης εµβέλειας, όπως το σιτάρι και το 
καλαµπόκι, κινούνται σε δυσθεώρητα ύψη. Αν µη τι άλλο το παιχνίδι της παραγωγής, για πρώτη 
φορά, µετά από πολλά χρόνια, παρουσιάζει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. 
Εκεί όπου τα διεθνή χρηµατιστήρια εµπορευµάτων τιµολογούν τις συνέπειες της ενεργειακής 
κρίσης και του πολέµου που µαίνεται, τα περιθώρια ανάπτυξης της παραγωγικής 
δραστηριότητας είναι µεγάλα. Αρκεί να συνοδεύεται από κατάλληλες επιλογές καλλιεργειών 
και καλά υπολογισµένη χρήση προϊόντων θρέψης. Ο φετινός χειµώνας, όπως και οι πρώτες 
µέρες της άνοιξης, υπόσχονται καλές παραγωγές στα χειµερινά σιτηρά και στην ελαιοκράµβη, 
τουλάχιστον εκεί όπου η φροντίδα ακολούθησε και ακολουθεί τις ενδεδειγµένες δράσεις. 
Ανάλογες διαβεβαιώσεις παρέχει και η εικόνα της αγοράς. 
Στις εαρινές καλλιέργειες οι αστάθµητοι παράγοντες είναι περισσότεροι και φυσικά το ρίσκο 
µεγαλύτερο. Οι αναλύσεις προδιαγράφουν διατήρηση των πολύ καλών τιµών για προϊόντα 
όπως το βαµβάκι, το καλαµπόκι και ο ηλίανθος, πράγµα που σηµαίνει ότι οι αγρότες καλούνται 
να πάρουν αυτό το ρίσκο. Εκεί όπου τα πράγµατα δυσκολεύουν πολύ, είναι σε προϊόντα που 
δεν τιµολογούν, ιδίως σε ορατό χρόνο, τα νέα δεδοµένα. Ελιές, αµπέλια, πυρηνόκαρπα και 
κηπευτικά δεν αποκλείεται να βρεθούν σε µπροστά σε τέλµα και οι παραγωγοί οφείλουν να 
είναι, στη διάρκεια της νέας περιόδου, πολύ πιο προσεκτικοί. 

▲
ΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΜΥΝΑ
Το παιχνίδι της παραγωγής, ίσως για 
πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια, 
δείχνει να παρουσιάζει πολύ µεγάλο 
ενδιαφέρον και για τους αγρότες 
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ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ 
ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΦΟΡΑ Η ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ  
ΣΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΚΕΡ∆Η    
> Ενθαρρύνει η εικόνα των διεθνών αγορών στα αροτραία την ενδυνάµωση της θρέψης 
> Λελογισµένη εφαρµογή υπαγορεύει η συγκυρία σε ελιές, πυρηνόκαρπα και κηπευτικά 

TOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

06-13_agora.indd   6 08/03/2022   22:54



7FERTILIZER
MANAGEMENT

Να ισοσταθµίσουν ρίσκο και µια 
ευµετάβλητη αγορά αγροτικών προϊόντων 
καλούνται αυτή την περίοδο οι παραγωγοί, 
µε την ευρύτερη εικόνα να διαµορφώνεται 
πλέον από τις νέες ισορροπίες που επιβάλλει 
ο πόλεµος στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες 
πατούν πάνω σε ένα ούτως ή άλλως εκρηκτικό 
περιβάλλον ανατιµήσεων διεθνώς. 
Οι ενδείξεις από τις διεθνείς αγορές αγροτικών 
εµπορευµάτων στις βασικές εκτατικές 
καλλιέργειες, είναι µάλλον ευνοϊκές για την πορεία 
που προδιαγράφουν οι τιµές παραγωγού. Από την 
άλλη, τα κηπευτικά και µια σειρά από δενδρώδεις 
καλλιέργειες έρχονται αντιµέτωπες µε το σκληρό 
πρόσωπο της ακριβής παραγωγής σε µια περίοδο 
µάλλον υποτονικής εµπορικής δραστηριότητας, 
που δεν τιµολογεί ακόµα τη γενικότερη 

συνθήκη στις αγορές. Η συγκυρία αυτή έχει 
ήδη αποτυπωθεί στην εικόνα που εκπέµπουν 
τις τελευταίες εβδοµάδες και τα καταστήµατα 
εφοδίων, µε µια διαχωριστική γραµµή να µπαίνει 
στον άξονα που χωρίζει Βορρά και Νότο στο 
πεδίο της αγροτικής παραγωγής.. 
Στην περίπτωση των παραγωγικών κέντρων 
της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, τα 
µηνύµατα από τους παραγωγούς θέλουν την 
καλλιεργητική τους ατζέντα να προσαρµόζεται 
µε µεγαλύτερη ευκολία στις ανατιµήσεις που 
υπόκειται η αγορά λιπασµάτων. Στις επιµέρους 
µεγάλες καλλιέργειες και στη µεταξύ τους 
διάκριση ανάµεσα σε χειµερινές και εαρινές, 
φαίνεται ήδη πως η αγορά αναπτύσσει 
δυναµική επιβράβευσης των αγορών για το 
µεγάλο φετινό ρίσκο της σωστής διαχείρισης. 
Οι σωστές επιλογές στην περίπτωση των 
χειµερινών σιτηρών και της ελαιοκράµβης, 
έχουν ήδη επικυρώσει µέχρι ένα βαθµό 
όσους παραγωγούς ακολούθησαν τους 
προηγούµενους µήνες τη συνήθη ρουτίνα 
λίπανσης, µε τις καιρικές συνθήκες µέχρι στιγµής 
να λειτουργούν και αυτές ευνοϊκά, αφήνοντας 
ελπίδες για µια καλή σοδειά, που θα προλάβει τις 
κορυφές που σχηµατίζουν οι διεθνείς αγορές. 
Το περιβάλλον στις αγορές, ωστόσο, παραµένει 
εύθραυστο και ευµετάβλητο, µε τον παράγοντα 
του χρόνου να προσθέτει στην αγωνία των 
παραγωγών. Αυτός είναι και ο λόγος για 

τον οποίο οι εαρινές σπορές που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, γίνονται µε µεγαλύτερο ρίσκο, 
αφού η βασική εµπορική δραστηριότητα των 
παραγωγών στην περίπτωση αυτή, σηµειώνεται 
κοντά στα µισά του β’ εξαµήνου του έτους. 
Βαµβάκι, καλαµπόκι, προερχόµενα από µια 
επιτυχηµένη εµπορικά χρονιά, αφήνουν 
περιθώρια στους αγρότες να κινηθούν µε 
µεγαλύτερη άνεση, όσο οι ενδείξεις δείχνουν 
διατήρηση της αγοράς σε επικερδή επίπεδα 
µέχρι το τέλος του έτους.. Όµως και στην 
περίπτωση του ηλίανθου, οι τελευταίες εξελίξεις, 
ειδικά στην αγορά πετρελαίου και για όσο η 
σκληρή πραγµατικότητα του πολέµου αποκλείει 
τις εαρινές σπορές στην Ουκρανία, προεξοφλούν 
µια αξιόλογη ενίσχυση στα συµβόλαια που ήδη 
διαπραγµατεύονται αγρότες και βιοµηχανία. 
Από την άλλη, στις νοτιότερες περιοχές της 
χώρας όπου η αγροτική παραγωγή βασίζεται 
κυρίως σε κηπευτικά και δενδρώδεις 
καλλιέργειες, µε προεξέχουσα την καλλιέργεια 
ελιάς, η εικόνα είναι µάλλον αποθαρρυντική. 
Εδώ υπάρχει και ο κίνδυνος της υπολίπανσης, µε 
την προσέγγιση των παραγωγών να θυµίζει την 
οπισθοδροµική τάση που αναπτύχθηκε στις αρχές 
της προηγούµενης δεκαετίας, όταν η κατανάλωση 
λιπασµάτων σε επίπεδο χώρας συρρικνώθηκε 
σε αντιπαραγωγικά επίπεδα κάτω από τους 
600.000 τόνους, ενώ την τελευταία τριετία είχε 
επαναπροσεγγίσει τους 900.000 τόνους. 
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Κατανάλωση Λιπασμάτων στην Ελλάδα (χιλ τόνοι)

ΝΩΠΑ ΤΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ

Η χρήση λιπασµάτων στην Ελλάδα µόλις την τελευταία διετία ξεκίνησε να ανακάµπτει 
έπειτα από την απότοµη υποχώρηση που ξεκίνησε κατά την ύφεση του 2008.  
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΓΗ ΣΤΟ ΑΡΟΤΡΟ ΘΕΛΕΙ Η Ε.Ε.

ΜΕΧΡΙ 2.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Tην πιθανότητα να βάλουν περισσότερη… 
γη στο άροτρο συζητούν πλέον ανοιχτά οι 
υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
µε προσαρµογές στα Στρατηγικά Σχέδια 
της νέας ΚΑΠ για χάρη συνδεδεµένων να 
θεωρούνται πλέον δεδοµένες. Υπό το βάρος 
της νέας κατάστασης που διαµορφώνεται 
κάτω από τη σκιά του πολέµου στην 
Ουκρανία, οι πολιτικοί ιθύνοντες της 
αγροτικής πολιτικής του µπλοκ οµόφωνα 
δίνουν πλέον προτεραιότητα στην 
εντατικοποίηση της παραγωγικότητας έναντι 
των πολιτικών πρασινίσµατος.
Η προβληµατική που αφορά στα Στρατηγικά 
Σχέδια της ΚΑΠ έχει να κάνει µε το γεγονός 
ότι πολλά κονδύλια έχουν δεσµευτεί για 
τις ανάγκες της Πράσινης Συµφωνίας, 
µε την σύνδεση να γίνεται λίγο έως πολύ 
στο πεδίο του νέου πρασινίσµατος που 
καλύπτει το 25% του προϋπολογισµού 
του φακέλου των άµεσων ενισχύσεων. 
Οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν δεν 

είναι απίθανο να ανατρέψουν έστω και 
προσωρινά τις ισορροπίες, ειδικά στον 
τοµέα των άµεσων ενισχύσεων, µε 
καθεστώτα όπως τα ecoschemes (νέο 
πρασίνισµα) να παραγκωνίζονται για χάρη 
των συνδεδεµένων, ειδικά στον τοµέα 

των δηµητριακών, των οσπρίων και των 
ζωοτροφών.
Τα πράγµατα θα ξεκαθαρίσουν προς 
τα τέλη του Μαρτίου, στην επόµενη 
προγραµµατισµένη συνάντηση των 
υπουργών Γεωργίας της ΕΕ.
Οι ζυµώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε 
έκτακτη Συνεδρίαση το απόγευµα της 2ας 
Μαρτίου, όπου µπήκαν κοµβικοί στόχοι για 
το άµεσο µέλλον οι οποίοι θα ορίσουν 
την αγροτική παραγωγή του µπλοκ για 
τουλάχιστον ένα έτος. Αυτοί περιλαµβάνουν
µεταξύ άλλων εκµετάλλευση όλου του 
παραγωγικού δυναµικού των κρατών 
µελών. Στο βασικό µήνυµα που θέλησαν να 
περάσουν οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ, είναι 
ότι «πρέπει να θρέψουµε τους λαούς της 
Ευρώπης, αλλά και της Βόρειας Αφρικής και 
της Μέσης Ανατολής» όπως χαρακτηριστικά 
δήλωσε ο προεδρεύων, υπουργός Γεωργίας 
της Γαλλίας, Julien Denormandie. 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Ανοίγει το δρόµο για κρατικές επιδοτήσεις 
σε αγρότες µε σκοπό την αγορά λιπασµάτων 
το νέο πλαίσιο που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προ ολίγων ηµερών για την 
αντιµετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι 
Βρυξέλλες παρουσίασαν ένα ευρύτερο 
πλαίσιο αντιµετώπισης των αυξανόµενων 
τιµών της ενέργειας στην Ευρώπη υπό τη 
σκιά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
Πλέον, µε ορίζοντα την επόµενη συνάντηση 
των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στα τέλη 
Μαρτίου, αναµένεται να δοθούν κατευθύνσεις 
και στην περίπτωση της αγοράς λιπασµάτων, 
µε τα περισσότερα κράτη µέλη να θεωρούν 
δεδοµένο το πράσινο φως από την Κοµισιόν. 
Ήδη άλλωστε, το νέο πλαίσιο, υπό τον τίτλο 
«RePowerEU», ανοίγει το δρόµο για κρατικές 

ενισχύσεις µε τις ευλογίες των Βρυξελλών.
Υπενθυµίζεται ότι µια σειρά από κράτη µέλη 
έχουν ήδη έτοιµα σχέδια ενίσχυσης, ένα εκ 
των οποίων, είναι αυτό των Ιρλανδών για 
ενίσχυση στα λιπάσµατα µε κουπόνι έως 2.000 
ευρώ ανά εκµετάλλευση. Σύµφωνα µε αυτό, 
προωθείται η ενίσχυση των Ιρλανδών αγροτών 
για την αγορά λιπασµάτων, βάσει τιµολογίων 
του 2021, στα οποία θα υπολογίζεται µια 
έκπτωση της τάξης του 50% για κάθε τόνο 
προϊόντος θρέψης. Έτσι, αν η µέση τιµή ενός 
τόνου λιπάσµατος τον Μάρτιο του 2021 ήταν 
τα 400 µε 450 ευρώ περίπου, η ενίσχυση 
ανέρχεται στα 200 µε 225 ευρώ ανά τόνο. Το 
σύνολο της ενίσχυσης, βάσει του ιρλανδικού 
σχεδίου, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 
ευρώ ανά εκµετάλλευση.Το σχέδιο αυτό είναι 

αρκετά κοντά σε αντίστοιχη ελληνική πρόταση 
που έχει εξετάσει στο παρελθόν το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για το γνωστό 
voucher-κουπόνι των έως 200 ευρώ για αγορά 
λιπασµάτων. Οι αριθµοί των δύο προτάσεων 
είναι σχετικά κοντά, όπως κοντά είναι και τα 
δεδοµένα της αγροτικής παραγωγής των 
δύο χωρών. Από την άλλη η Πολωνία, µε τις 
σαφώς µεγαλύτερες εκτάσεις και ανάγκες για 
θρέψη των καλλιεργειών προσανατολίζεται 
σε µια ενίσχυση της τάξης των 104 ευρώ 
(500 ζλότι) ανά τόνο, δηµιουργώντας και 
τον απαραίτητο δηµοσιονοµικό χώρο που 
προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ.

▲

Julien Denormandie, υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας
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Γύρω στο 20 µε 30% υπολογίζουν την 
υποχώρηση της χρήσης λιπασµάτων στα 
χωράφια παράγοντες της αγοράς, βάσει 
των παραγγελιών που εξυπηρετούνται 
την περίοδο αυτή από καταστήµατα 
εφοδίων ανά την επικράτεια. Εν µέσω της 
προετοιµασίας για τις ανοιξιάτικες εργασίες 
και σπορές, η προσπάθεια αποφυγής 
ρίσκου από τους αγρότες, µεταφράζεται σε 
«αραίωση» των ποσοτήτων που εφαρµόζουν 
στις καλλιέργειες, σε µια κατάσταση που 
θυµίζει σε πολλούς την περίοδο στις 
αρχές της προηγούµενης δεκαετίας όταν 
η κατανάλωση λιπασµάτων καθηλώθηκε 
ακόµα και κάτω από τους 600.000 τόνους.
Η εκτόξευση της τιµής της ουρίας και των 
αζωτούχων λιπασµάτων πάνω από τα 1.000 
δολάρια ο τόνος, µεταφράζονται σε έως και 
διπλασιασµό της τιµής του 40κιλου σακιού 
στο καταστήµατα των αγροτικών εφοδίων 
για τους βασικότερους κωδικούς που 
αξιοποιούν οι Έλληνες αγρότες. 
Ένα 40κιλο σακί Ουροθειικής 
40-0-0 που αξιοποιείται τόσο για την 
επιφανειακή λίπανση σιτηρών που γίνεται 

τώρα, όσο και για την αντίστοιχη διαδικασία 
στην καλλιέργεια βάµβακος, διαµορφώνεται 
πλέον στα 35 ευρώ, όταν πέρυσι κυµαινόταν 
στα 16 ευρώ. Αντίστοιχες αυξήσεις 
καταγράφει και ο κωδικός της νιτρικής 
αµµωνίας 33,5-0-0 ή της Νιτροθειικής 
αµµωνίας 26-0-0 που από τα 13 ευρώ 
το σακί πέρυσι, έφτασε τα 32 ευρώ. Ένα 
σακί βασικής λίπανσης υψηλού αζώτου 
για καλλιέργεια καλαµποκιού 30-10-10 
αυξήθηκε από 19 ευρώ το 2021 στα 32 
ευρώ, ενώ το σακί για επιφανειακή µε 
ουρία 46-0-0 στοιχίζει φέτος 40 ευρώ από 
16 που ήταν πέρυσι. 
Τα προβλήµατα υπολίπανσης πιθανόν 
να είναι µικρότερα στις περιπτώσεις των 
µεγάλων καλλιεργειών, συγκριτικά µε µε 
καλλιέργειες των οποίων οι τιµές (προϊόντος) 
δεν αποτυπώνονται στα διεθνή χρηµατιστήρια 
εµπορευµάτων, όπως είναι οι δενδρώδεις. 
Το σακί για σύνθετο λίπασµα 12-12-17 
διαµορφώνεται στα 36 ευρώ, από 23 πέρυσι, 
ενώ για την επιφανειακή λίπανση µε νιτρικό 
ασβέστιο 15,5-0-0, το κόστος του σακιού 
ανέρχεται στα 18 ευρώ από 12 το 2021.

Η ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ 40ΚΙΛΟ ΣΑΚΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΑ 35 ΑΠΟ ΤΑ 16 ΕΥΡΩ 

▲

Με άµεση ισχύ η απόφαση  
για µειωµένο ΦΠΑ στο 6%

Την προσεχή εβδοµάδα, αναµένεται 
να εφαρµοστεί η µείωση του ΦΠΑ στα 
λιπάσµατα από 13 στο 6%, µε τη σχετική 
δηµοσίευση να βρίσκεται επί το πιεστήριο. 
Αυτό προκύπτει από ανακοινώσεις 
κυβερνητικών βουλευτών, ενώ όπως 
διευκρινίζεται, η ισχύς της απόφασης θα 
είναι άµεση. Το θέµα της καθυστέρησης 
στην εφαρµογή της µείωσης του ΦΠΑ στα 
λιπάσµατα, απασχόλησε µεγάλη µερίδα 
του αγροτικού κόσµου αλλά και εταιρείες 
του χώρου, αφού µετά την εξαγγελία 
της, οι εσωτερικές διεργασίες στη Βάθη, 
τα αγροτικά µπλόκα αλλά και η διεθνής 
επικαιρότητα φρέναραν τα αντανακλαστικά 
των αρµόδιων υπηρεσιών.
Βάσει των επίσηµων εξαγγελιών, το 
µέτρο έρχεται να επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισµό κατά 20 εκατ. ευρώ, ωστόσο 
µια ψύχραιµη ανάγνωση της κατάστασης 
φαίνεται ότι η πραγµατικότητα µάλλον απέχει 
από τον υπολογισµό αυτό. Με ΦΠΑ 13% και 
τιµή 20 ευρώ το σακί, το κράτος εισέπραττε 
2,60 ευρώ φόρο. Σήµερα µε 40 ευρώ το σακί 
όταν ο ΦΠΑ φτάσει στο 6%, το κράτος θα 
εισπράττει 2,40 ευρώ φόρο (για κάθε σακί).
Από την αρχή του έτους και µέχρι να ισχύσει 
η ρύθµιση µείωσης του ΦΠΑ πάντως, το 
κράτος θα εισπράττει 5,2 ευρώ για κάθε σακί 
που αγοράζεται από τους παραγωγούς.

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ 2019�20 2020�21 2021�22

                                                        ΣΙΤΑΡΙ ΕΥΡΩ / ΣΑΚΙ 40 ΚΙΛΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ
Ουροθειική 40-0-0 15 16 35
Νιτροθειική 26-0-0 12 13 30

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νιτρική αµµωνία 33,5-0-0 12 13 30
ΒΑΜΒΑΚΙ 

ΒΑΣΙΚΗ
Φωσφορική αµµωνία 16-20-0 15 16 27
Σύνθετο µε κάλιο 15-15-15 18 18-19 32

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ
Ουροθειική 40-0-0 18 18-19 32
Νιτρική αµµωνία 33,5-0-0 18 18-19 32

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΒΑΣΙΚΗ Υψηλού αζώτου 30~10~10 18 19 32
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ Ουρία 46-0-0 15 16 40

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΗ Σύνθετο 12~12~17 22 23 36
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ Νιτρικό ασβέστιο 15,5-0-0 +26 11 12 18

ΕΛΙΑ
Σύνθετο 19-6-15 + Βόριο 15 16 29

ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

∆ιαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, 
εκτόξευση κόστους πρώτων υλών, υψηλή 
ζήτηση, προστατευτισµός και γεωπολιτικά 
παιχνίδια γίνονται οι βασικές παράµετροι που 
έχουν οδηγήσει τις τιµές των λιπασµάτων 
σε ιστορικά υψηλά, µε το κόστος στους 
παραγωγούς να διαµορφώνεται ακόµα και 
3 φορές υψηλότερα από ό,τι πέρυσι. Έκθεση 
της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λιπασµάτων 
(IFA), αποτυπώνει συνοπτικά τους πέντε 
βασικούς λόγους για τους οποίους οι τιµές 
έχουν εδραιωθεί σε τέτοιες κορυφές, µε 
την αποφόρτιση της αγοράς να δείχνει πως 
απέχει ακόµα από το σηµείο που θα επέτρεπε 
επιστροφή σε φυσιολογικά επίπεδα.
Σύµφωνα µε στοιχεία της IFA η ζήτηση για 
προϊόντα θρέψης έχει ενισχυθεί κατά 6% από 
την έναρξη της πανδηµίας, λόγω κυρίως των 
υψηλών τιµών στα αγροτικά εµπορεύµατα. Υπό 
φυσιολογικές συνθήκες η αγορά θα µπορούσε 

να ανταποκριθεί στη ζήτηση αυτή χωρίς 
σηµαντικές µεταβολές, ωστόσο συνέπεσαν 
ακόµα 4 παράγοντες που ανέτρεψαν τις 
ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης. ∆ιαταραχές 
στην εφοδιαστική αλυσίδα είτε εξαιτίας 
καιρικών φαινοµένων είτε το υψηλό κόστος 
παραγωγής, συνέτειναν στον προσωρινό 
τερµατισµό λειτουργίας αρκετών µονάδων, 
διαµορφώνουν την δεύτερη αιτία. 

Οι υψηλές απαιτήσεις της βιοµηχανίας 
λιπασµάτων σε ενέργεια και κυρίως φυσικό 
αέριο αποτυπώνονται µε πολλαπλούς 
τρόπους στις τιµές των τελικών προϊόντων. 
Τόσο οι ενεργειακές ανάγκες των µονάδων 
όσο και η αµµονία και το θείο (υποπροϊόντα 
του φυσικού αερίου) επηρεάζονται από 
αυτό. Η τέταρτη αιτία έχει να κάνει µε τον 
προστατευτισµό. Σε αυτό το κλίµα, Ρωσία, Κίνα 

ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΙΑ:  
Υψηλή ζήτηση. Η 
ζήτηση για προϊόντα 
θρέψης έχει 
ενισχυθεί κατά 6% 
από την έναρξη της 
πανδηµίας κυρίως 
λόγω των υψηλών 
τιµών στα αγροτικά 
εµπορεύµατα.

ΠΕΝΤΕ ΛΟΓΟΙ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΤΑ ΥΨΗ
ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΙΤΙΑ:  
Σε ένα κλίµα προστατευτισµού Ρωσία, Κίνα και Αίγυπτος, βασικοί 
τροφοδότες λιπασµάτων, περιόρισαν τις εξαγωγές τους προκειµένου 
να φρενάρουν τις ανατιµήσεις στις εσωτερικές τους αγορές.

ΠΕΜΠΤΗ ΑΙΤΙΑ:  
Γεωπολιτικές εντάσεις. Για παράδειγµα οι κυρώσεις στη Λευκορωσία 
από ΕΕ και ΗΠΑ, είχαν ως αποτέλεσµα να χαθεί από τις αγορές αυτές η 
ροή καλίου από µια χώρα που ευθύνεται για το 1/5 της παραγωγής.

Σηµείωση: Η µελέτη της IFA δηµοσιεύθηκε πριν τη κορύφωση της ρωσο-ουκρανικής κρίσης

και Αίγυπτος, βασικοί τροφοδότες λιπασµάτων 
των παγκόσµιων αγορών, περιόρισαν τις 
εξαγωγές τους προκειµένου να φρενάρουν τις 
ανατιµήσεις στο εσωτερικό τους. Αυτά, πριν 
το ξέσπασµα του πολέµου, που στρώνει το 
έδαφος στην πέµπτη αιτία. 
Οι γεωπολιτικές εντάσεις, είχαν κάνει την 
εµφάνισή τους µε κυρώσεις στη Λευκορωσία 

που είχαν ως αποτέλεσµα να χαθεί από τις 
αγορές αυτές η ροή Καλίου από µια χώρα 
που ευθύνεται για το 1/5 της παγκόσµιας 
παραγωγής. Μετά την ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία, ο παράγοντας αυτός ήρθε να 
φουντώσει σηµαντικά και απρόβλεπτα τη 
φωτιά των ανατιµήσεων που έκαιγε ήδη 
σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα.  

▲

∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ:  
∆ιαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα είτε εξαιτίας καιρικών φαινοµένων (όπως 
ο τυφώνας Ida τον περασµένο Σεπτέµβριο) είτε το υψηλό κόστος παραγωγής, 
συνέτειναν στον προσωρινό τερµατισµό λειτουργίας αρκετών µονάδων. 

ΤΡΙΤΗ ΑΙΤΙΑ: 

Το ψηλό κόστος πρώτων υλών 
αυξάνει το κόστος παραγωγής.

Οι αυξηµένες τιµές των πρώτων υλών
έχουν αυξήσει τα παραγωγικά κόστη

ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΜΠΡΕΝΤ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΗΠΑ
ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΙΑΠΩΝΙΑ
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΡΩΠΗ

Οι ενεργειακές πρώτες ύλες αποτελούν το 70-80% 
του κόστους παραγωγής αµµωνίας

Οι τιµές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί 

Το παρόν γεωπολιτικό κλίµα δηµιουργεί κλίµα ανασφάλειας 
στην Ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου

Οι τιµές κάρβουνου στην Κίνα έχουν χτυπήσει υψηλό ρεκόρ 
εξαιτίας περιορισµένης προσφοράς

Οι τιµές αµµωνίας και θείου (ρεκόρ δεκαετίας) επηρεάζουν 
άµεσα το κόστος παραγωγής φωσφορικού άλατος

ΠΗΓΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, BLOOMBERG 

Oι κυρώσεις στη Λευκορωσία έχουν προκαλέσει ανασφάλεια 
για τη διαθεσιµότητα καλιούχων λιπασµάτων (ποτάσα)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΛΙΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΛΙΟΥ 2020
�ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ�
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ΠΗΓΗ: IFA
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Πρώτη φορά στρεµµατικές ενισχύσεις 
για την αγορά και χρήση λιπασµάτων και 
προϊόντων θρέψης νέας γενιάς, έρχεται να 
εισάγει η νέα ΚΑΠ στα πλαίσια των άµεσων 
ενισχύσεων των Ελλήνων αγροτών. 
Πρόκειται συγκεκριµένα για επιµέρους 
δράσεις του καθεστώτος «Ενίσχυση 
παραγωγών για την εφαρµογή µεθόδων 
γεωργίας ακριβείας µε τη χρήση του 
εργαλείου/εφαρµογής διαχείρισης εισροών 
και παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
παραµέτρων», που θα εφαρµοστεί στα 
πλαίσια του νέου πρασινίσµατος. Σύµφωνα 
λοιπόν µε το στρατηγικό σχέδιο, οι σχετικές 
ενισχύσεις έχουν ως εξής:
■ Χρήση λιπασµάτων βραδείας 
αποδέσµευσης σε αροτραίες καλλιέργειες 
4,5 ευρώ/στρέµµα και στα κηπευτικά και 
δενδρώδεις 6 ευρώ/στρέµµα.
■ Χρήση λιπασµάτων µε παρεµποδιστές σε 
αροτραίες καλλιέργειες 4,5 ευρώ/στρέµµα 
και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/
στρέµµα.
■ Για χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες σε 
αροτραίες καλλιέργειες 3 ευρώ/στρέµµα 
και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/
στρέµµα.
Τα χρήµατα αυτά θα δίνονται ως 
«συνοδευτικό» πριµ καθώς οι αγρότες θα 

πρέπει να χρησιµοποιούν ειδική ψηφιακή 
εφαρµογή όπου θα καταγράφονται οι 
ενέργειές τους και τα αποτελέσµατα αυτών. 
Φυσικά θα υπάρχει και έλεγχος από τις 
αρµόδιες αρχές. Το πώς τώρα θα γίνεται 
η δήλωση για την επιδότηση. Απλά µέσω 
του ΟΣ∆Ε όπως γίνεται για όλες τις άµεσες 
ενισχύσεις. Ο παραγωγός θα κλικάρει τις 
δράσεις που έκανε ώστε να διεκδικήσει 
την αντίστοιχη ενίσχυση. Οι αρµόδιες αρχές 
υπολογίζουν περί τα 175.000 στρµ. να 
ενταχθούν σε πρώτη φάση στα πλαίσια της 
συγκεκριµένης δράσης.

Προϋπόθεση η αξιοποίηση
ειδικής εφαρµογής κινητού
Όλες οι ενέργειες που θα κάνουν οι αγρότες 
στα πλαίσια της νέας αυτής δράσης του 
πρασινίσµατος, θα πρέπει να καταγράφονται 
σε ηλεκτρονική εφαρµογή. Οι παραγωγοί 
θα ενισχύονται για την αγορά άδειας χρήσης 
ηλεκτρονικής εφαρµογής η οποία θα πρέπει 
να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα παρακάτω:
1) Πληροφορίες για τις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του ΟΣ∆Ε.
2) Πληροφορίες από τη δειγµατοληψία του 
εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρονική 
κλίµακα.
3) Πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρισης, 

την ιστορία των καλλιεργειών και τους 
στόχους απόδοσης. Αυτές υποχρεωτικά θα 
περιλαµβάνουν στοιχεία για:
■ καλλιεργητικές εργασίες
■ εφαρµογή θρεπτικών (ηµεροµηνία και 
ώρα, τύπο, µέθοδο εφαρµογής, ποσότητα, 
στάδιο της καλλιέργειας),
■ εφαρµογή φυτοπροστατευτικών (δραστική 
ουσία και εµπορικό όνοµα, µέθοδο, 
ποσότητα, αιτιολόγηση της εφαρµογής, 
καιρικές συνθήκες),
■ εφαρµογή αρδεύσεων (ηµεροµηνία και 
ώρα, µέθοδο εφαρµογής, ποσότητα),
■ ενδείξεις όσον αφορά τα νόµιµα 
όρια και τις απαιτήσεις σχετικά µε τη 
διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, 
φυτοπροστατευτικών, και ύδατος σε 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΡΕΨΗ

ΒΡΑ∆ΕΙΑΣ
ΑΠΟ∆ΕΣMΕΥΣΗΣ

MΕ
ΠΑΡΕMΠΟ∆ΙΣΤΕΣ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

& ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

Λ
ΙΠ

Α
ΣΜ

ΑΤΑ
ΒΙΟ

∆
ΙΕΓΕΡΤΕΣ

46

0,4

36

0,6

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

14-15_biodiegertes.indd   14 08/03/2022   21:50



14-15_biodiegertes.indd   15 08/03/2022   21:50



16 FERTILIZER
MANAGEMENT

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΝΑ
> Νοµικό κενό φοβάται ο κλάδος σε περίπτωση καθυστέρησης διαµόρφωσης εθνικού πλαισίου 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Προς τη λύση της θέσπισης εθνικής 
νοµοθεσίας η οποία θα διευκολύνει την 
κυκλοφορία λιπασµάτων στην ελληνική 
αγορά κινούνται εδώ και µερικές 
εβδοµάδες εκπρόσωποι του κλάδου και 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενόψει 
του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισµού που 
ενεργοποιείται στις 16 Ιουλίου. 
Πρόκειται για το γνωστό, σύνθετο ζήτηµα 
που δηµιούργησε ο Νέος Ευρωπαϊκός 
Κανονισµός για την Κυκλοφορία των 
Λιπασµάτων 1009/2019 που αρχίζει 
να εφαρµόζεται τον προσεχή Ιούλιο, 
καταργώντας τον υφιστάµενο (ΕΚ 
2003/2003). Μέχρι στιγµής, η χώρα 
αλλά και οι επιχειρήσεις δεν είναι 
προετοιµασµένες για τη µετάβαση σε αυτό 
το «βαρύ» όπως αξιολογείται ρυθµιστικό 
πλαίσιο. Για την ακρίβεια ελάχιστοι σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εκείνοι που 
µπορούν να προχωρήσουν σε υιοθέτηση 
του νέου Κανονισµού, µε την κυρίαρχη 
λύση που επικρατεί να είναι η πρόβλεψη 
ένταξης των προϊόντων θρέψης µε τους 
ίδιους όρους κυκλοφορίας που διέπονται 
σήµερα από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, 
στην εθνική νοµοθεσία. Ήδη η Ισπανία το 
έχει κάνει και βασικό ζητούµενο τώρα 
για την ελληνική περίπτωση, είναι να 
προετοιµαστεί ο νοµοθετικός µηχανισµός 
για την ανάπτυξη του εν λόγω σχεδίου. 
Αν και όλα δείχνουν ότι η Ελλάδα θα 
κινηθεί προς τη λύση που παρέχει η 
διαµόρφωση εθνικού πλαισίου, ο κίνδυνος 
να µεσολαβήσει ένα νοµοθετικό κενό έως 
ότου γίνει αυτή η µετάβαση, ανησυχεί 
ακόµα στελέχη του κλάδου. Ο λόγος 
έγκειται στον συνήθη βραδυκίνητο κρατικό 
µηχανισµό που έχει στη διάθεσή του 
λιγότερο από τέσσερεις µήνες µέχρι την 
ενεργοποίηση του νέου πλαισίου.  
Η εναρµόνιση πάντως της χώρας µε το νέο 
Ευρωπαϊκό Κανονισµό τίθεται κάθε ηµέρα 
που περνά όλο και πιο έξω από το κάδρο. 
Ακόµα και αν το κράτος παρείχε το πλαίσιο 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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OI EΠΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

01

Λιπάσµατα
ΟΡΓΑΝΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΟΡΓΑΝΑ

02

Υλικό Ασβέστωσης

03

Βελτιωτικό Εδάφους

04

Υπόστρωµα καλ.

05

Αναστολέας

06

Βιοδιεγέρτης Φυτών

07

Σύµµεικτο Προϊόν Λίπανσης

1

2
3

ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟΝΙΤΡΩΣΗΣ
ΟΥΡΕΑΣΗΣ

2
3

1

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
> Τρεις φορείς πιστοποίησης για όλη την ΕΕ καλούνται να σηκώσουν το βάρος του Κανονισµού

και οι εταιρείες του κλάδου ξεκινούσαν 
την κοστοβόρα και έντονα γραφειοκρατική 
διαδικασία εναρµόνισης, η πιστοποίηση 
των προϊόντων εγκαίρως θα ήταν απίθανο. 
Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν µόλις 
τρεις φορείς που µπορούν να παρέχουν στις 
εταιρείες πιστοποίηση για τα προϊόντα τους 
βάσει του νέου πλαισίου: 
Ένας στην Ολλανδία, ένας στην Πολωνία και 
ένας στην Ουγγαρία.  
Η Κοµισιόν επιτρέπει την προαιρετική 
εναρµόνιση των παρασκευαστών στο 
νέο νοµοθετικό πλαίσιο, και µε βάση 
τη δυνατότητα αυτή, ο ΣΠΕΛ κατέθεσε 
εγκαίρως σε όλα τα αρµόδια όργανα αίτηµα 
θέσπισης Εθνικής Νοµοθεσίας.

Κύριες αλλαγές του Κανονισµού
Ο Νέος Κανονισµός των Λιπασµάτων 
εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της ΕΕ 
για την ενίσχυση της δέσµης των µέτρων 
που προάγουν την κυκλική οικονοµία. Θέτει 
νέους ενιαίους και αυστηρότερους κανόνες 
από αυτούς που ισχύουν σήµερα. 
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, 
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.
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΧΛΩΡΙΟ
Το χλώριο βελτιώνει την παραγωγικότητα των 
φυτών, παίζει σηµαντικό ρόλο στη φωτοσύνθεση 
και χρειάζεται στην ώσµωση και στην ιοντική 
ισορροπία.   Μπορεί να βοηθήσει στην 
ελαχιστοποίηση της απώλειας νερού σε 
περιόδους ξηρασίας.

ΑΖΩΤΟ
Το άζωτο αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των 

αµινοξέων, που συνθέτουν τις πρωτεΐνες , τα 
νουκλεικα οξέα, και τη χλωροφύλλη, η οποία 
µετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε σάκχαρα. 

Επιπλέον, είναι ζωτικής σηµασίας για τον 
µεταβολισµό των υδατανθράκων, την ανάπτυξη και 

την ευρωστία των φυτών

ΦΩΣΦΟΡΟΣ
Ο φωσφόρος έχει σηµαντικό ρόλο στην 

αποθήκευση και στην µεταφορά της ενέργειας, 
καθώς και στην διαπερατότητα των µεµβρανών. 
Επηρεάζει σηµαντικά την ανάπτυξη των φυτών 
στα πρώιµα στάδια, προάγει την ανάπτυξη των 

ρίζων, την πρώιµη ανθοφορία και την ωρίµανση

ΚΑΛΙΟ
Το κάλιο έχει ως κύριες λειτουργίες την 

ενεργοποίηση ενζύµων , την ρύθµιση του υδατικού 
δυναµικού και την µεταφορά των προϊόντων της 

φωτοσύνθεσης. Επίσης βοηθά τα φυτά στην µείωση 
των απωλειών νερού από τα στοµάτια των  φύλλων 

τους, σε περιπτώσεις ξηρασίας και αυξάνει την 
αντοχή των φυτών στις  αβιοτικές καταπονήσεις 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ
Το ασβέστιο παίζει σηµαντικό ρόλο στην δοµή και 

περατότητα των κυτταρικών µεµβρανών. Επηρεάζει 
την σταθερότητα των κυτταρικών τοιχωµάτων, 

ενεργοποιεί τα ένζυµα, ρυθµίζει την διαδικασία της 
ώσµωσης, καθώς και την ιοντική ισορροπία επίσης 

αυξάνει την αντοχή των φυτών σε αβιοτικές 
καταπονήσεις (ξηρασία, υψηλές/ χαµηλές 

θερµοκρασίες)

ΜΑΓΝΗΣΙΟ
Το µαγνήσιο βρίσκεται ως κεντρικό άτοµο στο µόριο 

της χλωροφύλλης , που είναι απαραίτητη για την 
φωτοσύνθεση των φυτών και την ανάπτυξή των 

πράσινων φύλλων. Μειώνει την καταπόνηση των 
φυτών που προκαλείται από την υψηλή ηλιακή 

ακτινοβολία και τις ακραίες θερµοκρασίες, που συχνά 
προκαλούν αναστολή της ανάπτυξης τους. 

ΒΟΡΙΟ
Το βόριο απαιτείται για την σύνθεση του κυτταρικού 

τοιχώµατος και την µεγέθυνση των κυττάρων. Η 
ανεπάρκεια βορίου διαταράσσει την αναπαραγωγική 

ανάπτυξη , την ανάπτυξη των βλαστών και των 
ριζών, την βλαστικότητα της γύρης και ως εκ τούτου 

επηρεάζει το σύνολο των σπόρων και την απόδοση. Η 
έλλειψη βορίου µπορεί να οδηγήσει σε 

παραµορφωµένα φύλλα και κακή ποιότητα 
παραγωγής.

ΧΑΛΚΟΣ
Ο χαλκός έχει ρόλο κλειδί στην αφοµοίωση του 
αζώτου, στο µεταβολισµό των ορµονών και εµπλέκεται 
στη λειτουργία πολλών ενζύµων, όπως επίσης και στη 
φωτοσύνθεση και στην σποροπαραγωγή. Ανεπάρκεια 
σε χαλκό µπορεί να οδηγήσει σε µικρές αποδόσεις.

ΣΙΔΗΡΟΣ
Ο σίδηρος αποτελεί άλλο ένα βασικό συστατικό της 
χλωροφύλλης και χρησιµεύει ως καταλύτης για την 
κυτταρική διαίρεση, που είναι βασική στην ανάπτυξη των 
φυτών. Επίσης, πολλά φυτά χρησιµοποιούν σίδηρο για τη 
λειτουργία των ενζύµων. Η έλλειψη σιδήρου οδηγεί σε 
κιτρινισµένα φύλλα και µικρότερη τελική απόδοση και 
ποιότητα.

ΜΑΓΓΑΝΙΟ
Το µαγγάνιο έχει βασικό ρόλο σε πολλές φυσιολογικές 
λειτουργίες των φυτών, όπως στη φωτοσύνθεση, στην 
ενεργοποίηση διαφόρων ενζυµικών συστηµάτων, στην 
αναπνοή και στην αφοµοίωση του αζώτου. Ανεπάρκεια 
µαγγανίου µπορεί να προκαλέσει ευαισθησία σε 
αβιοτικές καταπονήσεις , όπως στην ξηρασία και στις 
υψηλές θερµοκρασίες.

ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ
Το µολυβδαίνιο εµπλέκεται σε ορισµένες µετατροπές 
των µορφών του αζώτου, ώστε να είναι αφοµοιώσιµο 
από τα φυτά, ενώ σε ορισµένα είδη φυτών είναι 
απαραίτητο για την αζωτοδέσµευση. Σε συνθήκες 
έλλειψης µολυβδαινίου, σε ορισµένα είδη καθίσταται 
ανέφικτη η αζωτοδέσµευση, η παραγωγή πρωτεϊνών 
και η ανάπτυξη των φυτών.

ΝΙΚΕΛΙΟ
Το νικέλιο είναι απαραίτητο στοιχείο για 
τη βλαστική ικανότητα των σπόρων, τη 
φωτοσύνθεση, τη λειτουργία διαφόρων 
ενζύµων, και το µεταβολισµό του αζώτου. 
Έλλειψη νικελίου προκαλεί καχεκτική 
ανάπτυξη, οξειδωτική καταπόνηση και 
ευαισθησία στις αβιοτικές καταπονήσεις.

ΘΕΙΟ
Το θείο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο όλων των 

ζωντανών φυτικών κυττάρων και βοηθά στην παραγωγή 
αµινοξέων , πρωτεϊνών και βιταµινών, ενώ συµµετέχει και 
στην σύνθεση της χλωροφύλλης. Συµβάλλει στην ανάπτυξη 
των φυτών και στο σχηµατισµό των σπορών. Βελτιώνει την 

αντοχή των φυτών στις χαµηλές θερµοκρασίες 

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
Ο ψευδάργυρος συµµετέχει στη 
σύνθεση της χλωροφύλλης και 
απαιτείται για την ενεργοποίηση 
πολλών ενζύµων. Ως αποτέλεσµα, 
είναι σηµαντικό συστατικό στοιχείο 
για την πρωίµηση των καλλιεργειών 
και την ευρωστία των φυτών.

ΤΑ 14 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΣΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 
Τις βασικές λειτουργίες των βασικών θρεπτικών στοιχείων παρουσιάζει σε ένα συνοπτικό σχέδιο ο ΣΠΕΛ
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Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ NUE 
ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Τ ο εργαλείο για να µετρηθεί η ορθή 
και αποδοτική λίπανση είναι να υιοθετηθεί 
η µέτρηση του συντελεστή Nutrient Use 
Efficiency - NUE, δηλαδή του Συντελεστή 
Απόδοσης της Λίπανσης. Η αύξηση αυτού 
του συντελεστή εξασφαλίζει τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων, χωρίς 
να µειώνονται οι αποδόσεις της παραγωγής 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
αγροτικών προϊόντων ενώ η µεθοδολογία 
και τα εργαλεία για αυτή την αξιολόγηση 
αναπτύσσονται συνεχώς και είναι στη 
διάθεση των αγροτών και των ελεγκτικών 
µηχανισµών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 
κανόνες και οι γεωργικές πρακτικές που 
θα ακολουθηθούν για την αύξηση του 
συντελεστή απόδοσης των λιπάνσεων είναι 
αναγκαίο να είναι προσαρµοσµένες στα 
χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας 
όπως είναι για παράδειγµα: 

nη µειωµένη γονιµότητα και οργανική ύλη, 
nοι χρόνια µειωµένες εισροές αζώτου και 
φωσφόρου, 
nοι ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και εδαφικές 
συνθήκες,
nη ανάγκη διατήρησης του ισοζυγίου των 
θρεπτικών στοιχείων στα εδάφη για να µην 
υποβαθµιστούν περαιτέρω η γονιµότητα και 
η παραγωγικότητα των ελληνικών εδαφών,
nοι εποχιακές ιδιαιτερότητες όσον 
αφορά την εφαρµογή και αξιοποίηση των 
λιπάνσεων π.χ. στην καλλιέργεια της ελιάς.
Αντίστοιχα, η βιοµηχανία των λιπασµάτων 
εργάζεται εντατικά εδώ και χρόνια στην 
ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων θρέψης 
προς την κατεύθυνση αύξησης των 
συντελεστών απόδοσης της λίπανσης 
(NUE), καθώς και στη µείωση των 
απωλειών των θρεπτικών στοιχείων και 
των αερίων θερµοκηπίου.

Ο κλάδος των λιπασµάτων στη σηµερινή 
εποχή έχει στη διάθεσή του πολλά εργαλεία 
και καινοτόµες λύσεις που προσφέρουν 
νέες δυνατότητες στον αγρότη, ώστε αυτός 
µε τη σειρά του να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
του σύγχρονου καταναλωτή. Προς αυτή την 
κατεύθυνση αναπτύσσει κατάλληλες λύσεις 
και προϊόντα, όσον αφορά στη θρέψη των 
καλλιεργειών, λαµβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, αλλά 
και µε βάση την επιστηµονική γνώση 
και την πρακτική εµπειρία. Σηµειώνεται 
ότι οι προτάσεις του ΣΠΕΛ για τη 
βελτιστοποίηση του συντελεστή απόδοσης 
των λιπάνσεων συνδιαµορφώνονται από 
τη γνώση και την εµπειρία των µελών 
του, τις πρακτικές και τις νοµοθεσίες 
που εφαρµόζονται σε άλλα κράτη µέλη 
της ΕΕ, καθώς και σε συνεργασία µε την 
ακαδηµαϊκή κοινότητα της χώρας. 

> Νutrient Use Efficiency (NUE) ή Συντελεστής Απόδοσης Λίπανσης, ένα σύγχρονο εργαλείο

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΕΛ
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΑΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
> Κατευθυντήριες γραµµές δίνει η χηµική ανάλυση δειγµάτων των φύλλων και του εδάφους

> Ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί στρέφονται στο συνδυασµό άρδευσης και λίπανσης

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ
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Στους κόλπους των ελαιοπαραγωγών 
η λίπανση αποτελεί «ευαγγέλιο» για τη 
διασφάλιση της παραγωγής των καρπών 
και  του ελαιόλαδου. Για την επίτευξη 
του ορθολογικού τρόπου λίπανσης, που 
αποτελεί βασικό εργαλείο για τη µείωση 
του κόστους των εισροών, τον έλεγχο 
της παρενιαυτοφορίας και τη διατήρηση 
της ευρωστίας και παραγωγικότητας των 
δέντρων, οι χηµικές αναλύσεις δειγµάτων 
µπορούν να δώσουν τις κατευθυντήριες 
που χρειάζονται. Η µέθοδος της χηµικής 
ανάλυσης των φύλλων (φυλλοδιαγνωστική) 
συνιστάται ως η βέλτιστη µέθοδος 
προσδιορισµού της περιεκτικότητας των 
θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα του 
ελαιόδεντρου, κατά τις διάφορες φάσεις της 
βλάστησής του. Από τα 17 θρεπτικά στοιχεία 
που προσλαµβάνονται από το έδαφος, το 
άζωτο (N), το φώσφορο (P) και το κάλιο (K) 
απορροφώνται στις µεγαλύτερες ποσότητες 
και διαδραµατίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο. 
Η βασική λίπανση, που αποτελείται συνήθως 
από αυτά τα στοιχεία, γίνεται ώστε τα δέντρα 
να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα θρεπτικά 
για τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων 
οφθαλµών και την έναρξη της βλάστησης. 

Άζωτο, ο βασιλιάς
Ο «βασιλιάς» των θρεπτικών στοιχείων για 
την ελιά είναι το άζωτο (Ν), που διεγείρει  
την έκπτυξη και ανάπτυξη των βλαστών, 
των κλάδων, του κορµού και του ριζικού 
συστήµατος των δέντρων. Μιλώντας µε 
αριθµούς, υπολογίζεται ότι για µία ετήσια 
παραγωγή καρπών 80 κιλών ανά δέντρο, 
θα απαιτηθούν 400 γρ. αζώτου για τους 
καρπούς, 300 γρ. για παραγωγή 20 κιλών 
νέου φυλλώµατος και 100 γρ. για τα νέα 
ξυλώδη τµήµατα. Η εφαρµογή συνιστάται να 
πραγµατοποιείται σε δύο δόσεις, µε τα 2/3 
της ποσότητας (10-15 κιλά Ν ανά στρέµµα)  
πριν την έναρξη της νέας βλάστησης και την 
υπόλοιπη πριν την ανθοφορία. 

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία, ο 
φώσφορος συµβάλλει στο σχηµατισµό 
των ανθέων, την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήµατος και στη διαδικασία ωρίµανσης 
του ελαιόκαρπου. Φωσφορική λίπανση 
πρέπει να εφαρµόζεται όταν η περιεκτικότητα 
στα φύλλα είναι σε κρίσιµα επίπεδα ή 
παρατηρηθούν οπτικά συµπτώµατα 
τροφοπενίας στα φύλλα. Οι προστιθέµενες 
ποσότητες να µην υπερβαίνουν το 1/3-1/5 
του χορηγούµενου αζώτου. Σηµαντικό είναι 
να αποφεύγεται η υπερβολική φωσφορούχος 
λίπανση, που θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση 
της ικανότητας του δένδρου για πρόσληψη 
καλίου, ασβεστίου, σιδήρου και βορίου. Τέλος 
το κάλιο (ή ποτάσιο) και το ασβέστιο αποτελούν 
στοιχεία  ιδιαίτερης σπουδαιότητας για τη θρέψη 
της ελιάς. Συχνά µαζί µε την καλιούχο λίπανση 
συνιστάται η χορήγηση και µικρή ποσότητας 
βόρακα, µε το βόριο να αποτελεί στοιχείο σε 
έλλειψη στα ελληνικά χώµατα.  

Το µοντέρνο πάντρεµα 
άρδευσης και λίπανσης

Χρησιµοποιώντας το σύστηµα 
στάγδην άρδευσης για την παροχή 
θρεπτικών η υδρολίπανση 
παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα 
σε σύγκριση µε την παραδοσιακή 
µέθοδο προσθήκης στερεών 
λιπασµάτων στο έδαφος, µε 
βασικότερο ότι επιτρέπει στον 
καλλιεργητή να ελέγχει πλήρως 
τα επίπεδα θρεπτικών ουσιών στο 
νερό άρδευσης και να προσαρµόζει 
τα επίπεδά τους.  Μελέτες δείχνουν 
ότι η εφαρµογή στάγδην άρδευσης-
υδρολίπανσης συµβάλλει στη 
συγκέντρωση του ενεργού ριζικού 
συστήµατος κοντά στην περιοχή 
που βρίσκονται οι σταλάκτες, µε 
αποτέλεσµα την πιο αποτελεσµατική 
και µε λιγότερες απώλειες 
τροφοδοσία.  Τα λιπάσµατα που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα 
συστήµατα υδρολίπανσης είναι δύο 
ειδών: 1. στερεά κρυσταλλικά και 2. 
υγρά λιπάσµατα. Γενικότερα, προσοχή 
πρέπει να δίνεται στη σωστή αρχική 
διάλυση των λιπασµάτων και στην 
τακτική συντήρηση του δικτύου.

Φυσικό ντοπάρισµα 
µε βιοδιεγέρτες
Φυσικά προϊόντα-ουσίες ή/και 
µικροοργανισµοί που έχουν τη 
δυνατότητα να ενισχύουν τις φυσικές 
φυτικές διεργασίες, την ευρωστία, 
ανθεκτικότητα και παραγωγικότητα 
των φυτών καθώς επίσης και την 
αποτελεσµατικότητα των εισροών 
είναι οι βιοδιεγέρτες.  Όλο και 
περισσότερες εταιρείες λιπασµάτων 
προσθέτουν στον κατάλογο των 
σκευασµάτων τους νέα προϊόντα µε 
βιοδιεγέρτες συνιστώντας, για µέγιστα 
αποτελέσµατα, τη συνδυαστική 
εφαρµογή τους (διαφυλλικά ή στη 
ριζόσφαιρα), µε ένα προσαρµοσµένο 
πρόγραµµα λίπανσης.  

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΡΕΨΗ

 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΛΙΠΑΝΣΗ

∆Ι
ΑΚ

ΥΜ
ΑΝ

ΣΗ

Βλαστητική 
ανάπτυξη 

Απόδοση 
(σε καρπό)

Ποιότητα
ελαιολάδου

ΕΠΙΠΕ∆Α ΑΖΩΤΟΥΕΠΙΠΕ∆Α ΑΖΩΤΟΥ

ΣΤΗΝ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

των δέντρων στο κρύο 
και στην ξηρασία 

ΣΤΗΝ ΕΥΠΑΘΕΙΑ
προσβολής από

παθογόνους 
οργανισµούς

1

3

2

4

ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
του ελαιολάδου, 
µέσω της αύξησης 
της περιεκτικότητας 
σε ελεύθερα λιπαρά 
οξέα και της µείωσης 
των επιπέδων 
πολυφαινολών

ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
του ελαιολάδου, 
µέσω της αύξησης 
της περιεκτικότητας 
σε ελεύθερα λιπαρά 
οξέα και της µείωσης 
των επιπέδων 
πολυφαινολών

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ 
ΑΖΩΤΟΥΧΟY ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ
στον αριθµό των 
καρπών

ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ
στον αριθµό των 
καρπών
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> Την περιεκτικότητα σε 
σάκχαρα και τα υπόλοιπα 
φυσικά οξέα εξασφαλίζει 
το κάλιο στην καλλιέργεια 
ροδακινιάς, η οποία έχει 
διαφορετικές ανάγκες θρέψης 
ανάλογα µε την πρωιµότητα 
της εκάστοτε ποικιλίας.

ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΙΟ Η ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ
ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ

Ηισορροπία µεταξύ καλίου και αζώτου 
αποτελεί το Α και το Ω στην επίτευξη καλής 
καρποφορίας, η οποία και ευνοείται στη 
ροδακινιά όταν ο λόγος συγκεντρώσεων 
Ν/Κ στα φύλλα κυµαίνεται µεταξύ 1,5/1 και 
1,7/1. Η εφαρµογή του αζώτου στα δέντρα 
συστήνεται από τους ειδικούς να γίνεται µε 
τη µορφή νιτρικών. Σε έναν οπωρώνα µε 
40 δέντρα ανά στρέµµα, οι γεωπόνοι του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα συνιστούν την εφαρµογή 
από 8 έως 24 κιλά άζωτο (όσο πιο πρώιµη 
η ποικιλία τόσο µικρότερες οι ανάγκες). 
Υπενθυµίζεται ότι οι αζωτούχες ανάγκες 
των συµπύρηνων βιοµηχανικών ποικιλιών 
είναι οι υψηλότερες λόγω. Παράλληλα, 
συνίσταται η εφαρµογή από 6-10 κιλών 
φωσφόρου (+2 κιλά για συµπύρηνο) και 
10-14 κιλά καλίου (+2κιλά στο συµπύρηνο) 
Πέραν του δίπολου Ν/Κ, εξίσου σηµαντικό 
στοιχείο είναι και το ασβέστιο, του 
οποίου η επάρκεια στο έδαφος βελτιώνει 
σηµαντικά την ποιότητα και τον χρόνο 
συντήρησης των καρπών.
Αναφορικά µε το µαγνήσιο, συνίσταται 
η χορήγηση 4-6 µονάδων ανά στρέµµα, 
κυρίως σε όξινα εδάφη, ενώ µαγγάνιο 
και βόριο προστίθενται στον οπωρώνα 
ανάλογα τον αριθµό των δέντρων σε 
ποσότητες 50 και 75 γραµµαρίων ανά 
δέντρο αντίστοιχα.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ
∆ΕΝΤΡΑ

Υπερπρώιµες
Πρώιµες

Μέσης εποχής
Όψιµες

Συµπύρηνες

8-10 
10-12
14-17
17-20
20-24

Επιτραπέζιες
Συµπήρηνες

Όλες

6-10
8-12

2-2,5

Όλες 3-3,5

Επιτραπέζιες 
Συµπύρηνες
Έξτρα δόση 

σε όψιµες ποικιλίες 

10-14
14-16

2-3 (Ιούνιος – Ιούλιος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΖΩΤΟ

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

ΚΑΛΙΟ

ΜΑΓΓΑΝΙΟ

ΒΟΡΙΟ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
�ΚΙΛΑ/ΣΤΡ. ΜΕ 40 ∆ΕΝΤΡΑ�
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Πριν από την εγκατάσταση είναι σκόπιµη η 
ενσωµάτωση µε όργωµα στο έδαφος οργανικής 
ουσίας (κοπριά), φωσφορικών και καλιούχων 
λιπασµάτων. Οι ποσότητες αυτών είναι συνάρτηση 
πολλών παραγόντων και κυρίως των φυσικών 
ιδιοτήτων και της χηµικής σύστασης του εδάφους. Για 
το λόγο αυτό πριν από κάθε εγκατάσταση ακτινιδεώνα 
πρέπει να προηγείται πλήρη εδαφολογική ανάλυση. 
Σε περίπτωση που το έδαφος διαθέτει περιεκτικότητα 
σε φώσφορο τουλάχιστον 40 - 50 ppm, δεν απαιτείται 
η ενσωµάτωση περαιτέρω ποσότητας. Σηµαντικό 
είναι επίσης να αναφερθεί πως στην Ελλάδα συνήθως 
παρατηρείται περίσσεια αζώτου και όχι έλλειψη, 
µε σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα και κυρίως 

στη συντηρησιµότητα των καρπών. Υψηλά επίπεδα 
αζώτου µειώνουν επίσης το επίπεδο της βιταµίνης 
C.  Συνοψίζοντας, ενδεικτικές τιµές φωσφορικών και 
καλιούχων λιπασµάτων που προτείνει το Εγχειρίδιο 
Λίπανσης Φυλλοβόλων Οπωροφόρων ∆ένδρων να 
χρησιµοποιηθούν πριν την εγκατάσταση είναι 30-
35 κιλά P2O5/στρέµµα και 25-30 κιλά Κ2Ο/στρέµµα. 
Αναφορικά µε την προσθήκη οργανικής ουσίας, 
οι γεωπόνοι συστήνουν τη χορήγηση 2-3 τόνων 
«χωνεµένης» κοπριάς ανά στρέµµα κάθε 2-3 έτη στα 
τέλη του φθινοπώρου µε αρχές του χειµώνα. Εάν 
αυτό δεν µπορεί να καταστεί δυνατό, µπορεί να γίνει 
εγκατάσταση φυτών χλωρής λίπανσης το φθινόπωρο και 
ενσωµάτωσή τους στο έδαφος την άνοιξη Γ. ΡΟΥΠΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΟΥ

ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Στα όρια της φρενίτιδας κινείται και φέτος 
το ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της 
ακτινιδιάς στην Ελλάδα, αν κρίνει κανείς από 
το µεγάλο συνωστισµό που καταγράφεται 
για να µπουν νέα κτήµατα κυρίως στη 
Β. Ελλάδα. Οι αυξηµένες τιµές που χτίζει 
σταθερά το προϊόν τα τελευταία χρόνια 
προσελκύουν ένα ολοένα και µεγαλύτερο 
αριθµό αγροτών, οι οποίοι θα πρέπει να 
είναι έτοιµοι να ικανοποιήσουν τις ειδικές 
και αυξηµένες ανάγκες θρέψης που 
παρουσιάζει η απαιτητική «πρώτη κυρία» 
των εσπεριδοειδών, ώστε να αποδώσει 
τα µέγιστα. Η λίπανσή της αποτελεί µία 
πολύπλοκη διαδικασία που βασίζεται 
στην καλή γνώση της καλλιέργειας, 
τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά του 
αγροκτήµατος, τη γενετική συµπεριφορά 
των εκάστοτε φυτών και τα δεδοµένα που 
λαµβάνονται από τη φυλλοδιαγνωστική. Οι 
επίδοξοι νέοι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν 
στα υπόψιν ότι η καλλιέργεια είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητη στις τροφοπενίες µε µεγάλες 
αυξοµειώσεις την παραγωγή, ενώ για να 
µεγιστοποιηθεί το παραγωγικό δυναµικό 
του δέντρου χρειάζεται να προσληφθούν 
σε ικανοποιητικές ποσότητες ακόµη και 
χηµικά στοιχεία που είναι τοξικά για άλλα 
είδη φυλλοβόλων δέντρων όπως το χλώριο. 
Εξίσου σηµαντική είναι και η ευπάθειά της 

στις υψηλές θερµοκρασίες.
Οι ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας καθιστούν 
αυτοµάτως απαραίτητη τη διενέργεια 
φυλλοδιαγνωστικών ελέγχων σε παραγωγικά 
δέντρα > 4 ετών, η οποία στην περίπτωση 
της ακτινιδιάς πραγµατοποιείται περί τα µέσα 
Αυγούστου. Για το σκοπό αυτό λαµβάνονται 
60-80 φύλλα µε µίσχο (τρίτο φύλλο µετά τον 
τελευταίο καρπό στην κληµατίδα). 

Επιφανειακή και διαφυλλική θρέψη
Ανάλογα τη χρονική περίοδο παροχής θρέψης, 
στο παραγωγικό δέντρο εφαρµόζεται τόσο 
επιφανειακή όσο και διαφυλλική θρέψη. 
Συνήθως το χρονικό διάστηµα ανάπτυξης 
του καρπού παρέχεται διαφυλλική λίπανση, 
ώστε το φυτό να λάβει το µέγιστο ποσοστό 
θρεπτικών στοιχείων. Η βασική λίπανση 
ξεκινάει συνήθως από τα µέσα Φεβρουαρίου. 
Το λίπασµα που θα επιλέξουµε πρέπει να 
είναι σύνθετο µε λίγες µονάδες φωσφόρου 
και αρκετές καλίου και αζώτου, ενώ το κάλιο 
µπορεί να είναι είτε θειικό είτε χλωριούχο. 
Αν οι ανάγκες επιτάσσουν την αύξηση της 
βλάστησης τότε οι µονάδες αζώτου θα είναι 
υψηλές. Με βάση τα στοιχεία γεωπόνων, η 
ακτινιδιά σε πλήρη παραγωγή άνω των 4-4,5 
τόνων ανά στρέµµα απαιτεί 17 κιλά αζώτου, 4 
κιλά φωσφόρου και 28 καλίου, ενώ σηµαντικές 
είναι και οι στρεµµατικές απαιτήσεις της σε 
ασβέστιο (22,5 κιλά) και σε χλώριο (7,5 κιλά). 
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�∆ΕΜΕΝΗ� ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑ
Η ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ

Μ ε αυξηµένες ανάγκες και ρυθµό 
απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων, 
αλλά µε επιφανειακό ριζικό σύστηµα, 
τα πατατόφυτα εξαρτώνται σε µεγάλο 
βαθµό από τις εξωτερικές εισροές, όπως 
η λίπανση και η άρδευση, για να πετύχουν 
υψηλές αποδόσεις. Ως αποτέλεσµα, η 
κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου και 
εξατοµικευµένου προγράµµατος θρέψης, 
µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη 
διαµόρφωση της τελικής παραγωγής 
της καλλιέργειας. Είναι αναγκαίο το κάθε 

θρεπτικό στοιχείο, µε κύρια το άζωτο, το 
κάλιο και τον φώσφορο, να παρέχεται σε 
κατάλληλες ποσότητες, την κατάλληλη 
χρονική στιγµή για να ικανοποιήσει τις 
διαφορετικές ανά φυσιολογικό στάδιο 
ανάγκες του φυτού. Στα συµβατικά 
προγράµµατα λίπανσης, οι παραγωγοί 
εµπλουτίζουν το έδαφος πριν τη φύτευση 
του πατατόσπορου, µε την εφαρµογή της 
βασικης λίπανσης, που περιλαµβάνει το 
1/3-1/2 της συνολικής ποσότητας του 
αζώτου σε αµµωνιακή µορφή και συνήθως 

το σύνολο του φωσφόρου και καλίου 
ως υπερφωσφορικό και θειικό κάλιο 
αντίστοιχα. Η εναποµείνασα ποσότητα 
εφαρµόζεται µε µια σειρά επιφανειακών 
λιπάνσεων κατά την ανάπτυξη της 
καλλιέργειας, µια διαδικασία που 
δυσκολεύει σηµαντικά µε την ανάπτυξη 
των φυτών και το κλείσιµο των γραµµών. 
Η µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας 
εξαρτάται κατά βάση από την «επιτυχή» 
απόδοση του κάθε αναπτυξιακού σταδίου 
του φυτού. Ο κύκλος ζωής του φυτού 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

> Σε νέες τεχνικές της γερωργίας στρέφει το βλέµµα της η παγκόσµια πατατοπαταγωγική  
κοινότητα αναζητώντας εξατοµικευµένες και «πράσινες» λύσεις στη γεωργία ακριβείας

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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χωρίζεται σε δύο φάσεις ανάπτυξης που 
αλληλεπικαλύπτονται, τη βλαστητική και την 
αναπαραγωγική. Η πρώτη περιλαµβάνει 
τη δηµιουργία και αύξηση του υπέργειου 
συστήµατος, των ριζών και των στολώνων 
του φυτού. Η γρήγορη και πλούσια 
ανάπτυξη της κόµης είναι αναγκαία, µιας 
και προσφέρει αυξηµένο ανταγωνισµό µε 
τα γειτονικά ζιζάνια και µεγιστοποίηση της 
φωτοσυνθετικής ικανότητας του φυτού. 
Ως αποτέλεσµα, κατά τη διάρκεια 
αυτών των σταδίων οι ανάγκες σε 
άζωτο κορυφώνονται, ενώ θρεπτικά 
στοιχεία όπως το φώσφορο και το κάλιο 
συµβάλλουν στην αύξηση της φυλλικής 
επιφάνειας. Παρ’ όλη την ευεργετική 
δράση του αζώτου, υπερβολική παροχή 
του σε αυτό το στάδιο µπορεί να 
οδηγήσει σε παρεµπόδιση ή οψίµιση της 
κονδυλοποίησης, σε καθυστέρηση της 
ωρίµασης και υποβάθµιση της ποιότητας 
καθώς και σε µείωση του ειδικού 
βάρους των κονδύλων. Η έναρξη της 
κονδυλοποίησης σηµατοδοτεί την είσοδο 
του φυτού στην αναπαραγωγική φάση. Σε 
αυτό και στο ακόλουθο στάδιο (γέµισµα 
κονδύλων), κορυφώνονται οι ανάγκες των 
φυτών σε θρεπτικά (Ν, Κ, Ca) αλλά και 

σε νερό. Η διαθεσιµότητα του νερού είναι 
απαραίτητη καθ’ όλα τα στάδια ανάπτυξης 
µέχρι την ωρίµανση, µε διατήρηση 
της εδαφικής υγρασίας κοντά στην 
ριζόσφαιρα σε υψηλά ποσοστά (60-70%), 
επιτυγχάνοντας την ανεµπόδιστη ανάπτυξη 
των κονδύλων. Για την ικανοποίηση των 
τόσο εξειδικευµένων ανά στάδιο αναγκών 
του φυτού, οι παραγωγοί αναζητούν νέες 
καταλληλότερες λύσεις για τη λίπανση.

Σύγχρονη λύση, η υδρολίπανση
Μια καινοτόµα τεχνική, εφαρµόσιµη 
και στην καλλιέργεια πατάτας, είναι η 
αξιοποίηση του στάγδην συστήµατος 
υδρολίπανσης σε συνδυασµό µε ένα 
λεπτοµερές πρόγραµµα, προσαρµοσµένο 
στις ανάγκες του κάθε φυσιολογικού 
σταδίου του πατατόφυτου. Παρά το σχετικά 
υψηλότερο κόστος εγκατάστασης και την 
πιο απαιτητική σε κατάρτιση διαχείρισή 
του, το σύστηµα αυτό προσφέρει  και 
επιπρόσθετα οφέλη,  όπως ελαχιστοποίηση 
απωλειών λιπασµάτων-νερού, µείωση του 
κινδύνου ανάπτυξης ασθενειών (λόγω µη 
διαβροχής της φυλλικής επιφάνειας) και 
ενίσχυση της ικανότητας αξιοποίησης των 
εισροών από το φυτό. 

ΒΛΑΣΤΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΑΝΑ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

ΕΚΠΤΥΞΗ

15�20 ΜΕΡΕΣ

Αναγκαία η επάρκεια 
νερού

Άζωτο, φώσφορο, 
κάλιο

Προσοχή στην περίσσεια 
αζώτου

Μέγιστες ανάγκες 
σε θρεπτικά

Μείωση εισροών

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

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΛΩΝΩΝ

 ΕΝΑΡΞΗ 
ΚΟΝ∆ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΜΙΣΜΑ 
ΚΟΝ∆ΥΛΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Οι συνολικές απαιτήσεις της 
πατάτας ανά καλλιεργητική περίοδο, 
για την παραγωγή 3-4 τόνων ανά 
στρέµµα, σύµφωνα µε τον ΣΠΕΛ, 
είναι: Άζωτο (Ν) 20-30 κιλά/στρέµµα, 
φώσφορος (Ρ2Ο5) 10-15 κιλά/ 
στρέµµα, κάλιο (Κ2Ο) 25-40 κιλά/ 
στρέµµα και µαγνήσιο (ΜgO) 2-5 
κιλά/στρέµµα.

ΣΠΕΛ

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ �ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ� 

ΑΖΩΤΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΚΑΛΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 

20-30 10-15  25-40 2-5  
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Ε να απαιτητικό σε νερό και λίπανση 
κηπευτικό είναι η πιπεριά, που καλλιεργείται 
υπαίθρια ή σε θερµοκήπια στη Βόρεια 
Ελλάδα, τα νησιά των ∆ωδεκανήσων και 
την Κρήτη. Εφαρµογή χηµικών λιπασµάτων 
γίνεται αφού έχει προηγηθεί εδαφολογική 
ανάλυση για να υπολογιστεί το είδος του 
λιπάσµατος που θα χρησιµοποιηθεί. Η 
επάρκεια αζώτου είναι απαραίτητη για 
τη βλαστική ανάπτυξη του φυταρίου. Η 
βασική λίπανση (πριν από την σπορά ή 
µεταφύτευση) απαιτεί άζωτο 6-8 κιλά/
στρέµµα σε αµµωνιακή µορφή, φώσφορο 
8-10 κιλά/στρέµµα (υπό µορφή P2O5) 
και κάλιο 8-10 κιλά/στρέµµα (υπό µορφή 
Κ2O). Η επιφανειακή λίπανση (µετά την 
έναρξη καρπόδεσης) απαιτεί άζωτο 5 - 
6 κιλά /στρέµµα σε νιτρική µορφή, για 
να εξασφαλιστεί επαρκής και συνεχής 
βλαστική ανάπτυξη µε ενδιάµεσα «κύµατα» 
ανθοφορίας και καρπόδεσης. Σε περιπτώσεις 
ανεπάρκειας καλίου εφαρµόζονται συνήθως 
επιφανειακά και 3-4 κιλά/στρέµµα Κ2O. 

Στην Ελλάδα ωστόσο, όπου τα περισσότερα 
εδάφη είναι µέτριας γονιµότητας, έχει 
επικρατήσει να εφαρµόζεται πρώτα οργανική 
λίπανση µε 3-4 τόνους/στρώµα χωνεµένης 
κοπριάς και έπειτα η προηγούµενη ανόργανη 
λίπανση. Πέραν της βασικής λίπανσης, 
συνίσταται στη συνέχεια µε κάθε πότισµα να 
εφαρµόζεται και υγρή λίπανση. 

Η ώρα της επιφανειακής θρέψης
Εάν η βασική λίπανση ήταν πλούσια και 
κάλυπτε τις ανάγκες της καλλιέργειας, τότε 
η παροχή επιφανειακής θρέψης µπορεί 
να καθυστερήσει. Γενικά οι ανάγκες της 
πιπεριάς σε ποσότητα λιπασµάτων είναι 
πολύ µικρότερες απ’ ότι οι ανάγκες της 
ντοµάτας για ίδιο ύψος παραγωγής (βλ. 
πίνακες). Σηµειώνεται επίσης πως συχνά 
οι καλλιεργητές δεν εφαρµόζουν χηµικά 
λιπάσµατα κατά την προετοιµασία του 
εδάφους, αλλά αρκούνται στις επιφανειακές 
λιπάνσεις (υδρολίπανση) σε όλη τη διάρκεια 
της ανάπτυξης και καρποφορίας των φυτών. 

> Απαραίτητη η εδαφολογική ανάλυση πριν τη σπορά ή τη µεταφύτευση του προϊόντος

EΠΑΡΚΕΙΑ ΑΖΩΤΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ
Η ΟΡΘΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΙΠΕΡΙΑ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

▲

Επιτραπέζια ντοµάτα (κιλά/στρέµµα)    
Άζωτο          Φώσφορος           Κάλιο           Μαγνήσιο         Ασβέστιο
25–40      6–20     25–50          4–10    9-35 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΝΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
�ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΑΖΩΤΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΚΑΛΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

11-14 8-10 11-16 2-4 5-7

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑ
�ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ�    

ΑΖΩΤΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΚΑΛΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
11-14 8-10 11-16 2-4 5-7

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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ΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟΣΒΕΝΕΤΑΙ  
ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
> Την άµεση λήψη µέτρων ενίσχυσης των καλλιεργητών για αγορά λιπασµάτων πριν καταστεί 
αναπόφευκτη µια νέα περίοδος υπολίπανσης των παραγωγικών γαιών προτείνει ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ

> Πριν από τη µετάβαση στις νέες τεχνολογίες καλό είναι να λύσουµε ορισµένα βασικά διαρθρωτικά 
ζητήµατα όπως είναι το επίπεδο γνώστης των αγροτών και το έλλειµµα ρευστότητας των εκµεταλλεύσεων 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ

Ποιο, πόσο, πότε, πώς, είναι οι 
ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει ο 
παραγωγός πριν λιπάνει την καλλιέργειά 
του, καθιστώντας προφανές ότι τελικά οι 
αρχές της ορθολογικής λίπανσης είναι ο 
ορισµός της ευφυούς γεωργίας πολύ πριν 
αυτός ο όρος κυριαρχήσει στη σύγχρονη 
πραγµατικότητα, σύµφωνα µε τον νέο 
πρόεδρο του ΣΠΕΛ, ∆ηµήτρη Ρουσσέα. 
Στο ίδιο πλαίσιο και υπενθυµίζοντας την 
υποβάθµιση που έχουν υποστεί για πολλά 
χρόνια τα ελληνικά εδάφη λόγω της 
υπολίπανσης ο κ. Ρουσσέας τονίζει η αύξηση 
της αποδοτικότητας της λίπανσης µέσω 
εφαρµογής καλλιεργητικών πρακτικών 
και προϊόντων που µειώνουν τις απώλειες 
των θρεπτικών στοιχείων, αποτελεί τη µόνη 
ασφαλή ρότα στα «αχαρτογράφητα νερά» 
που κινείται σήµερα το αγροτικό επιχειρείν.

Σε δύσκολους καιρούς αναλαµβάνετε 
πρόεδρος του ΣΠΕΛ.
Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον 
προηγούµενο πρόεδρο, Γιάννη Βεβελάκη, 
και αναλαµβάνοντας τη συνέχεια του 
πολύ σηµαντικού έργου που έχει 
επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στον ΣΠΕΛ, 
οµολογουµένως η πρόκληση είναι µεγάλη. 
Ωστόσο η ενασχόλησή µου µε τον Σύνδεσµο 
µετράει πια ως µέλος του ∆Σ 12 χρόνια, από 
τα οποία τα τελευταία οκτώ χρόνια στη θέση 
του Αντιπροέδρου. Είναι λοιπόν λογικό να 
αισθάνοµαι ότι υπάρχει µια συνέχεια. Η νέα 

∆ιοίκηση σκοπεύει να συνεχίσει µε τις ίδιες 
αρχές και την ίδια προσήλωση, το έργο του 
απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Ποιοι θα είναι οι κύριοι άξονες της 
θητείας του νέου ∆Σ;
Οι κύριοι άξονες της θητείας µας θα είναι 
µέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες 
µας να συµβάλουµε στην ανάπτυξη της 
ελληνικής γεωργίας, την ανάδειξη του ρόλου 
της θρέψης στην αύξηση της ποσότητας και 
της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής 
και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας της 
λίπανσης. Η ελληνική γεωργία καλείται τα 
επόµενα χρόνια να ενσωµατώσει µεγάλες 
αλλαγές που συντελούνται διεθνώς στις 
διαδικασίες παραγωγής, αλλά και στην 
αλλαγή καταναλωτικών συµπεριφορών, 
καθώς και ένα νέο ευρωπαϊκό νοµοθετικό 
πλαίσιο που έχει σκιαγραφηθεί µέσα από τη 
Στρατηγική «Από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο», 
καθώς και από τα Στρατηγικά Σχέδια των 
κρατών-µελών για τη Νέα ΚΑΠ. 
Στο πλαίσιο αυτό ο κλάδος των λιπασµάτων, 
ως βασικός συντελεστής της γεωργικής 
παραγωγής, µε την εµπειρία, την 
ευρύτητα της γνώσης και την τεχνογνωσία 
του, θα συµβάλλει ουσιαστικά στον 
επαναπροσδιορισµό του αγροδιατροφικού 
κλάδου. Η αύξηση της αξίας της γεωργικής 
παραγωγής µέσω της θρέψης, καθώς και 
η σύνδεση της θρέψης των καλλιεργειών 
µε το τελικό προϊόν της καλλιεργητικής 
διαδικασίας, δηλαδή το τρόφιµο, αποτελούν 
πεδία όπου ο ΣΠΕΛ έχει επενδύσει 
πολύ έντονα µέσα από τις δράσεις του 

και τις πρωτοβουλίες του. Είναι δηλαδή 
αλληλένδετες οι υψηλές και ποιοτικές 
αποδόσεις των καλλιεργειών µε την 
ορθολογική θρέψη των καλλιεργειών και εν 
τέλει µε το εισόδηµα του παραγωγού. 
Παράλληλα, στην εξίσωση είναι αναγκαίο να 
προστεθούν η αύξηση της αποδοτικότητας 
της λίπανσης, καθώς και ο ρόλος της 
θρέψης και των προϊόντων λίπανσης 
στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιµατικής αλλαγής. Όλα αυτά στοιχειοθετούν 
µια εξίσωση για δυνατούς λύτες, που πρέπει 
να αντιµετωπιστεί µε ρεαλισµό, επιστηµονική 
γνώση και συνεργασία. Πιστεύω όµως ότι 
µε τη συνδροµή όλων των µελών του νέου 
∆Σ αλλά και της γενικής διευθύντριας του 
Συνδέσµου, ∆ρ. Φωτεινής Γιαννακοπούλου, 
θα συνεχίσουµε την επιτυχηµένη πορεία µας.

Τι σας ανησυχεί πιο πολύ σ’ αυτήν τη φάση; 
Οι αλλαγές που ζούµε τα τελευταία χρόνια 
σε όλα τα επίπεδα είναι καταιγιστικές. 
Η κανονικότητα έπαψε να θεωρείται 
δεδοµένη, οι αντοχές όλων δοκιµάζονται, 
ενώ η πλοήγηση σε αχαρτογράφητα νερά 
έγινε µέρος της καθηµερινότητάς µας.
Μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες που 
διαµορφώνονται, το «επιχειρείν όπως 
το ξέραµε» δεν υπάρχει, ενώ δυστυχώς 
αρκετές φορές το αυτονόητο δεν είναι και 
αυτό που συµβαίνει. Ζούµε σίγουρα µια 
εποχή µεγάλων πιέσεων, αλλαγών και 
επαναπροσδιορισµού πολλών δεδοµένων.
Γι’ αυτό η αποφασιστικότητα, η ψυχραιµία, 
η ταχύτητα, αλλά και η προσαρµοστικότητα, 
µε γνώµονα πάντοτε τις θεµελιώδεις 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ανθρώπινες αξίες και την επιστηµονική 
γνώση, αποτελούν θεµέλια για τη 
διαµόρφωση της νέας εποχής. 
Αντίστοιχα, οι προκλήσεις που καλείται να 
αντιµετωπίσει ο κλάδος των λιπασµάτων 
µέσα σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον είναι 
πολλές. Ασφυκτικές γεωπολιτικές συνθήκες 
και αστάθεια, έντονη παγκόσµια ενεργειακή 
κρίση, επισιτιστική ασφάλεια, υποστήριξη 
της ποιοτικής γεωργικής παραγωγής µε 
σεβασµό στο περιβάλλον, ικανοποίηση 
των διατροφικών αναγκών του σύγχρονου 
καταναλωτή, νέες έννοιες, νέες τεχνολογίες 
συνθέτουν µια διαφορετική και πολλές φορές 
αντικρουόµενη πραγµατικότητα. 

Πόσο βλέπετε να κρατάει η άνοδος των 
τιµών στα λιπάσµατα;
Η επικαιρότητα και οι εξελίξεις αυτό το 
διάστηµα ξεπερνούν τις προβλέψεις. Ιδιαίτερα 
µετά τα τελευταία γεγονότα στην Ουκρανία 
αντιλαµβάνεστε ότι προβλέψεις ειδικά για ένα 
τέτοιο θέµα δεν µπορεί να κάνει κανείς. 
Ο ΣΠΕΛ δεν έχει στοιχεία για τη διακύµανση 
των τιµών των λιπασµάτων, ούτε µπορεί 
να κάνει εκτιµήσεις. Τα στοιχεία που 
παραθέτουµε έχουν συλλεχθεί από ειδικά 
εβδοµαδιαία περιοδικά CRU Group και είναι 
δηµόσια ή αποτελούν στοιχεία από άλλους 
αντίστοιχους Συνδέσµους. 
Η ενεργειακή κρίση που άρχισε το 2021 έχει 
εκτοξεύσει την τιµή του φυσικού αερίου-
από το οποίο εξαρτάται σχεδόν το σύνολο 
της ευρωπαϊκής λιπασµατοβιοµηχανίας-

όπου σε συνδυασµό µε το υψηλό κόστος των 
µεταφορικών και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, 
έχουν επιφέρει δραµατικές αυξήσεις των 
λιπασµάτων παγκόσµια. 
Σύµφωνα µε στοιχεία από τον Παγκόσµιο 
Σύνδεσµο Λιπασµάτων (IFA), το 70-80% του 
κόστους παραγωγής αµµωνίας επηρεάζεται 
από το κόστος της ενέργειας. Αντίστοιχα, 
η παραγωγή φωσφορικών λιπασµάτων 
λόγω της άµεσης χρήσης αµµωνίας και 
θείου ως πρώτη ύλη, επηρεάζεται επίσης 
από τη µεταβλητότητα που υπάρχει στον 
ενεργειακό κλάδο. Οι υψηλές τιµές ενέργειας 
επιβαρύνουν σηµαντικά το κόστος παραγωγής 
πολλών λιπασµάτων σε όλο τον κόσµο. 
Μαζί µε τη µελέτη του IFA που αποτύπωσε 
τους βασικούς λόγους που επηρεάζουν το 
κόστος των λιπασµάτων, να προσθέσουµε 
επίσης ότι η Ουκρανία και η Ρωσία, είναι από 
τις σηµαντικότερες γεωργικά παγκοσµίως 
χώρες, µε σηµαντικά µερίδια στην 
κατανάλωση, στην παραγωγή και τις εξαγωγές 
λιπασµάτων, αλλά και στην παραγωγή 
σιτηρών. Ταυτόχρονα, η Ρωσία αποτελεί τον 
κυριότερο προµηθευτή σε φυσικό αέριο της 
ευρωπαϊκής λιπασµατοβιοµηχανίας, οπότε 
αντιλαµβανόµαστε ότι η κατάσταση είναι 
ιδιαίτερα πολύπλοκη. 

Πώς αντιδρά ένας καλλιεργητής µέσα σ’ 
αυτό το κλίµα;
Είναι γεγονός ότι σε συνθήκες αβεβαιότητας 
και έλλειψης οικονοµικής ρευστότητας, 
σε συνδυασµό µε τη συνολική αύξηση 

του κόστους παραγωγής, η πρώτη εισροή 
που µειώνει ή ακόµη και κόβει ο αγρότης 
είναι δυστυχώς η λίπανση. Ο µεγαλύτερος 
κίνδυνος από αυτή την αύξηση του κόστους 
παραγωγής είναι οι αγρότες της χώρας να 
περιορίσουν τη λίπανση των καλλιεργειών 
τους, µε αποτέλεσµα να υπάρξει σηµαντική 
µείωση της ποσότητας της παραγωγής, 
αλλά και υποβάθµιση της ποιότητας των 
παραγόµενων αγροτικών προϊόντων καθώς 
και των αγροτικών γαιών.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην παγκόσµια 
κρίση του 2008, όπου αντίστοιχα οι διεθνείς 
τιµές των λιπασµάτων αυξήθηκαν δραµατικά, 
η κατανάλωση λιπασµάτων στη χώρα 
µειώθηκε 36%, από 1.170.000 τόνους σε 
748.000 τόνους, και χρειάστηκαν σχεδόν 10 
χρόνια για να ανακάµψει, χωρίς να φθάσει 
ξανά το επίπεδο αυτό. Συνεπώς, τα ελληνικά 
εδάφη έχουν υποστεί µεγάλη υποβάθµιση για 
πολλά χρόνια, αντιµετωπίζοντας συνθήκες 
υπολίπανσης, καθίσταται δε ιδιαίτερα 
σηµαντικό να µην απειληθεί εκ νέου η 
παραγωγικότητα των εδαφών µας.
Ήδη αυτό που παρατηρούµε στην αγορά είναι 
ότι οι αγρότες φέτος, παρόλο που γνωρίζουν 
τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στην 

Η υπαγωγή όλων των προϊόντων λίπανσης σε 
χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ είναι µια ενέργεια που 
σύµφωνα µε τον Ρουσσέα θα ωφελήσει σηµαντικά 
την ανταγωνιστικότητα του Έλληνα αγρότη 
απέναντι στον Ευρωπαίο συνάδελφό του.
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καλλιέργειά τους η µη λίπανση, περιορίζουν 
σηµαντικά τη χρήση λιπασµάτων. 
Η µη λίπανση των καλλιεργειών είναι 
δεδοµένο ότι θα επιφέρει µείωση της 
παραγωγής, καθώς και υποβάθµιση του 
τελικού παραγόµενου αγροτικού προϊόντος 
και εποµένως περαιτέρω µείωση του 
εισοδήµατος του Έλληνα αγρότη και 
συρρίκνωση της γεωργίας. 

Φτάνει η µείωση του ΦΠΑ στο λίπασµα 
από το 13% στο 6%;
Ξεκάθαρα όχι. Για τους περισσότερους 
επαγγελµατίες αγρότες, ο ΦΠΑ αποτελεί 
φορολογικό στοιχείο που συµψηφίζεται, άρα 
το µόνο που προσφέρει είναι µία πρόσκαιρη 
ταµειακή διευκόλυνση. Σηµειώστε δε, ότι 
σηµαντικά λιπάσµατα που αυτήν τη στιγµή 
είναι στον υψηλό συντελεστή, δεν φαίνεται να 
κατατάσσονται και αυτά στο χαµηλό, παρά τις 
επανειληµµένες ενέργειές µας ως ΣΠΕΛ.
Xρόνιο αίτηµα του ΣΠΕΛ είναι η υπαγωγή 
όλων των προϊόντων λίπανσης σε χαµηλό 
συντελεστή ΦΠΑ, µια ενέργεια που θα 
ωφελήσει σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα 
του Έλληνα αγρότη και δεν θα τον 
διαφοροποιεί από τον αντίστοιχο Ευρωπαίο 
αγρότη, όπου στις περισσότερες χώρες το 
ΦΠΑ είναι χαµηλό.
Ιδιαίτερα αυτή την πραγµατικά πρωτόγνωρη 
και δύσκολη χρονική στιγµή, µε τις πιέσεις 
που αντιµετωπίζει ο Έλληνας αγρότης οι 
παρεµβάσεις είναι αναγκαίο να είναι πιο 
δυναµικές. Η πρόταση του ΣΠΕΛ είναι να 
υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση του Έλληνα 
αγρότη για να µπορέσει να προµηθευτεί 
λιπάσµατα και να καλυφθεί τουλάχιστον ένα 
µέρους του κόστους τους.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η παρέµβαση να 
είναι άµεση, καθόσον τώρα βρισκόµαστε 
στην αιχµή της καλλιεργητικής περιόδου, η δε 
χρήση των λιπασµάτων είναι εποχιακή, ενώ 
οι ανάγκες θρέψης των καλλιεργειών είναι 
ανελαστικές. Ήδη έχουµε αργήσει, γι’ αυτό τα 
µέτρα πρέπει να είναι άµεσα και στοχευµένα. 
Το κόστος των µέτρων δεν είναι τόσο 
σηµαντικό, εάν αναλογιστεί κανείς τις 
επιπτώσεις που θα έχει στο εισόδηµα του 
Έλληνα αγρότη η µειωµένη παραγωγή ή/και η 
ποιοτική υποβάθµιση των προϊόντων του.
Ανακοινώσεις που δεν υλοποιούνται άµεσα, 
προκαλούν προβλήµατα στην αγορά, 
µπερδεύουν τους αγρότες και µόνο αρνητικές 
επιπτώσεις έχουν για την ελληνική γεωργία.

Τι µαθαίνετε µετά την τελευταία 
συνεδρίαση του Συµβουλίου Υπουργών 

Γεωργίας για τη βούληση της Ε.Ε. να 
περιορίσει το κόστος λίπανσης;
Το θέµα απασχολεί το σύνολο των κρατών 
- µελών και έχει πυροδοτήσει σηµαντικές 
συζητήσεις και σε επίπεδο του Συµβουλίου 
των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ. 
Ο κίνδυνος της µείωσης του αγροτικού 
εισοδήµατος, της αύξησης των τιµών και 
της εισαγωγής προϊόντων µε µειωµένες 
υγειονοµικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
είναι ορατός πια από όλους και απαιτείται να 
δοθεί µια λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο άµεσα.
Έχουµε την πεποίθηση ότι η ΕΕ θα είναι 
αρωγός στην κρίση που αντιµετωπίζει 
σήµερα ο αγροτικός κόσµος της Ευρώπης. 

Θεωρείτε ότι έχει τύχη το «κουπόνι» 
ενίσχυσης µέχρι 200 ευρώ τον τόνο για 
αγορά λιπασµάτων; Μαθαίνετε κάτι άλλο; 
Ο κλάδος συζητάει µε την πολιτική ηγεσία και 
τις αρµόδιες αρχές και καταθέτει προτάσεις 

και τεκµηριωµένες θέσεις. Η ενίσχυση 
των αγροτών µας για να προµηθευτούν 
λιπάσµατα είναι απαραίτητη. Είναι αναγκαίο 
να µην έχουµε µείωση της παραγωγής 
και των ποιοτικών χαρακτηριστικών, για 
παράδειγµα των σιτηρών µας, να µην 
µειωθεί η παραγωγή των ελαιόδεντρων και 
γενικά να µην πληγεί η ελληνική γεωργία. 
Αναµένουµε κι εµείς τις παρεµβάσεις της 
πολιτείας και πιστεύουµε ότι θα είναι άµεσες. 

Σαν να µην φτάνουν αυτά, έχουµε και 
τους περιορισµούς που επαγγέλλεται η 
EE σχετικά µε τη χρήση λιπασµάτων. 
Η σύγχρονη τάση είναι να παράγουµε 
περισσότερο µε λιγότερα. Προς αυτή την 
κατεύθυνση ευθυγραµµίζονται όλες οι 
πολιτικές, αλλά και ο κλάδος των εισροών 
και ειδικότερα ο κλάδος των προϊόντων 
λίπανσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε συντάξει 
ένα φιλόδοξο σχέδιο που αποτυπώθηκε 
µέσω της Πράσινης Συµφωνίας και των 
Στρατηγικών από το «Αγρόκτηµα στο Πιάτο» 
και της «Βιοποικιλότητας», που αφορούν τη 
γεωργία. Ωστόσο είναι απαραίτητο οι στόχοι 
που τίθενται να είναι ρεαλιστικοί και να έχουν 
και ως επίκεντρο τόσο την ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής γεωργίας, όσο και τη βελτίωση 
του εισοδήµατος του Ευρωπαίου αγρότη. 
Η πρόσφατη υγειονοµική κρίση, εξαιτίας του 
COVID19, αλλά και η παγκόσµια ενεργειακή 
κρίση ανέδειξαν τη σηµασία της ευρωπαϊκής 
γεωργίας και την ανάγκη µην διαταραχθεί η 
επισιτιστική ασφάλεια των κρατών-µελών, 
να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία 
των αλυσίδων εφοδιασµού και να διατηρείται 
διαθεσιµότητα των τροφίµων. 
Έχουν δηµοσιευτεί πολλές µελέτες για τις 
επιπτώσεις της εφαρµογής των Στρατηγικών 
από το «Αγρόκτηµα στο Πιάτο» και της 
«Βιοποικιλότητας» από ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς φορείς, όπως το Πανεπιστήµιο 
Wageningen, το Πανεπιστήµιο Keil της 
Γερµανίας, το Κέντρο Ερευνών της ΕΕ 
(JRC) αλλά και το USDA των ΗΠΑ, που όλες 
συγκλίνουν σε παρόµοια συµπεράσµατα. 
Συνοπτικά αναφέρουν οτι αν εφαρµοστούν 
αυτές οι στρατηγικές, θα επιφέρουν 
µείωση της γεωργικής παραγωγής στην 
ΕΕ, αύξηση των τιµών σε όλα τα γεωργικά 
προϊόντα, αύξηση του όγκου των γεωργικών 
εισαγωγών στην ΕΕ και µείωση των 
εξαγωγών της και κατά συνέπεια µείωση 
του ΑΕΠ της ΕΕ, καθώς και γενικότερη 
µείωση της κοινωνικής ευηµερίας. Συνεπώς 
πιστεύουµε ότι και λόγω των πρόσφατων 
γεωπολιτικών εξελίξεων, η στόχευση και οι 

▲

Πέντε οι παράγοντες 
που επηρεάζουν τις τιµές 
των λιπασµάτων
«Tο ∆εκέµβριο του 2021, ο Παγκόσµιος 
Σύνδεσµος Λιπασµάτων (IFA), του οποίου 
ο ΣΠΕΛ αποτελεί συνδεδεµένο µέλος, 
δηµοσίευσε µελέτη που αποτύπωσε τους 
βασικούς λόγους που επηρεάζουν το κόστος 
των λιπασµάτων. Κωδικοποιώντας τους 
λόγους αξίζει να αναφερθεί ότι η διαµόρφωση 
του παγκόσµιου κόστους των λιπασµάτων 
εξαρτάται από (α) τις υψηλές τιµές στις πρώτες 
ύλες, (β) τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις (γ) τις 
ανακατατάξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα (δ) 
τη ζήτηση των λιπασµάτων και (ε) τις τοπικές 
πολιτικές αποφάσεις.»
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πολιτικές της ΕΕ θα προσανατολιστούν στο 
να µην θέσουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή 
γεωργική παραγωγή, µε όρους ποιότητας 
και ποσότητας, αποτρέποντας τον κίνδυνο να 
οδηγηθούµε σε µοντέλο τύπου «Brazilian Farm 
to European Fork». 

Τι εκκρεµεί σε επίπεδο θεσµικών 
παρεµβάσεων σε εθνικό επίπεδο και ποιες 
είναι οι επισηµάνσεις από την πλευρά του 
ΣΠΕΛ στους ιθύνοντες; 
Είναι γεγονός ότι η αναθεώρηση της εθνικής 
νοµοθεσίας είναι πιο επείγουσα από ποτέ. 
Τέσσερις µήνες πριν την εφαρµογή του νέου 
Ευρωπαϊκού Κανονισµού, που ορίζει τους 
όρους κυκλοφορίας των λιπασµάτων στην 
ευρωπαϊκή αγορά και αλλάζει κυριολεκτικά 
όλο το νοµικό πλαίσιο τόσο σε επίπεδο 
φιλοσοφίας όσο και σε επίπεδο πρακτικής, και 
ακόµη υπάρχουν πολλές ανησυχίες και κενά 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό. 
Οι επιχειρήσεις του κλάδου τόσο στη χώρα µας 
όσο και σε όλη την ΕΕ βρίσκονται σε µεγάλη 
αναταραχή και σε συνθήκες αβεβαιότητας 
και υπάρχει µεγάλη πίεση να υπάρξει 
κάποια λύση. Συγκεκριµένα µέχρι σήµερα 
στον υπάρχοντα Ευρωπαϊκό Κανονισµό 
(ΕΚ 2003/2003) περιλαµβάνονταν µόνο τα 
ανόργανα λιπάσµατα, ενώ στο νέο Κανονισµό 
περιλαµβάνονται όλα τα προϊόντα λίπανσης 
(Οργανικά, Οργανο-ανόργανα, Ανόργανα 
Λιπάσµατα, Υλικά ασβέστωσης, Βελτιωτικά 
εδάφους, Υποστρώµατα καλλιέργειας, 
Αναστολείς, Βιοδιεγέρτες φυτών και Σύµµεικτα 
προϊόντα λίπανσης). Ο Κανονισµός θέτει 
συγκεκριµένες προδιαγραφές στον τρόπο 
κυκλοφορίας, διάθεσης, επισήµανσης και 
αξιολόγησης όλων των προϊόντων λίπανσης 
και θα φέρουν τη σήµανση CE.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα που εντοπίζεται 
αυτήν τη στιγµή είναι ότι έχουν δηµιουργηθεί 
µόνο τρεις φορείς που θα πραγµατοποιούν τη 
διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης 
σε όλη την ΕΕ και για όλα τα Προϊόντα 
Λίπανσης που απαιτείται να αξιολογηθούν 
µε αυτό τον τρόπο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει 
ότι θα υπάρξουν µεγάλες καθυστερήσεις 
για την αξιολόγηση των προϊόντων και την 
κυκλοφορία τους στην ευρωπαϊκή αγορά.
Με δεδοµένες τις δυνατότητες που έχει στην 
εφαρµογή του ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός 
1009/2019, αλλά και τη δυνατότητα που 
επιτρέπει την προαιρετική εναρµόνιση 
των παρασκευαστών στο νέο νοµοθετικό 
πλαίσιο, ο ΣΠΕΛ έχει καταθέσει σε όλα τα 
αρµόδια όργανα αίτηµα για άµεση θέσπιση 
νοµοθετικής πράξης που θα επιτρέπει τα 

λιπάσµατα που σήµερα κυκλοφορούν µε βάση 
τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 2003/2003, να 
ενταχθούν µε τους ίδιους όρους κυκλοφορίας 
που διέπονται σήµερα από την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία, στην εθνική νοµοθεσία. Ήδη η 
Ισπανία το έχει κάνει!

Σε κάθε άλλη περίπτωση...
Εάν δεν υπάρξει άµεση νοµοθετική ρύθµιση 
από το ΥΠΑΑΤ, θα υπάρξει νοµοθετικό 
κενό στην εθνική αγορά στην κυκλοφορία 
λιπασµάτων που σήµερα κυκλοφορούν 
µε βάση τον Καν. ΕΚ 2003/2003 και θα 
δηµιουργηθούν τεράστια προβλήµατα στη 
διάθεση των προϊόντων λίπανσης. 
Παράλληλα, ο ΣΠΕΛ επανειληµµένα έχει 
καταθέσει τις προτάσεις του προς όλους 
τους αρµόδιους φορείς και έχει συζητήσει µε 
την πολιτική ηγεσία την ανάγκη γενικότερης 
ολοκληρωτικής αναθεώρησης της εθνικής 
νοµοθεσίας, ώστε να προσαρµοστεί στις 
σύγχρονες απαιτήσεις και εξελίξεις της 
αγοράς, της επιστήµης και της καινοτοµίας.
Η βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου 
συγκαταλέγεται µεταξύ των κορυφαίων 
προτεραιοτήτων του ΣΠΕΛ, προκειµένου 
να απελευθερωθεί το δυναµικό του 
κλάδου των λιπασµάτων και να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητά του. Οι παρεµβάσεις του 
ΣΠΕΛ στα αρµόδια υπουργεία αποτυπώνονται 
µέσω πρωτοβουλιών και δράσεων για 
την άρση του διοικητικού βάρους και 
των χρονικών καθυστερήσεων για την 
αδειοδότηση και κυκλοφορία των εθνικών 
λιπασµάτων, καθώς και την άρση νοµοθετικών 
ρυθµίσεων που δυσχεραίνουν τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων και που θα δηµιουργούν 
ένα φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον 
µε υψηλή κανονιστική ποιότητα και καλά 
οργανωµένη δηµόσια διοίκηση. 

Πώς είδατε την αναφορά στο Στρατηγικό 
Σχέδιο της νέας ΚΑΠ για την επιδότηση 
κάποιων τύπων λιπασµάτων πιο φιλικών 
προς το περιβάλλον. 
Βασική θέση του ΣΠΕΛ είναι στο σχεδιασµό 
των παρεµβάσεων για τη νέα ΚΑΠ να 
υιοθετηθεί η φιλοσοφία της αύξησης της 
αποδοτικότητας της λίπανσης και η εφαρµογή 
καλλιεργητικών πρακτικών και προϊόντων 
λίπανσης που µειώνουν τις απώλειες των 
θρεπτικών στοιχείων. Είναι σηµαντικό να είναι 
ξεκάθαρο ότι η Στρατηγική από το «Αγρόκτηµα 
στο Πιάτο» προβλέπει για τα λιπάσµατα, 
µείωση των απωλειών των θρεπτικών 
στοιχείων και όχι οριζόντια µείωση των 
ποσοτήτων στη χρήση λιπασµάτων. Αλλά και 

▲

«Πρώτος γνώµονας  
η ανάπτυξη της  
ελληνικής γεωργίας»

Ο νέος πρόεδρος του Συνδέσµου 
Παραγωγών Εµπόρων Λιπασµάτων, 
∆ηµήτρης Ρουσσέας, αποτελεί µέλος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ΣΠΕΛ από το 2010. Απόφοιτος του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο 
κ. Ρουσσέας είναι παντρεµένος µε δύο 
παιδιά και σήµερα τελεί χρέη ∆ιευθυντή 
Λειτουργιών-Λιπασµάτων & Σπόρων
στην ADAMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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η διατήρηση της γονιµότητας των εδαφών 
αποτελεί επίσης στόχο της Στρατηγικής, που 
αναφέρεται σε όλα τα ευρωπαϊκά κείµενα. Σε 
αυτό το πλαίσιο, για να επιτευχθεί η µείωση 
των απωλειών των θρεπτικών στοιχείων, 
οι προτάσεις του ΣΠΕΛ επικεντρώνονται 
στη χρήση τριών πυλώνων που µπορούν 
να ενισχύουν το Συντελεστή Απόδοσης των 
Λιπάνσεων (Nutrient Use Efficiency - NUE):
nΕφαρµογή Καλλιεργητικών Πρακτικών 
που προάγουν τις αρχές της Ορθολογικής 
Λίπανσης των 4Κ. Ενδεικτικά, συγκεκριµένες 
καλλιεργητικές πρακτικές είναι: Ενσωµάτωση 
λιπασµάτων, υδρολίπανση, σπαστές 
εφαρµογές, γραµµική εφαρµογή των 
λιπασµάτων κ.λπ.
nΧρήση προϊόντων λίπανσης που 
ενσωµατώνουν νέες τεχνολογίες. Ενδεικτικά 
τέτοια προϊόντα λίπανσης είναι: λιπάσµατα 
µε αναστολείς (νιτροποίησης και ουρεάσης), 
λιπάσµατα περικαλυµµένα, προϊόντα λίπανσης 
µε βιοδιεγέρτες, οργανοανόργανα λιπάσµατα.
nΧρήση ψηφιακών εργαλείων (είτε φορητά, 
είτε µέσω εφαρµογών) που µπορούν να 
χρησιµοποιούν οιαγρότες εύκολα. 
Συνεπώς, η αναφορά στο Στρατηγικό Σχέδιο 
της νέας ΚΑΠ για την επιδότηση κάποιων 
τύπων λιπασµάτων βρίσκεται προς τη σωστή 
κατεύθυνση. 

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες κάνουν 
απόσβεση στην περίπτωση της θρέψης; 
Πώς βλέπετε την εξάπλωση στην Ελλάδα; 
Η πανδηµία ανέδειξε την ανάγκη για τον 
ψηφιακό µετασχηµατισµό και λειτούργησε 
ως καταλύτης για την υιοθέτηση πολλών 
νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα. 
Ωστόσο, πριν την εφαρµογή όλων αυτών 
των νέων τεχνολογιών που προσφέρονται, 
µέσω drown και internet of things, πρέπει 
να λύσουµε ορισµένα από τα βασικότερα 
διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής 
γεωργίας, όπως το επίπεδο ενηµέρωσης 
των αγροτών µας, τα περιορισµένα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία και η µειωµένη 
ρευστότητα των αγροτών. Είναι σηµαντικό 
τα εργαλεία αυτά να σχεδιαστούν για τους 
αγρότες από ανθρώπους που γνωρίζουν 
τη γεωργική παραγωγή, ώστε να µην 
αποτελέσουν οικονοµικά ασύµφορες λύσεις 
ή να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 
τους Έλληνες αγρότες. 
Στο πλαίσιο αυτό, να τονιστεί ότι η γεωργία 
δεν δουλεύει µε τηλεργασία. Η αγροτική 
παραγωγή θέλει φυσική παρουσία στο 
χωράφι, όχι µόνο από τους αγρότες µας, αλλά 
και από εµάς τους γεωπόνους. Οπότε φυσικά 

και στη θρέψη των καλλιεργειών οι νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες θα δράσουν βοηθητικά 
και ως εργαλεία, αλλά θα είναι λειτουργικά 
µόνο εάν χρησιµοποιηθούν µε βάση την 
επιστηµονική γνώση. Στην Ελλάδα το τελευταίο 
διάστηµα αναδύονται πολλά τέτοια εργαλεία. 
Αναµένεται να αξιολογηθούν στην πράξη και 
να δούµε την ανταποδοτικότητά τους. 

Πώς ανταποκρίνεται η βιοµηχανία 
λιπασµάτων στις νέες δυνατότητες 
του τεχνολογικού εξοπλισµού και των 
συστηµάτων ευφυούς γεωργίας;
Εάν κανείς αναλογιστεί τις αρχές της 
ορθολογικής λίπανσης είναι ο ορισµός της 
ευφυούς γεωργίας. Πάντα ο κλάδος των 
λιπασµάτων υποστήριζε ότι η λίπανση πρέπει 
να γίνει χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο 
τύπο λιπάσµατος, στην κατάλληλη ποσότητα, 
τον κατάλληλο χρόνο και µε τον κατάλληλο 
τρόπο εφαρµογής. Ποιο, πόσο, πότε, πώς 
είναι οι ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει 

ο αγρότης πριν λιπάνει. Συνεπώς στο DNA 
της έχει η βιοµηχανία λιπασµάτων την ευφυή 
γεωργία. Σήµερα ο κλάδος µας χρησιµοποιεί 
την τεχνολογία πολύπλευρα. Τόσο στις 
µονάδες παραγωγής κατά τη διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας, όσο και για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων λίπανσης µε 
καινοτόµες τεχνολογίες, καθώς και στην 
ανάπτυξη λύσεων θρέψης µε βάση ψηφιακά 
εργαλεία και ψηφιακές εφαρµογές. 
Επίσης τα συστήµατα ευφυούς γεωργίας 
µπορούν να µειώσουν τις απώλειες των 
θρεπτικών στοιχείων και να µεγιστοποιήσουν 
την απόδοση της λίπανσης. Η τεχνολογία 
µπορεί να µας βοηθήσει να επέµβουµε 
σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του φυτού µε 
στόχο την πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού 
παραγωγής σε συνδυασµό και µε τις άλλες 
εισροές. Ωστόσο οι τεχνολογίες µπορούν να 
είναι ωφέλιµες µόνο όταν χρησιµοποιούνται 
µε γνώση και συµπληρωµατικά µε τις 
βασικές καλλιεργητικές πρακτικές.

«Παραµερίζοντας προσωπικές και εταιρικές φιλοδοξίες»
«Ο ΣΠΕΛ αποτελεί ένα συλλογικό µόρφωµα µε περίπου εξήντα µέλη. Πρόκειται για εταιρείες, που 
δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσµα της αγοράς των προϊόντων λίπανσης και θρέψης, δηµιουργώντας 
ένα περιβάλλον εντονότατου ανταγωνισµού, και συχνά αντικρουόµενων συµφερόντων. Είναι πραγµατικά 
εντυπωσιακό, µέσα σε αυτό το περιβάλλον, ότι κατορθώνουµε ως Σύνδεσµος όλα αυτά τα χρόνια 
να εργαζόµαστε µε πρώτο γνώµονα την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας σε συνάρτηση µε την 
σηµαντικότερη ίσως γεωργική εισροή -τη θρέψη-παραµερίζοντας σε µεγάλο βαθµό προσωπικές ή 
και εταιρικές φιλοδοξίες. Αυτός είναι και ο µόνος τρόπος τελικά να αναπτυχθούµε και να γίνουµε όλοι 
καλύτεροι, έχοντας όλοι να κερδίσουµε, και όπως αντιλαµβάνεστε αποτελεί το κυριότερό µου µέληµα.»

▲
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Ο ι λιπασµατοδιανοµείς της Bogballe της σειράς L και M, 
ανεξαρτήτως µοντέλου και τύπου, είναι σε θέση να εξασφαλίζουν 
την σταθερή ροή του λιπάσµατος προς τους δίσκους, ισόποσα 
ανεξαρτήτως της πίεσης που δέχεται ο πυθµένας του διανοµέα 
από το βάρος των κιλών του λιπάσµατος που περιέχεται µέσα 
στην χοάνη. Παράλληλα, είναι εξοπλισµένοι µε το έξυπνο σύστηµα 
διανοµής µε ακρίβεια - IPDS όπου χαρακτηρίζεται από την 
καινοτοµία της περιστροφής των δίσκων προς το κέντρο του 
διανοµέα. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργείται ένα µοτίβο διασποράς 
-από τον καθένα δίσκο ξεχωριστά- 180 µοιρών και κρατάµε το 
σηµείο ρίψης στον διανοµέα, και όχι σε απόσταση 20 – 25 µέτρων 
µακριά από αυτόν. Αυτή η καινοτόµος διανοµή λιπάσµατος της 
Bogballe έχει καταφέρει να καταργήσει οποιοδήποτε εξάρτηµα 
ρύθµισης στους διανοµείς της, µε αποτέλεσµα απλότητα στην χρήση 
µε ταυτόχρονη εφαρµογή τέλειας λίπανσης σε όλο το αγροτεµάχιο, 
και στα ξεκινήµατα και στα τελειώµατα των κεφαλαριών.

Λίπανση των συνόρων
Ένα άλλο βασικό καινοτόµο σύστηµα που φέρουν οι 
λιπασµαστοδιανοµείς της Bogballe σειράς L και Μ είναι ή λίπανση 
των συνόρων (IBS- έξυπνο σύστηµα συνόρων), όπου κατά επιλογή 
µπορεί να γίνει χρήση λίπανσης προς τα σύνορα ή από τα σύνορα 
(ακριβώς πάνω στα σύνορα). Σηµειώνεται εδώ πως το σύστηµα 
διανοµής στα σύνορα είναι ενσωµατωµένο πάνω στα πτερύγια.

Τα µηχανήµατα Bogballe διαθέτει  
στην ελληνική αγορά η εταιρεία Στασινός ΑΕ

ΜΕ ΠΑΤΕΝΤΑ  
ΓΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Μια µεγάλη γκάµα από λιπασµατοδιανοµείς ικανή να καλύψει κάθε 
ανάγκη προσφέρει στους επαγγελµατίες αγρότες, ο Ιταλικός όµιλος 
Maschio Gaspardo µετά από αρκετά χρόνια εξέλιξης και βελτίωσης. Αιχµή 
του δόρατος της µεγάλης ποικιλίας αποτελεί το µοντέλο µε την κωδική 
ονοµασία Primo EW ISOBUS. Το µηχάνηµα αποτελείται από διπλό σασί 
µε ενσωµατωµένο ζυγιστικό το οποίο ελέγχει σε πραγµατικό χρόνο την 
ροή του λιπάσµατος αποφεύγοντας λάθη στη λίπανση που µπορεί να 
οφείλονται από παράγοντες όπως η ταχύτητα του τρακτέρ αλλά και η 
µεταβολή της κοκκοµετρικής σύστασης του λιπάσµατος λόγω υγρασίας. 
Με άλλα λόγια ο χρήστης είναι πλέον σε θέση να µπορεί να ρυθµίζει τη 
ποσότητα λίπανσης από τη καµπίνα του τρακτέρ µε χειρουργική ακρίβεια 
και να αποφεύγει την περιττή ρίψη λιπάσµατος. 
Η στιβαρή κατασκευή του, για την οποία άλλωστε είναι γνωστά τα 
µηχανήµατα του ιταλικού οίκου, προσφέρει χωρητικότητες από 1.500 
λίτρα µε δυνατότητα προέκτασης έως και 3.200 λίτρα, διπλές ανοξείδωτες 
φτερωτές διασποράς και πλάτος διασποράς έως και 32 µέτρα. Σηµαντική 
λεπτοµέρεια είναι ότι το κέντρο βάρους του µηχανήµατος διατηρείται 
χαµηλά και έτσι µπορεί να συνδυαστεί ακόµα και µε µικρότερους 
σε ιπποδύναµη γεωργικούς ελκυστήρες. Τέλος, αυτό που κάνει τον 
λιπασµατοδιανοµεά Gaspardo Primo EW να ξεχωρίζει είναι ο αυτόµατος 
τµηµατικός έλεγχος (section control) που επιτυγχάνεται µέσω GPS σε 
χαρτογραφηµένο χωράφι. Επιπλέον, το σύστηµα έχει δυνατότητα να 
συνδυαστεί µε χάρτες εδαφικής σύστασης λίπανση υψηλής ακρίβειας 
µέσω συνδεσµολογίας ISOBUS. 

Τα µηχανήµατα της Maschio Gaspardo  
διαθέτει στην ελληνική αγορά  

η εταιρεία Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ PRIMO EW ISOBUS:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΡΟΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ  
ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΕΚΑΤΟΣΤΟ 

ΣΕΙΡΑ M & L ΤΗΣ BOGBALLE:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Η Agrohellas A.E. έχει ως αντικείµενο 
την παραγωγή και την εµπορία λιπασµάτων, 
ζωοτροφών όπως επίσης και την εµπορία 
γεωργικών εφοδίων. Ταυτόχρονα εισάγει 
και διανέµει αποκλειστικά στην Ελλάδα 
υδατοδιαλυτά λιπάσµατα όπως και ένα 
ευρύ φάσµα προϊόντων ειδικής θρέψης για 
υδρολίπανση και διαφυλλική εφαρµογή της 
πολυεθνικής εταιρείας Eurosolids.
Η ορθολογική χρήση των λιπασµάτων 
αποτελεί το συντελεστή πολλαπλασιασµού 
της απόδοσης, βελτίωσης των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί 
στη βιωσιµότητα των φυσικών πόρων και της 
παραγωγής. Βασικός στόχος είναι η επίτευξη 
περισσότερης παραγωγής µε τη µικρότερη 
δαπάνη εισροών. Για να το πετύχουµε αυτό, 
θα πρέπει να γνωρίζουµε καλά τις ανάγκες της 
καλλιέργειάς µας, τα κρίσιµα στάδια αυτής, τις 
συνθήκες του µικροκλίµατος, τη γονιµότητα και 
παραγωγικότητα των εδαφών µας.
Τόσο το βαµβάκι, όσο και το καλαµπόκι, 
αποτελούν δύο από τις σηµαντικότερες σε 
οικονοµική σηµασία καλλιέργειες της χώρας 
µας. Την ερχόµενη περίοδο οι καλλιεργητές 
καλούνται να επιλέξουν τον τύπο του 
λιπάσµατος που θα χρησιµοποιήσουν στις 
καλλιέργειές τους. Η γνώση των αναγκών της 
καλλιέργειας αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας 
των αποδόσεων και της ποιότητας. 
Το βαµβάκι αν και δεν είναι καλλιέργεια 
εξαντλητική του εδάφους σε θρεπτικά και µεγάλο 
µέρος των θρεπτικών επιστρέφουν µε την 
ενσωµάτωση των φυτικών υπολειµµάτων της 
καλλιέργειας η επαναλαµβανόµενη σπορά σε ίδια 
αγροτεµάχια και οι ανάγκες για γρήγορη βλαστική 
ανάπτυξη και πρωίµιση του βιολογικού κύκλου 
καθιστούν την χρήση λιπασµάτων απαραίτητη. 
Ολόκληρη η ποσότητα του φωσφόρου και του 
καλίου πρέπει να εφαρµόζεται κατά τη βασική 
λίπανση ενώ το άζωτο κατά 1/2 ή 1/3 στη βασική 
και το υπόλοιπο επιφανειακά σε 2-3 δόσεις. 

Σηµαντικό είναι το άζωτο να βρίσκεται είτε σε 
αµµωνιακή ή σε ουρική µορφή. 
To καλαµπόκι είναι µια καλλιέργεια απαιτητική 
σε άζωτο και η τελική απόδοση σε καρπό 
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το στοιχείο αυτό 
καθ’ ότι πάνω από το 70% του αζώτου που 
προσλαµβάνεται από το φυτό αποµακρύνεται 
από το χωράφι µετά τη συγκοµιδή. Έτσι κατά 
τη βασική λίπανση θα πρέπει να εφαρµόζεται 
το 1/2 της συνολικής ποσότητας του αζώτου 
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της βλαστικής 
ανάπτυξης έως και την εφαρµογή της 
επιφανειακής λίπανσης. Ολόκληρη η ποσότητα 
του φωσφόρου και του καλίου θα πρέπει να 
εφαρµόζεται κατά τη βασική λίπανση. 
Οι λιπαντικές µονάδες που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση της καλλιέργειας, τη δηµιουργία 
πλούσιου ριζικού συστήµατος και την ανάπτυξη 
του βλαστικού τµήµατος είναι:
Η Agrohellas προτείνει τους τύπους 30-10-
10+0,5Zn NBPT, 20-10-10+0,5Zn NBPT, 30-10-
10 LIMUS 20-10-10 LIMUS, 30-8-12 NBPT, 30-
8-12 LIMUS και START MICRO 12-43-0+Zn IPE.
Εν κατακλείδι, µε συµµάχους την τεχνογνωσία, 
την ποιότητα και την άµεση εξυπηρέτηση, η 
Agrohellas προσφέρει ολιστικές λύσεις που 
υποστηρίζουν τον παραγωγό να πετύχει τα 
µέγιστα για ένα βιώσιµο µέλλον. Με αξίες την 
αξιοπιστία, την συνεργασία, την συνέπεια και την 
ευφορία ευελπιστεί να συµβάλλει αποφασιστικά 
στον εκσυγχρονισµό της ελληνικής αγροτικής 
παραγωγής.

Κοκογιαννίδης Γιώργος
Υπεύθυνος Θρέψης Agrohellas

ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ΜΕ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΨΗ
> Κλειδί της επιτυχίας η γνώση των αναγκών της καλλιέργειας 
και η επιλογή των κατάλληλων προϊόντων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης

ΒΑΜΒΑΚΙ
Ν P Κ

15-18 6-8 9-12

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
N P Κ

25-28 10 19
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Αποκλειστικές διαπραγµατεύσεις 
για την απόκτηση της δραστηριότητας 
παραγωγής αζωτούχων λιπασµάτων του 
αυστριακού οµίλου Borealis ανακοίνωσε 
ότι έχει ξεκινήσει η EuroChem που 
αναφέρει ότι υπέβαλε µάλιστα και 
δεσµευτική προσφορά.
Η Borealis λειτουργεί εργοστάσια 
παραγωγής λιπασµάτων στην καρδιά 
σηµαντικών περιοχών αγροτικής 
παραγωγής στην Αυστρία και τη 
Γαλλία. «Η EuroChem είναι παγκόσµιος 
ηγέτης στον κλάδο των ορυκτών 
λιπασµάτων, µε σηµαντική παρουσία 
σε όλες τις µεγάλες αγορές», δήλωσε ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της EuroChem, 
Vladimir Rashevskiy. «Η προσθήκη 
της επιχείρησης αζώτου Borealis στο 

χαρτοφυλάκιό µας, αφού εγκριθεί, θα 
ενισχύσει σηµαντικά τη θέση µας σε µια 
τόσο σηµαντική αγορά όπως η Ευρώπη».
Η συναλλαγή αποτιµάται σε 520 εκατ. 
ευρώ (επιχειρηµατική αξία) και το 
κλείσιµο της συµφωνίας προβλέπεται το 
δεύτερο εξάµηνο του 2022.
Σηµειώνεται ωστόσο ότι το ενδεχόµενο 
εξαγοράς προβληµατίζει της ευρωπαϊκές 
αρχές, δεδοµένου ότι µια τέτοια 
εξέλιξη µεταξύ άλλων θα ενίσχυε την 
εξάρτηση από τη Ρωσία σε τοµείς 
πέραν του ενεργειακού, όπως είναι η 
παραγωγή τροφίµων. Σύµφωνα µάλιστα 
µε δηµοσιεύµατα δεν αποκλείεται η 
Κοµισιόν να εκκινήσει διαδικασίες µε την 
Επιτροπή Ανταγωνισµού προσπαθώντας 
να αποτρέψει ή να ρυθµίσει την εξαγορά. 

> Η αξία της συναλλαγής αποτιµάται σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στα 520 εκατοµµύρια ευρώ

ΤΗΝ BOREALIS ∆ΙΕΚ∆ΙΚΕΙ Η EUROCHEM

▲

Ένας από τους κορυφαίους 
παραγωγούς λιπασµάτων 
στην Ευρώπη
Με περισσότερα από 50 σηµεία 
διανοµής σε όλη την Ευρώπη 
και περίπου 4 εκατ. τόνους 
προϊόντων που παρέχονται 
ετησίως στη ∆υτική, Κεντρική 
και Νοτιοανατολική Ευρώπη 
µέσω του δικτύου διανοµής 
Borealis, η Borealis είναι ένας από 
τους κορυφαίους παραγωγούς 
λιπασµάτων στην Ευρώπη.
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Εµπορική συµφωνία για τη διάθεση 
«πράσινων» λιπασµάτων που θα παράγονται 
δίχως τη χρήση ορυκτών καυσίµων και 
αυστηρά µε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια στα 
νορβηγικά φιορδ από το 2023 ανακοίνωσαν 
Yara και Lantmännen. Πρόκειται για µία 
διαδικασία παρασκευής που οδηγεί στη 
διάθεση λιπασµάτων µε 80 έως 90% 
χαµηλότερο ανθρακικό αποτύπωµα.
Οι Yara και Lantmännen ξεκίνησαν να 
δοκιµάζουν τα λεγόµενα «πράσινα» 
λιπάσµατα από το 2019 µε κοινό στόχο 
να φέρουν στην αγορά πρώτοι ένα 
προϊόν θρέψης που να πληροί τις νέες 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Η 
συνεργασία αυτή κατέληξε σε µια εµπορική 
σύµβαση παραγωγής «πράσινων» 
λιπασµάτων, τα οποία θα παράγονται από 
τη Yara και θα διατίθενται στην αγορά µέσω 
του αντιπροσώπου Lantmännen πρώτα στη 
Σουηδία αρχής γενοµένης από το 2023.

Επιτακτική ανάγκη η µεταµόρφωση 
του αγροτροφικού συστήµατος
«Η συνεργασία µας µε τη Lantmännen 
για να φέρουµε τα νέα πράσινα λιπάσµατα 
στην αγορά είναι ζωτικής σηµασίας για 
την σταδιακή απαλλαγή της αλυσίδας 
αξίας των τροφίµων  από τον άνθρακα. 
Η µεταµόρφωση του αγροτροφικού 
συστήµατος είναι επιτακτική ανάγκη για να 
υλοποιήσουµε τη Συµφωνία του Παρισιού, 
η οποία θα απαιτήσει τη συνεργασία 
ολόκληρη της τροφικής αλυσίδας. Η 
συνεργασία Yara-Lantmännen είναι ένα 
παράδειγµα προς µίµηση για το πώς µπορεί 
να πραγµατοποιηθεί αυτό», ανέφερε σε 
δηλώσεις του ο Svein Tore Holsether, 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
Yara. Από την πλευρά της η Lantmännen, 
υποστηρίζει πως η υιοθέτηση πράσινων 
λιπασµάτων είναι ένα σηµαντικό βήµα στην 

επίτευξη µίας κλιµατικά ουδέτερης γεωργίας.
Σηµειώνεται ότι η Yara και η Lantmännen 
συνεργάζονται επίσης σε άλλα έργα για τη 
µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος 
της γεωργίας στο χωράφι µέσω λύσεων 
θρέψης καλλιεργειών, καινοτόµων 
γεωργικών πρακτικών καθώς και 
εργαλείων στα πλαίσια της νέας ψηφιακής 
γεωργίας, επιτρέποντας τη µετάβαση σε µια 
αγροτροφική αλυσίδα αξίας χωρίς άνθρακα.

�ΠΡΑΣΙΝΑ� ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ  
ΑΠΟ ΤΗ YARA TO 2023  

▲

Με τη δύναµη της φύσης  
το project Catalina στην Ισπανία

Φιλόδοξα σχέδια για την κατασκευή µεγάλου 
εργοστασίου παραγωγής υδρογόνου και 
αµµωνίας στην Ισπανία µε χρήση ΑΠΕ 
ανακοίνωσαν από κοινού ο επενδυτικός 
όµιλος Copenhagen Infrastructure Partners 
και οι ισπανικές εταιρίες Naturgy, Enagás 
and Fertiberia. Το πρότζεκτ -µε την 
κωδική ονοµασία Catalina- βρίσκεται ήδη 
στην πρώτη φάση κατασκευής η οποία 

προγραµµατίζεται να 
ολοκληρωθεί εντός 
του επόµενου έτους, 
µε τελικό στόχο την 
παραγωγή 5 GW 
καθαρής πράσινης 
ενέργειας. Παράλληλα 

το ενεργειακό συγκρότηµα θα παρέχει 
απευθείας µέσω αγωγών περισσότερους 
από 40.000 τόνους υδρογόνου ετησίως σε 
ειδικά διαµορφωµένο εργοστάσιο παραγωγής 
αµµωνίας και λιπασµάτων. Σύµφωνα µε την 
ανακοίνωση του δανέζικου επενδυτικού 
οµίλου, στην τελική του µορφή το συγκρότηµα 
αναµένεται να καλύπτει από µόνο του το 30% 
των αναγκών υδρογόνου της χώρας.

> Σε συνεργασία µε τη Lantmännen µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
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  H Koch Ag & Energy Solutions (Koch) 
και η OCP (κρατική εταιρεία του Μαρόκο) 
υπέγραψαν συµφωνία βάσει της οποίας 
θυγατρική της Koch θα αποκτήσει 50% 
συµµετοχή στην Jorf Fertilizers Company 
III (JFC III) της OCP, τη µεγαλύτερη εταιρεία 
εξόρυξης φωσφορικών αλάτων στον κόσµο 
και κορυφαίο παγκόσµιο όµιλο λιπασµάτων. 
Με αυτή την κίνηση δηµιουργείται µία 
κοινοπραξία ίσης συµµετοχής (50/50) 
µεταξύ των δύο εταιρειών. Τα λιπάσµατα 
που θα παράγει από δω και στο εξής 
η JFC III θα διατεθούν στην αγορά από 
την OCP και την Koch Fertilizer, ενώ οι 
εταιρείες θα συνεργαστούν επίσης για την 
προµήθεια αµµωνίας και θείου στην OCP 
και θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους 
για την αύξηση των συνολικών εξαγωγών 
προϊόντων θρέψης του Μαρόκου. Η 
επιλογή της Koch να συνεργαστεί µε 
την OCP δεν είναι τυχαία. Με έδρα την 
Καζαµπλάνκα του Μαρόκου, η OCP κατέχει 
το 31% της παγκόσµιας αγοράς προϊόντων 
φωσφορικών αλάτων και απασχολεί 
συνολικά 23.000 άτοµα τόσο στο Μαρόκο 
όσο και σε άλλες χώρες.

KOΙΝΟΠΡΑΞΙΑ KOCH 
ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΟΚΙΝΟ  
ΚΡΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ OCP

O υπουργός Λιπασµάτων της Ινδίας 
Mansukh Mandaviya

▲

Ρωσία µε Ινδία σε διαπραγµάτευση για πολυετή συµφωνία

Σε απευθείας διαπραγµατεύσεις 
βρίσκονται τα κυβερνητικά επιτελεία 
Ρωσίας και Ινδίας από τα τέλη Ιανουαρίου 
προς επίτευξη πολυετούς συµφωνίας 
για απευθείας προµήθεια λιπασµάτων 
στην Ινδία. Το εχθρικό γεωπολιτικό κλίµα 
και η ρωσική εισβολή δεν φαίνεται 
να έχουν επηρεάσει την επιλογή της 
Ινδίας να διατηρεί φιλικές σχέσεις µε τη 
Ρωσία, καθώς η κυβέρνηση Μόντι έχει 
επιλέξει να περπατήσει σε διπλωµατικό 
τεντωµένο σκοινί στην προσπάθειά της 
να ισορροπήσει τους δεσµούς της µε 
Μόσχα και ∆ύση. Η Ινδία αποτελεί έναν 
από τους µεγαλύτερους εισαγωγείς 
ουρίας, που την χρειάζεται για να θρέψει 

τον τεράστιο γεωργικό τοµέα της, ο 
οποίος απασχολεί περίπου το 60% του 
εργατικού δυναµικού της χώρας και 
αντιπροσωπεύει το 15% του συνολικού 
της ΑΕΠ των 2,7 τρισεκατοµµυρίων 
δολαρίων. Ο Ινδός υπουργός 
Λιπασµάτων Mansukh Mandaviya µαζί 
µε αξιωµατούχους ινδικών εταιρειών θα 
επισκεφθούν τη Μόσχα µέσα στο Μάρτιο 
για σχετικές συζητήσεις µε τον Ρώσο 
υπουργό Εµπορίου Denis Manturov, 
αναφέρουν ινδικές κυβερνητικές πηγές. 
Τονίζεται πως είναι η πρώτη φορά εδώ 
και 30 χρόνια που η ινδική κυβέρνηση θα 
εµπλακεί σε πολυετείς διαπραγµατεύσεις 
εισαγωγής λιπασµάτων.

> Η µεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης φωσφορικών αλάτων
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Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
στο Σύνδεσµο Παραγωγών 
και Εµπόρων Λιπασµάτων 
ανέδειξαν οι αρχαιρεσίες της 11ης 
Φεβρουαρίου, µε τον ∆ηµήτρη 
Ρουσσέα από την ADAMA Ελλάς 
να αναλαµβάνει χρέη προέδρου 
στο νέο σώµα του ∆Σ. Η σύνθεση 
του νέου ∆Σ που συγκροτήθηκε σε 
σώµα αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΡΟΥΣΣΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ADAMA ΕΛΛΑΣ Μ. ΑΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ A   
ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ZIKO AE 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ B   
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
K+S MINERALS AND AGRICULTURE 
GMBH
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
YARA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΤΑΜΙΑΣ                      
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. Ε.Π.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΕΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
EUROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
UPL HELLAS S.A. OpenAg
ΖΟΥΠΟΣ ΣTΥΛΙΑΝΟΣ
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
NEW TRADE FERTILIZERS Ε.Π.Ε.
ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΛΗ∆ΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.
ΓΑΓΓΟΥ ΗΛΙΑ
MEDILCO HELLAS AE.
ΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Μ. Ι.Κ.Ε.

Νέο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ΣΠΕΛ 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Νέο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ΣΠΕΛ 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Με εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε 
επιφάνεια 52 στρεµµάτων στην περιοχή 
της Κυρά-Βρύσης του δήµου Λουτρακίου 
Περαχώρας η εταιρεία MAGMA του Βασίλη 
Παΐσιου ενισχύει την επένδυσή της στην 
έρευνα αλλά και παραγωγή και ανάπτυξη 
αγροεφοδίων. Η εταιρεία διατηρεί 
δραστηριότητα και στον γεωργικό 
τοµέα µε την εισαγωγή φιλικών προς το 
περιβάλλον γεωργικών προϊόντων, την 
επανασυσκευασία, την αποθήκευση και 
διανοµή φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και λιπασµάτων, ενώ επενδύει σε βιώσιµες 
µεθόδους φυτοπροστασίας που αναπτύσσει 
στην Ελλάδα µέσω συνεργασιών που 
συνάπτει στο εξωτερικό. Υπενθυµίζεται ότι 
η MAGMA αποτελεί το νέο επιχειρηµατικό 
project του Βασίλη Παΐσιου µετά την πλήρη 
αποχώρησή του από την ΑΛΦΑ Γεωργικά 
Εφόδια. Στις πιο πρόσφατες κινήσεις 
της εταιρείας αποτελεί και η σύναψη 
στρατηγικής συνεργασίας µε την ιταλική 
επιχείρηση στον τοµέα των αγροεφοδίων 
και των αναλύσεων, Sagea Group.

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
> Μαζί µε τη µονάδα των Οινοφύτων, τα ισχυρά όπλα της Magma Agro

Βασίλης Παΐσιος, Πρόεδρος 
Magma - Agro ΑΕΒΕ

Αποψη του εργοστασίου στα Οινόφυτα
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▲

Κοµβικό ρόλο στην παραγωγή µιας ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσας γκάµας λιπασµάτων και 
προϊόντων θρέψης που διακινούνται τα 
τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, 
φαίνεται να διαδραµατίζει η εταιρεία 
Μέγκλας ΑΕΒΕ, ακόµα και µετά τον πρόωρο 
και αδόκητο θάνατο του ιδρυτή της, Χρήστου 

Μέγκλα. Οι πληροφορίες θέλουν τον Βασίλη 
Μέγκλα, οικονοµολόγο και επιχειρηµατία 
δεύτερης γενιάς (γιο του Χρήστου), να 
µπαίνει νωρίς στα βάσανα και να δίνει τη 
δική του πνοή στο magement της εταιρείας, 
βάζοντας µάλιστα τη σφραγίδα του στη 
λειτουργία της νεότευκτης µονάδας της  

Σίνδου. Η τελευταία, µε διάρκεια λειτουργίας 
µικρότερη των πέντε ετών,  επικεντρώνεται 
στο blending και την ενσάκιση λιπασµάτων 
κατά παραγγελία (φασόν) για µια σειρά 
από εγχώριες και πολυεθνικές εµπορικές 
επιχειρήσεις του κλάδου. Ο Βασίλης 
Μέγκλας, αναλαµβάνοντας τα ηνία της 
επιχείρησης, έχει καταφέρει όχι µόνο να 
ικανοποιήσει τις υπάρχουσες συνεργασίες 
αλλά και να προσθέσει στο χαρτοφυλάκιο 
νέες και µε σηµαντική µάλιστα υπεραξία. Η 
εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» είναι 
µία εµπορική και µεταποιητική επιχείρηση 
γεωργικών εφοδίων (λιπασµάτων, 
σπόρων & πολλαπλασιαστικού υλικού 
και γεωργικών φαρµάκων) καθώς και 
εκτέλεσης έργων τεχνικού πρασίνου µε 
γραφεία και εγκαταστάσεις στις Σέρρες και 
στη Θεσσαλονίκη.

Σε δύσκολη συγκυρία έρχεται η απόφαση 
του οµίλου ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε., δηλαδή του 
εταιρικού σχήµατος που συνδέται µε τη µονάδα 
παραγωγής λιπασµάτων της Νέας Καρβάλης 
και φυσικά απηχεί τις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες του αµφιλεγόµενου κατά 
πολλούς επιχειρηµατία, Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, 
να αποχωρήσει από τον Σύνδεσµο Παραγωγών 
Εµπόρων Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ). 
Η αποχώρηση χρονολογείται από τα τέλη του 
περασµένου φθινοπώρου, αποτελεί το χρονικό 
µιας προαναγγελθείσας επιλογής και µάλλον 
περιπλέκει τα πράγµατα, σε µια εποχή όπου ο 
κλάδος των λιπασµάτων έχει ανάγκη από ενιαία 
φωνή και επεξεργασµένες θέσεις.. Ειδικά στην 
τρέχουσα συγκυρία η αγορά λιπασµάτων έχει 
ανάγκη όσο ποτέ από ένα κοινό µέτωπο το 
οποίο θα υποστηρίξει τις αναγκαίες θεσµικές 
παρεµβάσεις που θα ενισχύσουν τη δυνατότητα 
των αγροτών να προµηθεύονται τα απαραίτητα 
προϊόντα θρέψης, κάτι το οποίο θα βελτιώσει 

και τη θέση των εγχώριων συντελεστών του 
κλάδου. Σηµειωτέον ότι το τελευταίο διάστηµα, 
παράλληλα µε τις καταιγιστικές εξελίξεις στο 
µέτωπο των τιµών, ο κλάδος των λιπασµάτων 

καλείται να 
προσαρµοστεί 
στον νέο 
Κοινοτικό 
Κανονισµό (ΕΚ 
2009/2019) για 
τα λιπάσµατα, 
στις ρυθµίσεις 
της νέας 
ΚΑΠ για τα 

αγροπεριβαλλοντικά και στην ευρύτερη πολιτική 
του Farm to Fork, η οποία αποτελεί κάτι 
πρωτόγνωρο για τις ευρωπαϊκές λειτουργίες 
στον τοµέα των εισροών. Οι πληροφορίες 
µάλιστα θέλουν τον όµιλο Λαυρεντιάδη να ασκεί 
βέτο στην προσπάθεια του ΣΠΕΛ να είναι µέλος 
του ευρωπαϊκού συνδέσµου Fertilizers Europe.  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΕΛ Η EΛΛΑΓΡΟΛΙΠ
> Καινούργιο βέτο από την ελληνική βιοµηχανία λιπασµάτων στο αίτηµα εγγραφής του συνδέσµου στο Fertilizers Europe 

Σε πλήρη λειτουργία η νεότευκτη µονάδα παραγωγής λιπασµάτων της Χ. Μέγκλας ΑΕΒΕ στη Σίνδο 

Εγκαταστάσεις στις Σέρρες και τη 
Θεσσαλονίκη για τη Μέγκλας ΑΕΒΕ
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ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

� EUROCHEM ΕΛΛΑΣ AE
� ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
� TEOFERT AE
� ∆ΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ

� ADAMA HELLAS
� ΖΙΚΟ A.E.
� ΜΕDILCO HELLAS

� CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS
� ΜAGMA AGRO
�ΤΙΜΑC AGRO  |  ΛΥ∆Α
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Υπάρχει αντίδοτο για τους καλλιεργητές 
στη µεγάλη άνοδο τιµών των λιπασµάτων;

“Οι τιµές των λιπασµάτων δεν 
ανεβαίνουν αναίτια. Σαν µέρος των 
commodity προϊόντων η διακύµανση της 
τιµής τους εξαρτάται κατά ένα µεγάλο 
µέρος από την προσφορά και τη ζήτηση. 
Σύµφωνα µε την IFA (International Fertilizer 
Association) ένας από τους λόγους της 
αύξησης των τιµών είναι η µειωµένη 
προσφορά που οφείλεται σε έναν αριθµό 
παραγόντων (γεωπολιτικές εξελίξεις, 
προβλήµατα στις µεταφορές λόγω Covid-19 
κ.ά.) αλλά και στην αυξηµένη ζήτηση που 
προέκυψε από τις πολύ υψηλές τιµές 
στις βασικές καλλιέργειες σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Η γεωργική παραγωγή διέπεται 
από τον βασικό επιχειρηµατικό νόµο: 
ΕΣΟ∆Α (παραγωγή x τιµή πώλησης) – 
ΚΟΣΤΟΣ παραγωγής – σταθερά ΕΞΟ∆Α 
= ΚΕΡ∆ΟΣ. Τα λιπάσµατα είναι ένα 
στοιχείο του κόστους, αλλά συµβάλλουν 
αποφασιστικά και στο ύψος της παραγωγής. 
Ο καλλιεργητής λοιπόν θα πρέπει να 
σταθµίσει τους παράγοντες κόστους και 
εσόδων και να πάρει τις αποφάσεις του. 
Μαγικές λύσεις στην ελεύθερη οικονοµία 

δεν υπάρχουν. Το αντίδοτο λοιπόν, κατά 
την άποψή µου, θα ήταν ο καλλιεργητής 
να προσπαθήσει να µεγιστοποιήσει την 
παραγωγή του χρησιµοποιώντας µε τον 
πλέον ενδεδειγµένο τρόπο όλες τις εισροές 
-λιπάσµατα, φυτοπροστατευτικά, νερό και 
ενέργεια- αφού, όπως φαίνεται, οι τιµές των 
τελικών προϊόντων των βασικών καλλιεργειών 
θα είναι για µια ακόµη χρονιά ευνοϊκές.

Πώς βλέπετε να επιδρά στη χρήση 
λιπασµάτων η προσαρµογή στο νέο 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε.;

“Οι πρόσφατες οδηγίες της 
ΕΕ σχετικά µε την περιβαλλοντική 
προσαρµογή όλων των χωρών-µελών 
έχουν και µια αναφορά στη χρήση των 
λιπασµάτων. Σύµφωνα µε αυτήν θα πρέπει 
να µειωθούν οι απώλειες των θρεπτικών 
στοιχείων των λιπασµάτων κατά 50%. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι, 
όταν ο στόχος αυτός επιτευχθεί, θα 
µειωθεί η χρήση των λιπασµάτων κατά 
20%. Η γενική αυτή οδηγία έχει σοβαρά 
προβλήµατα, γιατί δεν λαµβάνει υπόψιν: 
α) την υπάρχουσα κατάσταση σε κάθε 
χώρα µέλος, β) τις ειδικές συνθήκες 
(εδαφοκλιµατικές και άλλες) που µπορεί 
να επικρατούν επίσης σε κάθε χώρα και γ) 
τις καλλιέργειες που υπάρχουν στη χώρα. 
Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, η πτώση στην 
κατανάλωση των λιπασµάτων έφτασε 
ακόµα και το 40% εν µέσω της δεκαετούς 
κρίσης και δυστυχώς δεν υπάρχουν 
περιθώρια για περαιτέρω µειώσεις. Αυτό 
που πρέπει να γίνει -και µε ικανοποίηση 
βλέπω ότι προβλέπεται στη νέα ΚΑΠ- 
είναι ο εξορθολογισµός της λίπανσης 
µέσα απ’ την ευφυή γεωργία και τις νέες 
τεχνολογίες στα λιπάσµατα. O στόχος των 
λιπασµάτων νέας τεχνολογίας ταυτίζεται 
µε τους στόχους της ΕΕ συµβάλλοντας και 

EUROCHEM HELLAS SA  

ΕΞΥΠΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ  
ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΒΕΒΕΛΑΚΗΣ

▲

αποσκοπώντας στη µείωση των απωλειών 
των θρεπτικών στοιχείων, συνεπώς 
αποτελούν µια λύση και προσαρµογή στην 
περιβαλλοντική αυτή πολιτική.

Ποια η γνώµη σας για την προωθούµενη 
επιδότηση κάποιων τύπων λιπασµάτων µε 
χαµηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα; 

“Η επιδότηση συγκεκριµένων 
οµάδων λιπασµάτων, όπως αναφέρεται 
στο Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ, έχει 
σαν στόχο την προσαρµογή της χώρας 
στις περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ, 
δηλαδή στην πολιτική της βιοποικιλότητας 
(biodiversity) και στην πολιτική από το 
Αγρόκτηµα στο Πιάτο (Farm to Fork). Η 
επιδότηση αυτή έρχεται συνδυαστικά µε την 
επιδότηση για τη χρήση ευφυούς γεωργίας, 
πολύ σωστά κατά την άποψή µου, διότι η 
χρήση και µόνο των λιπασµάτων δεν είναι 
πανάκεια. Τα προϊόντα αυτά είναι ιδιαιτέρως 
τεχνικά προϊόντα, δηλαδή χρειάζονται 
ειδικούς χειρισµούς απ’ τους χρήστες, 
ώστε να εκµεταλλευτούν κατάλληλα 
τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και 
να εξασφαλίσουν τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα. Ο ρόλος του γεωπόνου-
συµβούλου όπως επίσης και ένα 
εξειδικευµένο σύστηµα ειδοποιήσεων/
αναλύσεων είναι στρατηγικός, για την 
εκµετάλλευση των σηµαντικών ιδιοτήτων 
των λιπασµάτων νέας τεχνολογίας. Σε αυτό 
το πλαίσιο πιστεύω ότι η επιδότηση θα 
µπορέσει να στηρίξει τις απαιτήσεις της νέας 
αυτής πραγµατικότητας. 
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Οι παραγωγοί θέλουν καθηµερινά 
να βελτιώνουν την απόδοση 
της καλλιέργειας τους για να 
διασφαλίσουν την καλύτερη 
οικονοµική πρόσοδο. Με την 
πλήρη γκάµα υδατοδιαλυτών 
λιπασµάτων Aqualis® εξασφαλίζουν 
την ισορροπηµένη και έγκαιρη 
πρόσληψη θρεπτικών για την 
κάλυψη των αναγκών ακόµα και 
στις πιο απαιτητικές συνθήκες. 
Τόσο τα σύνθετα υδατοδιαλυτά 
Nitrophoska® Solub αλλά και 
οι πρώτες ύλες (UP, MAP, SOP,
NOP και CN Solub) παρέχουν 
στα φυτά τις βέλτιστες αναλογίες 
θρεπτικών υψηλής ποιότητας όντας 
απαλλαγµένα χλωρίου και άλλων 
ανεπιθύµητων στοιχείων. Με την 
χρήση των Aqualis® η καλλιέργεια 
απολαµβάνει σταθερή παροχή 
λιπάσµατος, εξοικονοµώντας 
παράλληλα νερό. Τα υδατοδιαλυτά 
προϊόντα θρέψης της EuroChem 
βελτιώνουν επίσης σηµαντικές 
παραµέτρους της ποιότητας της 
καλλιέργειας, επιτυγχάνοντας 
µεγαλύτερη οµοιοµορφία στο 
µέγεθος, αύξηση της συνεκτικότητας, 
βελτίωση του χρώµατος και 
καλύτερη διατηρησιµότητα του 
τελικού προϊόντος.

Πλήρης γκάµα 
υδατοδιαλυτών
λιπασµάτων

▲

To κύριο To κύριο To κύριο To κύριο To κύριο To κύριο 
εργοστάσιο εργοστάσιο εργοστάσιο 
παραγωγής παραγωγής παραγωγής 
λιπασµάτων της λιπασµάτων της λιπασµάτων της 
EuroChem Ηellas EuroChem Ηellas EuroChem Ηellas 
βρίσκεται στην βρίσκεται στην βρίσκεται στην 
Αµβέρσα, το Αµβέρσα, το Αµβέρσα, το 
µεγαλύτερο λιµάνι µεγαλύτερο λιµάνι µεγαλύτερο λιµάνι 
του Βελγίου.του Βελγίου.του Βελγίου.
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Εδώ και τρεις δεκαετίες η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ επενδύει στην αξία της θρέψης

▲

Η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1989 
και δραστηριοποιείται στον τοµέα της θρέψης 
των φυτών για τρείς δεκαετίες. Σε αυτά 
τα χρόνια ανέπτυξε ένα πλήρες «πακέτο» 
προϊόντων, ικανών να δώσουν λύση σε όλα τα 
προβλήµατα λίπανσης των καλλιεργειών.
∆ιαθέτει τρεις εργοστασιακές µονάδες, 
τέσσερις µονάδες παραγωγής και δύο γραµµές 
ενσάκισης. Όπως επίσης και δύο logistic 
centers στον Ασπρόπυργο Αττικής και στον 
Ισθµό Κορίνθου.

Ευρύ δίκτυο στην αγορά
Τα προϊόντα της ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 
διανέµονται σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, 
στην ελληνική αγορά, καθώς και στις χώρες 
των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.
Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελείται από 
γεωπόνους εξειδικευµένους στα θέµατα 
λίπανσης των καλλιεργειών. Παράλληλα 
η εταιρεία συµµετέχει σε πανεπιστηµιακά 
ερευνητικά προγράµµατα, µε στόχο την 

ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων θρέψης.
Εδώ και 32 χρόνια, οι προτάσεις της για 
τη θρέψη των φυτών και οι καινοτόµες 
τεχνολογίες που συνεχώς αναζητάει, είναι 
προσανατολισµένες στη διατήρηση της 
γονιµότητας του εδάφους, στην ορθολογική 
θρέψη, στην περιβαλλοντική διατήρηση, 
όπως και στην ενίσχυση της ποιότητας και 
ποσότητας της παραγωγής.

Ένα µαργαριτάρι 
ως κόκκος λιπάσµατος
Αποτέλεσµα αυτού του προσανατολισµού, είναι 
και η ανάπτυξη του κεντρικού συνθήµατος 
«Η Αξία της Θρέψης». Ένα σχέδιο, το οποίο µε 
βασική οπτική αναφορά ένα «µαργαριτάρι ως 
κόκκο λιπάσµατος», αποτυπώνει την κύρια 
αξία της εταιρείας, τη θρέψη. 

Η αξία της θρέψης
Οι άνθρωποι της ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 
πιστεύουν πως η αξία της θρέψης συγκριτικά 

µε τη λίπανση, διαφέρει και συντίθεται από τα 
εξής χαρακτηριστικά:
n Τεχνογνωσία
n Αειφορία
n  Ορθολογική θρέψη
n  Ποιότητα προϊόντων θρέψης
n  Προτάσεις και λύσεις για τον παραγωγό
n  Υποστήριξη καλλιεργειών από τις 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής
n  Παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής 
αξίας
n  Σχέσεις εµπιστοσύνης και συνεργασίας
n Εκπαίδευση
n Έρευνα – Πειραµατισµός.
Όλα αυτά εδώ και 32 χρόνια, αποτελούν τµήµα 
της συλλογικής δέσµευσης της ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ 
ΑΒΕΕ ως προς την αξία της θρέψης. Γι' αυτό....
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Υπάρχει αντίδοτο για τους καλλιεργητές 
στη µεγάλη άνοδο τιµών των λιπασµάτων;

“Ιστορικά οι µεγάλες δυσκολίες 
γεννούν και µεγάλες αλλαγές. Η 
παρατεταµένη ενεργειακή κρίση και η 
γεωπολιτική αστάθεια συνοδεύονται και 
από ισχυρή ζήτηση ποιοτικών αγροτικών 
προϊόντων. Οι παραγωγοί καλούνται 
να επενδύσουν στην καλλιέργειά τους 
µε όρους επιχειρηµατικούς. Η επιλογή 
του προγράµµατος λίπανσης σε τέτοιες 
περιπτώσεις είναι σηµαντικό να βασίζεται στο 
τι θα αποφέρει η λίπανση στο τελικό εισόδηµα 
του παραγωγού. ∆εν υπάρχει χώρος 
πια για γενικές λύσεις, εδώ χρειάζονται 
εξατοµικευµένες προτάσεις λίπανσης, 
δηλαδή σύγχρονες τεχνικές θρέψης, νέα 
προϊόντα λίπανσης µε τεχνολογίες και 
καινοτοµίες που θα αυξάνουν την αξία της 
παραγωγής. Συνεπώς το αντίδοτο είναι 
οι λύσεις και τα προϊόντα λίπανσης που 
προσφέρονται µέσω της γνώσης, δηλαδή η 
µοντέρνα θρέψη των καλλιεργειών.

Πώς βλέπετε να επιδρά στη χρήση 
λιπασµάτων η προσαρµογή στο νέο 

αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε.;

“Τα αυστηρά νοµοθετικά πλαίσια 
µπορούν να δράσουν και ως κινητήρια 
δύναµη για την υιοθέτηση νεών τεχνολογιών, 
εργαλείων και λύσεων. Στον κλάδο της 
θρέψης εδώ και χρόνια υπάρχει µια έντονη 
κινητικότητα, όπου στόχος είναι να αυξηθεί 
η αποδοτικότητα της λίπανσης και να 
αυξηθεί η γεωργική παραγωγή µε όρους 
ποσότητας και ποιότητας. Βασικός τρόπος 
να αντιµετωπιστεί το θεσµικό πλαίσιο που 
θέτει η ΕΕ για τη χρήση των λιπασµάτων 
είναι η γνώση. Η γεωργία που βασίζεται 
στην εφαρµογή προϊόντων λίπανσης µε 
τις αρχές της επιστήµης, στην επένδυση 
στην έρευνα και την τεχνολογία για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων λίπανσης, αλλά 
και ολοκληρωµένων λύσεων θρέψης είναι η 
απάντηση του κλάδου των λιπασµάτων στα 
νέα θεσµικά πλαίσια. 

Ποια η γνώµη σας για την προωθούµενη 
επιδότηση κάποιων τύπων λιπασµάτων µε 
χαµηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα; 

“Η ενσωµάτωση στην κουλτούρα και 
εν τέλει στην πρακτική του παραγωγού νέων 
τεχνολογιών στη θρέψη, που περιλαµβάνουν 
τόσο προϊόντα λίπανσης µε βιοδιεγέρτες, µε 
αναστολείς ή/και µε άλλες καινοτοµίες, όσο 
και νέες ολοκληρωµένες λύσεις θρέψης 
απαιτεί χρόνο, εξειδίκευση και γνώση. Η χρήση 
αυτών των προϊόντων στοχεύει στη µέγιστη 
αξιοποίηση του δυναµικού των καλλιεργειών 
και στην υιοθέτηση τεχνολογιών πιο φιλικών 
προς το περιβάλλον. Η ενίσχυση αυτών των 
τύπων λιπασµάτων προάγει την ευρύτερη 
υιοθέτησή τους από τους παραγωγούς, αλλά 
και δηµιουργεί προϋποθέσεις για τη µετάβαση 
στη γεωργία της γνώσης. 

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 

ΒΑ∆ΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ  
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ  

▲
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Υπάρχει αντίδοτο για τους καλλιεργητές 
στη µεγάλη άνοδο τιµών των λιπασµάτων;

“Toυς τελευταίους µήνες οι 
τιµές των πρώτων υλών και κατά 
συνέπεια των λιπασµάτων παρουσιάζουν 
ανοδική πορεία, φτάνοντας σε ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα όχι µόνο για τους 
καλλιεργητές, αλλά και για τις εταιρείες 
παραγωγής λιπασµάτων. Οι τελευταίες 
δε εξελίξεις µε την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία ανεβάζουν ακόµα πιο 
υψηλά τις τιµές βασικών πρώτων υλών 
όπως της ουρίας, µε αποτέλεσµα αυτό 
αργότερα να επηρεάσει και τις τιµές 
της αγοράς των λιπασµάτων από τους 
καλλιεργητές. Βέβαια, οι τιµές των 
αγροτικών προϊόντων παραµένουν και 
αυτές ακόµα υψηλές σε σχέση µε τα 
προηγούµενα χρόνια, οπότε σίγουρα είναι 
κερδισµένοι οι καλλιεργητές υψηλών 
αποδόσεων. Συνεπώς, οι παραγωγοί 
θα πρέπει να επενδύσουν ακόµα 

περισσότερο σε αυτήν τη χρονική στιγµή 
στη λίπανσή τους προκειµένου να βγούνε 
κερδισµένοι, ειδικά τώρα που οι τιµές 
όλων των λιπασµάτων έχουν ανέβει τόσο 
πολύ και δεν υπάρχει πλέον αξιόλογη 
διαφορά µεταξύ των συµβατικών 
λιπασµάτων και των λιπασµάτων υψηλής 
τεχνολογίας.     

Πώς βλέπετε να επιδρά στη χρήση 
λιπασµάτων η προσαρµογή στο νέο 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε.;

“Το ευρωπαϊκό νοµοθετικό 
πλαίσιο για την κυκλοφορία των 
λιπασµάτων αλλάζει τον Ιούλιο του 
2022, ενώ παραµένουν αδιευκρίνιστες 
πάρα πολλές διαδικασίες που αφορούν 
την κυκλοφορία των CE λιπασµάτων 
στη χώρα µας. Σίγουρα, σηµαντικό 
ρόλο θα παίξει η εθνική νοµοθεσία 
που πρόκειται να υποβληθεί από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού 
όπως φαίνεται λίγες είναι οι εταιρείες 
λιπασµάτων εντός και εκτός Ελλάδας 
που σκοπεύουν να ακολουθήσουν άµεσα 
την καινούργια νοµοθεσία αλλάζοντας 
δραστικά τις διαδικασίες εναρµόνισής 
τους µε την κοινοτική νοµοθεσία. 
Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι θα 
φροντίσουµε η αγορά να µην στερηθεί 
σηµαντικά προϊόντα λίπανσης, κάτι που 
θα αποτελούσε σηµαντικό εµπόδιο στον 
πρωτογενή τοµέα.      . 

Ποια η γνώµη σας για την προωθούµενη 
επιδότηση κάποιων τύπων λιπασµάτων µε 
χαµηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα; 

“Σύµφωνα µε τα τελευταία 
στοιχεία η νέα ΚΑΠ έρχεται να 
εναρµονιστεί πλήρως µε την επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συµφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό 
σχεδιάζεται να δοθεί ειδική ενίσχυση 
σε συγκεκριµένες καλλιέργειες για την 
εφαρµογή λιπασµάτων µε παρεµποδιστές, 
βραδείας αποδέσµευσης, αλλά και ειδικών 
προϊόντων θρέψης (βιοδιεγέρτες). Η 
δράση αυτή είναι ικανή να συµβάλλει 
σηµαντικά στην αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής 
από την γεωργία, δεδοµένου ότι τα απλά 
αζωτούχα λιπάσµατα συνεισφέρουν στις 
εκποµπές αµµωνίας και υποξειδίων 
του αζώτου (ΝΟx) στην ατµόσφαιρα, 
καθώς και στην έκπλυση νιτρικών 
στον υδροφόρο ορίζοντα. Παράλληλα, 
αποτελεί ένα πολύ καλό κίνητρο για 
τους αγρότες να εξοικειωθούν µε 
«έξυπνα» λιπάσµατα που αυξάνουν 
την αποτελεσµατική αξιοποίηση των 
θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά, 
εφαρµόζοντας µικρότερη ποσότητα ανά 
στρέµµα και επιτυγχάνοντας υψηλότερες 
αποδόσεις, δηµιουργώντας ένα δίχτυ 
προστασίας για το περιβάλλον. Η χρήση 
αυτής της κατηγορίας των λιπασµάτων 
σίγουρα συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό 
των αγροτών, καθώς και στην αλλαγή 
της νοοτροπίας τους σε σχέση µε τα 
συµβατικά λιπάσµατα που χρησιµοποιούν 
εδώ και χρόνια στις καλλιέργειες τους, 
ειδικά όσον αφορά τις µονάδες θρέψης 
που εφαρµόζουν.   

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ TΜΗΜΑΤΟΣ  
& ΜARKETING

∆Ρ. ΧΑΡΙΤΙΝΗ 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

▲

TEOFERT

∆ΙΧΤΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΞΥΠΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ         
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ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ

To Αlzon Ρro είναι ένα υγρό λίπασµα 
υψηλής συγκέντρωσης σταθεροποιηµένου 
αζώτου µε ιχνοστοιχεία. Σχεδιάστηκε 
από την Teofert για τη µεγιστοποίηση 
της παραγωγής των σιτηρών και τη 
βελτιστοποίηση της ποιότητάς τους. 
Περιέχει δύο καινοτόµους παρεµποδιστές 
νιτροποίησης της SKW- Piesteritz, µε 
αποτέλεσµα να καθυστερείται η µετατροπή 
του σταθερού αµµωνιακού αζώτου 
σε νιτρικό, το οποίο είναι επιρρεπές σε 
απώλειες. 
Η εφαρµογή του Αlzon Ρro οδηγεί σε 
ιδανική θρέψη των φυτών µε άζωτο, 
χωρίς απώλειες, επιτυγχάνοντας υψηλές 
και ποιοτικές αποδόσεις. Συγκεκριµένα, 
πολυάριθµα πειράµατα µας έχουν δείξει ότι 
οδηγεί σε:
■Αύξηση και βελτίωση της παραγωγής
■Αύξηση της συγκέντρωσης των 
πρωτεϊνών 
■Αύξηση της περιεκτικότητας της 
γλουτένης.
Ιδιότητες προϊόντος: Η πλούσια σύνθεσή 
του σε άζωτο καρβαµιδικής - αµµωνιακής 
µορφής συµβάλλει στην άµεση απορρόφηση 
του από τα φύλλα, χωρίς να δηµιουργούνται 

ζηµιές στα φυτά λόγω των παρεµποδιστών 
νιτροποίησης που διαθέτει. Ταυτόχρονα, τα 
οργανικά µόρια  βιοδιεγερτικής δράσης που 
περιέχει οδηγούν στην καλύτερη αφοµοίωση 
του αζώτου και των ιχνοστοιχείων, καθώς 
και στην µέγιστη προώθηση της ανάπτυξης 
των φυτών.

Tο Bombarier Protein είναι ένα σκεύασµα 
υψηλής τεχνολογίας σχεδιασµένο ειδικά για 
να επιτυγχάνεται η αύξηση των πρωτεϊνών 
στο 100%  της γενετικής δυνατότητας της 
κάθε ποικιλίας των σιτηρών. Ο οργανικός 
αυτός βιοδιεγέρτης είναι ένα πυκνό 

ΣΙΤΗΡΑ
σκεύασµα µε µεγάλη συγκέντρωση σε 
ενεργά οργανικά µόρια προερχόµενα 
από τη βακτηριακή ζύµωση σιτηρών και 
ζαχαρότευτλων, ικανά να ενισχύσουν 
τις µεταβολικές διαδικασίες υπεύθυνες 
για την αύξηση της συγκέντρωσης των 
πρωτεϊνών. Eπιπρόσθετα, χαρακτηρίζεται 
από την τεχνολογία i-fol, η οποία είναι 
τεχνολογία διαφυλλικής εφαρµογής µε 
φυσικά ενεργά σύµπλοκα που παρέχουν 
οµοιογενή διασπορά του προϊόντος, υψηλή 
απορροφητικότητα και κινητικότητα των 
στοιχείων µέσα στο φυτό.

ALZON PRO & BOMBARDIER PROTEIN:  
Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ∆ΙΑΦΥΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

∆ιαφυλλική εφαρµογή του προϊόντος 
σε καλλιέργεια σιτηρών παρουσιάζει τα 
παρακάτω πλεονεκτήµατα:  
■Αυξάνει τη συγκέντρωση των 
πρωτεϊνών στους κόκκους των σιτηρών
■Αυξάνει τη βλαστική ανάπτυξη
■Βοηθάει το φυτό σε συνθήκες στρες
■Αυξάνει την αποτελεσµατικότητα των 
φυτοπροστατευτικών επεµβάσεων
■Συµβάλει µε άζωτο υψηλής 
διαθεσιµότητας στα σιτηρά.

Σύνθεση w/w

Ελεύθερα Αµινοξέα 10,0

Φουλβικά οξέα 20,0

Πολυσακχαρίτες 6,0

Οργανική Ουσία 50,0

Αυξίνες, Βεταΐνες, Βιταµίνες 2,0

Μεταβολικοί ενεργοποιητές 2,0

Σύνθεση  

Αζωτο ολικό (N) 28%

Ουρικό 16%

Αµµωνιακό 6%

Νιτρικό 6%

Xαλκός EDTA (Cu) 0.2%

Ψευδάργυρος EDTA (Zn) 0.1%

1H-1,2,4-Τριαζόλη

3-Μεθυλπυραζόλη
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Υπάρχει αντίδοτο για τους καλλιεργητές 
στη µεγάλη άνοδο τιµών των λιπασµάτων;

“Για όλους τους κλάδους και σε 
όλα τα επίπεδα η χρονιά αυτή παραµένει 
δύσκολη και απαιτητική. Στον γεωργικό 
κλάδο, ο οποίος έχει πληγεί ιδιαιτέρως από 
πολλαπλές κρίσεις τόσο οικονοµικής, όσο 
και περιβαλλοντικής φύσεως, οι εισροές 
που καλούνται να χρησιµοποιήσουν οι 
καλλιεργητές βρίσκονται σε ιστορικά 
υψηλά επίπεδα. Γι’αυτόν το λόγο επιτακτική 
κρίνεται η ανάγκη για την καταλληλότερη 
επιλογή από τους γεωργούς τόσο της 
καλλιέργειάς τους, ανάλογα µε την περιοχή, 
τις εκτάσεις που διαθέτουν κ.ο.κ., όσο και 
των εισροών που χρησιµοποιούν σε αυτές. 
Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για 
τη σωστή θρέψη, ανάπτυξη και απόδοση 
των καλλιεργειών είναι το λίπασµα που 
θα χρησιµοποιηθεί. Ένα λίπασµα που έχει 
ικανοποιητική σχέση τιµής - ποιότητας 
και υψηλές αποδόσεις, µειώνει το ρίσκο 
του καλλιεργητή και συµβάλλει στην 
οµαλή ανάπτυξη και αποδοτικότητα 
των καλλιεργειών, µειώνοντας έτσι τις 
χρηµατικές απώλειες.
Λιπάσµατα που περιέχουν άζωτο σε µορφές 
οι οποίες οδηγούν σε µεγάλες απώλειες 
και φώσφορο σε µορφές µη υδατοδιαλυτές 
είναι τα πλέον ακατάλληλα, τόσο για τις 

ίδιες τις καλλιέργειες, όσο και για τον 
καλλιεργητή. Η Gavriel, αφουγκραζόµενη 
τις ανάγκες των καλλιεργητών, συνεχίζει 
να καινοτοµεί και να διαθέτει προϊόντα µε 
νέες τεχνολογίες όπως ο σταθεροποιητής 
αζώτου, τα καινοτόµα ιχνοστοιχεία DDP, ο 
φώσφορος υψηλής υδατοδιαλυτότητας κ.ά., 
τα οποία αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα 
των λιπασµάτων.

Πώς βλέπετε να επιδρά στη χρήση 
λιπασµάτων η προσαρµογή στο νέο 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε.;

“Τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή 
νέων νοµοθεσιών και πολιτικών στον 
γεωργικό τοµέα και οι τροποποιήσεις 
που αυτές επιφέρουν έχουν επιδράσει 
στη νοοτροπία και τις πρακτικές που 
εφαρµόζουν όλα τα µέλη της γεωργικής 
αλυσίδας. Στόχος του νέου θεσµικού 
πλαισίου της Ε.Ε είναι η διαφύλαξη τόσο 
του περιβάλλοντος, το οποίο χρήζει ολοένα 
και περισσότερης προστασίας, όσο και 
του τελικού καταναλωτή των γεωργικών 
προϊόντων. Οι καλλιεργητές καλούνται να 
εφαρµόσουν πρακτικές και να προβούν σε 
χρήση προϊόντων, τα οποία συµβαδίζουν 
µε τα νέα πρότυπα και αντιστοίχως οι 
παραγωγοί εισροών καλούνται να τους 
προµηθεύουν µε προϊόντα που πληρούν 
όλες τις απαιτούµενες προδιαγραφές.
Όλα τα παραπάνω ασφαλώς οφείλουν να 
έχουν ως γνώµονα τη λειτουργικότητα της 
παραγωγικής διαδικασίας και τη διασφάλιση 
των υψηλών αποδόσεων των καλλιεργειών.
Η µόνη οδός λοιπόν για να συµβαδίσουν 
όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι η χρήση 
νέων τεχνολογιών φιλικότερων προς 
το περιβάλλον, µε στόχο τη µείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, αλλά και 
την ταυτόχρονη διατήρηση των αποδόσεων.   
Η εταιρεία Gavriel, ούσα περιβαλλοντικά 
αλλά και κοινωνικά ευαισθητοποιηµένη, 
εφαρµόζει όλες τις ισχύουσες νοµοθεσίες 
και χρησιµοποιεί καινοτόµες τεχνολογίες 
που διασφαλίζουν την ποιότητα και την 
ασφάλεια, εξυπηρετώντας πλήρως 

∆ΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ 

ΑΝΑΓΚΗ, Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕYAΓΓΕΛΟΣ  
ΓΑΒΡΙΗΛ

▲

την ανάγκη για Αειφορική Γεωργία, 
συµφωνώντας πλήρως µε το θεσµικό 
πλαίσιο της Ε.Ε.

Ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι επιπτώσεις 
του ρωσο-ουκρανικού πολέµου στον κλάδο; 

“Ο πόλεµος που διαδραµατίζεται 
µεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι 
δυστυχώς ένα ακόµη µελανό σηµείο 
της παγκόσµιας ιστορίας µε σοβαρές 
επιπτώσεις για όλους τους λαούς. 
Εστιάζοντας στον γεωργικό κλάδο οι 
επιπτώσεις που θα επέλθουν είναι 
πολυεπίπεδες. Αναµένονται ανατιµήσεις στις 
ήδη αυξηµένες εξαιτίας της ενεργειακής 
κρίσης τιµές, γεγονός που επηρεάζει άµεσα 
τον πρωτογενή τοµέα. Επιπλέον προϊοντικά 
αγαθά που εξάγονταν από την Ουκρανία σε 
Τρίτες χώρες θα παρουσιάσουν ελλείψεις 
και αντιστοίχως οι εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων προς τις δύο εµπλεκόµενες 
χώρες δυσχεραίνονται σηµαντικά.
∆ιαφαίνεται, χωρίς βέβαια να µπορεί να 
ειπωθεί µε σιγουριά, πως στους Έλληνες 
καλλιεργητές φράουλας, ροδάκινων κ.ά. 
θα υπάρχει αρνητική επίδραση, καθώς 
οι εξαγωγές που πραγµατοποιούσαν σε 
αυτές τις χώρες θα µειωθούν δραµατικά. 
Αντιθέτως ευνοηµένοι, αν µπορεί σε αυτές 
τις καταστάσεις να χρησιµοποιηθεί αυτός ο 
όρος, φαίνεται να είναι παραγωγοί σιταριού, 
καλαµποκιού και ελαιοκράµβης.
Καίριο λοιπόν κρίνεται οι καλλιεργητές 
να επιλέγουν εισροές για το χωράφι 
τους που θα τους επιφέρουν µείωση στο 
συνολικό τελικό κόστος, αλλά ταυτόχρονα 
θα εξασφαλίσουν τις υψηλές αποδόσεις 
των καλλιεργειών τους. Οι συνθήκες 
επιβάλλουν προσεκτικότερες και πιο 
στοχευµένες επιλογές, οι οποίες βασίζονται 
στην ειλικρίνεια και την εµπιστοσύνη 
µεταξύ εταιρειών και τελικού αποδέκτη. 
Μόνο εάν κατανοήσουµε πλήρως τις 
καταστάσεις και σταθούµε στο ύψος 
των περιστάσεων θα καταφέρουµε να 
ανταποκριθούµε σε αυτές.
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Η εταιρεία Gavriel συνεχίζει 
να πιστεύει και να επενδύει 
στην Ελλάδα εξοπλίζοντας το 
ήδη υπερσύγχρονο εργοστάσιό 
της στο Βόλο µε ολοκαίνουρια 
γραµµή συσκευασίας 
νέας γενιάς, γερµανικής 
προέλευσης, επένδυση ύψους 
1.5 εκατοµµυρίων ευρώ. 
Αφουγκραζόµενη τις ανάγκες των 
καιρών συνεχίζει να πρωτοπορεί 
και να εξελίσσεται τελειοποιώντας 
συνεχώς την ποιότητα των 
λιπασµάτων της, ώστε να 
ικανοποιούν στο µέγιστο τους 
αγρότες και τις καλλιέργειές τους.
Τα νέα µηχανήµατα αυξάνουν 
τη δυναµικότητα παραγωγής 
σε ρυθµούς µεγαλύτερους των 
60 τόνων ανά ώρα, ώστε να 
ανταποκρίνονται και στις πιο 
απαιτητικές περιόδους.
Η Gavriel λοιπόν και εµπράκτως 
βρίσκεται πάντα δίπλα στον 
αγρότη και τις ανάγκες της 
καλλιέργειάς του!

Επένδυση σε 
νέες µηχανές 
συσκευασίας

▲
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“Την ADAMA ΕΛΛΑΣ (την εξέλιξη 
της ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ) στον τοµέα 
της θρέψης -όπως και στους υπόλοιπους 
τοµείς- χαρακτηρίζει ο δυναµισµός της, η 
ευελιξία της και η πρωτοτυπία της. Σε µια 
αγορά λιπασµάτων και προϊόντων θρέψης, 
που τα τελευταία χρόνια δέχεται πιέσεις 
και έχει υποστεί σηµαντικές ανακατατάξεις, 
αναπτύσσουµε συνεχώς τις δικές µας 
προτάσεις ενισχύοντας την παρουσία µας 

και προσφέροντας στους συνεργάτες µας, 
υψηλής ποιότητας προϊόντα και στήριξη από 
τα έµπειρα στελέχη µας. 

Η ADAMA ΕΛΛΑΣ προσφέρει:
n Πλήρη σειρά κοκκωδών λιπασµάτων, που 
περιλαµβάνει απλά και σύνθετα λιπάσµατα, 
χηµικά νέας πρωτοποριακής τεχνολογίας 
διπλής σταθεροποίησης του αζώτου, καθώς 
και ειδικούς τύπους µε βάση το νιτρικό κάλιο.         
n Απλά υδατοδιαλυτά, σύνθετα NPK 
υδατοδιαλυτά, και υγρά λιπάσµατα.   
n Καινοτόµες λύσεις όπως µικροκοκκώδη 
λιπάσµατα για βασική λίπανση ακριβείας, 
εξασφαλίζοντας στις καλλιέργειες γρήγορη 
εγκατάσταση και υψηλότερες αποδόσεις, µε 
µικρότερο κόστος.  
nΕιδικά προϊόντα θρέψης και βιοδιεγέρτες, 
βασισµένα στην πολυετή µας εµπειρία και 
τεχνογνωσία.
nΥψηλή ποιότητα σε όλα τα προϊόντα, 
που εξασφαλίζουν τόσο οι διαδικασίες 
παραγωγής και ελέγχου, όσο και οι 
διαχρονικές συνεργασίες µας µε τους 
σηµαντικότερους διεθνώς προµηθευτές.  

Η ADAMA ΕΛΛΑΣ, έχοντας ήδη 
καθιερωθεί µεταξύ των κυρίαρχων 
εταιρειών στον τοµέα της υδρολίπανσης, 
στοχεύει στην παροχή ολοκληρωµένων 
προτάσεων θρέψης για κάθε καλλιέργεια 
και αγρότη, σε όλο το φάσµα της 
ελληνικής γεωργίας, συµβάλλοντας 
στην παραγωγή υψηλής ποιότητας 
και προστιθέµενης αξίας γεωργικών 
προϊόντων, µε σεβασµό στο περιβάλλον. 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC  
ΤΜΗΜΑ ΜΑRKETING

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ

▲

ADAMA ΕΛΛΑΣ 

ΘΡΕΨΗ, Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
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ADAMA στα εβραϊκά σηµαίνει «γη», εκεί που 
όλα ξεκινούν στη γεωργία.
Η ADAMA έχει βαριά κληρονοµιά µε 
περισσότερες από επτά δεκαετίες οράµατος, 
επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξης. 
Ξεκίνησε από δύο ισραηλινές εταιρείες 
φυτοπροστασίας, τη Makhteshim και 
την Agan, οι οποίες ιδρύθηκαν το 1952 
και το 1945 αντίστοιχα, και στη συνέχεια 
συγχωνεύθηκαν το 1997 για να σχηµατίσουν 
τη Makhteshim Agan. Το 2011, έγινε µέλος 
του Οµίλου ChemChina, ξεκινώντας ένα νέο 
και συναρπαστικό κεφάλαιο στην ιστορία της. 
Το 2014, παρουσίασε το νέο λογότυπό της 
και έγινε γνωστή ως ADAMA. Η εταιρεία, µε 
πωλήσεις άνω των 4,1 δις δολαρίων για το 
2020, είναι η 7η µεγαλύτερη του κλάδου των 
προϊόντων φυτοπροστασίας παγκοσµίως.
Η ADAMA είναι παγκόσµιος ηγέτης στη 
φυτοπροστασία. Παρέχει καινοτόµες και 
λειτουργικές λύσεις σε όλον τον κόσµο µε 
αφοσίωση στους αγρότες και τη γη που 
καλλιεργούν. Με µια εταιρική κουλτούρα 
που επιτρέπει στους ανθρώπους της να 
ακούνε τους αγρότες και να αντλούν τις 

ιδέες του κατευθείαν από το χωράφι, 
και ένα ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο 
δραστικών συστατικών, η ADAMA 
είναι σε θέση να προσφέρει µια µεγάλη 
γκάµα διαφοροποιηµένων σκευασµάτων 
υψηλής ποιότητας. Με παγκόσµιας κλάσης 
εγκαταστάσεις παραγωγής και τυποποίησης, 
υπερσύγχρονη Έρευνα και Ανάπτυξη και µία 
οµάδα άνω των 9.000 ατόµων που εργάζεται 
µε πάθος και όραµα εξυπηρετεί τους πελάτες 
της σε περισσότερες από 100 χώρες.
Η εταιρεία ΑΛΦΑ, που ιδρύθηκε το 1986 
από τον Βασίλη Παΐσιο ως αντιπροσωπεία 
εισαγωγής γεωργικών εφοδίων, εξελίχθηκε 
σε µία από τις ηγετικές προµηθευτικές 
εταιρείες προϊόντων φυτοπροστασίας και 
γεωργικών εφοδίων για τους Έλληνες 
αγρότες. Η ΑΛΦΑ υπήρξε ο αντιπρόσωπος 
της ADAMA στην Ελλάδα τα τελευταία 
30 περίπου χρόνια, ενώ οι δύο εταιρείες 
είναι και στρατηγικοί εταίροι στη χώρα 
µετά από την απόκτηση µεριδίου 49% της 

ΑΛΦΑ από την ADAMA το 1993. Η εταιρεία 
αποτελεί πλέον πλήρες µέλος της µεγάλης 
οικογένειας της ADAMA, και µε τη νέα της 
ονοµασία, ADAMA ΕΛΛΑΣ, συνεχίζει τη 
µακρόχρονη παράδοση µε τις αρχές κι αξίες 
της ΑΛΦΑ ενσωµατώνοντας τη φιλοσοφία 
και τη δυναµική της ADAMA.
Όλοι εµείς στην ADAMA ΕΛΛΑΣ είµαστε 
υπερήφανοι για τη θέση της εταιρείας µας 
στην ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα νιώθουµε 
την ευθύνη και τη δέσµευση απέναντι στους 
συνεργάτες µας και τον Έλληνα παραγωγό 
να συνεχίσουµε την ανάπτυξη της εταιρείας 
µας µέσα απο την παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών και προϊόντων, αξιοποιώντας 
την µεγάλη παρακαταθήκη της ΑΛΦΑ και 
υλοποιώντας την υπόσχεση της ADAMA: 
«Μιλήστε µας και θα ακούσουµε πραγµατικά, 
θα µάθουµε για τις προκλήσεις που 
αντιµετωπίζετε και θα παραδώσουµε αυτό 
που χρειάζεστε για να πετύχετε». Αυτό που µε 
άλλα λόγια περιγράφεται στο νέο µας σλόγκαν.

 

ADAMA-ΑΛΦΑ: Μια ένωση µετά από χρόνια εξαιρετικής συνεργασίας

▲
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Υπάρχει αντίδοτο για τους καλλιεργητές 
στη µεγάλη άνοδο τιµών των λιπασµάτων;

“Στη σκιά των πολεµικών 
συγκρούσεων στο έδαφος της Ουκρανίας, 
που επηρεάζει και αναµένεται να επηρεάσει 
περαιτέρω τις τιµές των λιπασµάτων µε ένα 
δεύτερο κύµα αυξήσεων, µένει, όντως, ο 
Έλληνας παραγωγός να αξιοποιήσει όλες 
τις διαθέσιµες επιλογές ώστε να σχεδιάσει 
και να υλοποιήσει µια έξυπνη διαχείριση. Ο 
υπερδιπλασιασµός των τιµών στην αλυσίδα 
παραγωγής και ανεφοδιασµού λιπασµάτων 
µεταφράστηκε, όπως είχε προβλεφθεί 
και εκφραστεί ως ανησυχία και από τον 
Σύνδεσµο Παραγωγών και Εµπόρων 
Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ), σε µείωση της χρήσης 
των λιπασµάτων και σε µεγάλη µερίδα των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων να αφήνονται 
στο έλεος της υπολίπανσης. 
Κεντρικός -και οφείλει να µπει πρώτος 
στη λίστα των πιθανών διεξόδων- είναι ο 
ρόλος της Πολιτείας, κάνοντας επιτακτική 
την παρέµβασή της µε την άµεση εφαρµογή 
µέτρων ενίσχυσης που να ανταποκρίνονται 
στις πραγµατικές ανάγκες του πρωτογενούς 
τοµέα σήµερα. Ο παραγωγός, για να µην 
έρθει αντιµέτωπος µε τραγική ποσοτική και 

ποιοτική µείωση των αποδόσεων, θα πρέπει 
να αποφύγει την έκπτωση στη λίπανση και 
να στραφεί στις πραγµατικές ανάγκες της 
καλλιέργειάς του. Η ανάγκη αξιοποίησης 
κάθε µονάδας θρεπτικού στοιχείου του 
λιπάσµατος µπαίνει πρώτη στην ιεραρχία του 
σχεδιασµού και στο σηµείο αυτό τα custom-
made λιπάσµατα αποτελούν µια εξαιρετική 
λύση βασισµένη στις ιδιαίτερες ανάγκες 
της εκάστοτε καλλιέργειας. Επιπλέον, 
τα λιπάσµατα ενισχυµένης απόδοσης 
(Enhanced Efficiency Fertilizers) µπορούν 
να αποτελέσουν µια αποτελεσµατική 
επιλογή που µπορεί να µειώσει τις απώλειες 
θρεπτικών συστατικών και άρα και την 
οικονοµική σπατάλη. 
Ο Έλληνας παραγωγός τα τελευταία 
χρόνια έχει κάνει άλµατα. Ωστόσο, σήµερα 
καλείται περισσότερο από ποτέ να έχει 
πολύ καλή γνώση της καλλιέργειας και 
του εδάφους στο οποίο καλλιεργεί αλλά 
και να αξιολογήσει προϊόντα λίπανσης 
που θα του εξασφαλίσουν τα θρεπτικά 
συστατικά που αποτελούν τη βάση του 
προγράµµατος διαχείρισης θρέψης. 
Ειδικότερα για τα προϊόντα λίπανσης είναι 
θεµελιώδες οι παραγωγοί να στραφούν 
στην επιλογή προϊόντων που συνοδεύονται 
από αξιοπιστία και αξιοποιήσιµη 
καθοδήγηση βάσει των αναγκών τους από 
τον προµηθευτή. Με αυτό τον τρόπο θα 
καταφέρουν να εξασφαλίσουν αυξηµένη 
παραγωγή και θα επωφεληθούν επιπλέον 
από τις αυξηµένες τιµές των αγροτικών 
προϊόντων.

Πώς βλέπετε να επιδρά στη χρήση 
λιπασµάτων η προσαρµογή στο νέο 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε.;

“Με τη στρατηγική «Από το 
Αγρόκτηµα στο Πιάτο» να αποτελεί 
βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συµφωνίας, το θεσµικό πλαίσιο 
που διαµορφώνεται είναι πράγµατι 

αυστηρότερο. Η ανάγκη θέσπισης στόχων 
για τη διασφάλιση ασφαλών τροφίµων 
και περιβαλλοντικής ποιότητας για τον 
Ευρωπαίο πολίτη έγινε παραπάνω 
από προφανής εν µέσω της πανδηµίας 
κορωνοϊού COVID-19 και νοµοτελειακά 
δεν θα µπορούσε να αποτελεί εύκολο 
εγχείρηµα. Η στρατηγική αυτή θέτει, 
ανάµεσα σε σηµαντικούς άλλους, 
ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για µείωση 
των απωλειών θρεπτικών συστατικών 
κατά τουλάχιστον 50%, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι δεν υπάρχει υποβάθµιση 
της γονιµότητας του εδάφους, 
αναµένοντας τη µείωση στη χρήση 
λιπασµάτων κατά τουλάχιστον 20% έως 
το 2030. Παρά τον αναµφίβολα θετικό 
προσανατολισµό, οφείλει να ξεκαθαριστεί 
η συµβολή των λιπασµάτων ως αξίωµα 
στην παγκόσµια παραγωγή τροφίµων 
αλλά και στη διασφάλιση της ποιότητάς 
τους. Η µετάφραση των στόχων της εν 
λόγω στρατηγικής σε τυφλή µείωση της 
χρήσης των λιπασµάτων αποτελεί µια 
εν δυνάµει διαστρέβλωση και µπορεί 
τελικά στην προσπάθεια επίλυσης 
ενός προβλήµατος να δηµιουργηθούν 
καινούρια. Αντίθετα, ο σχεδιασµός και η 
υλοποίηση ενός προγράµµατος θρέψης 
οφείλει να εξετάζεται στη βασική αρχή 
κάλυψης των 4R (Right source, Right rate, 
Right time, Right place), καταλήγοντας στη 
µέγιστη αξιοποίηση θρεπτικών συστατικών 
από την καλλιέργεια. Με αυτό τον τρόπο, 
εξασφαλίζονται υψηλές αποδόσεις ανά 
στρέµµα, προϊόντα µε θρεπτική αξία και 
γενικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά 
και ταυτόχρονη µείωση των απωλειών 
των θρεπτικών συστατικών -άρα και των 

ΖΙΚΟ A.E. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΕΨΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ  
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ

▲
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Η ΖΙΚΟ Α.Ε. µε ενεργή παρουσία στο χώρο 
των προϊόντων λίπανσης εδώ και 35 χρόνια, 
εξελίσσεται δυναµικά µε οδηγό τις ανάγκες 
του σύγχρονου παραγωγού. Με µονάδα 
παρασκευής σύµµεικτων και κρυσταλλικών 
λιπασµάτων µε τρεις γραµµές παραγωγής και 
συσκευασίας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

σε έκταση 50.000 m2 στη ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης 
διαθέτει στην αγορά ένα µεγάλο εύρος 
προϊόντων υψηλής ποιότητας.  Συνεργάζεται µε 
τους µεγαλύτερους οίκους α' υλών παγκοσµίως 
και βασιζόµενη στις ιδιαίτερες ανάγκες θρέψης 
των καλλιεργειών του παραγωγού, σχεδιάζει 
και υλοποιεί την παραγωγή εξειδικευµένων 

λιπασµάτων, µε την εµπειρία και την 
επιστηµονική γνώση της οµάδας της παρέχοντας 
custom made λύσεις. Βασικός στόχος της είναι 
η συνεχής παροχή ευκαιριών στις αυξανόµενες 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο Έλληνας 
παραγωγός και η διάθεση στην αγορά 
προϊόντων µε θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

Με τρεις γραµµές παραγωγής και συσκευασίας στη ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης

▲

αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Οφείλει, επίσης, να αναγνωριστεί η 
παραλλακτικότητα που παρουσιάζουν τα 
κράτη µέλη της Ε.Ε. µεταξύ τους, αλλά 
και στο εσωτερικό τους, τόσο σε επίπεδο 
µεθόδων παραγωγής όσο και σε επίπεδο 
κλιµατολογικών και εδαφικών συνθηκών, 
πιθανά µέσα από µια διαφοροποιηµένη 
προσέγγιση. 
Παρά τις αλλαγές µεγάλης κλίµακας που 
απαιτούνται, το αισιόδοξο είναι ότι το 
θεσµικό αυτό πλαίσιο προσανατολίζεται 
στην ίδια κατεύθυνση µε την τρέχουσα 
έρευνα και  τεχνολογία, µε τις τελευταίες 
να παρέχουν σοβαρές απαντήσεις σε αυτά 
τα εξέχοντα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
αιτήµατα. Στη ΖΙΚΟ Α.Ε. αναγνωρίσαµε 
τη συνεισφορά αυτή των βασιζόµενων 
σε πολυετείς έρευνες τεχνολογικών 
εξελίξεων και την αξιοποιήσαµε µε την 
προσθήκη σειράς σταθεροποιηµένων 
λιπασµάτων µε αναστολέα ουρεάσης, ενώ 
εργαζόµαστε εντατικά στην αξιολόγηση 
νέων τεχνολογιών που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του Έλληνα παραγωγού. 

Ποια η γνώµη σας για την προωθούµενη 
επιδότηση κάποιων τύπων λιπασµάτων µε 
χαµηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα; 

“Με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 
ως βασικό εργαλείο για την υιοθέτηση των 
φιλόδοξων σχεδιασµών της στρατηγικής 
«Από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο» προωθείται, 
µεταξύ άλλων, η οικονοµική ενίσχυση 
για τη χρήση λιπασµάτων ενισχυµένης 
απόδοσης (Enhanced Efficiency Fertilizers)  
και βιοδιεγερτών. Η πολιτική αυτή φαίνεται 
να αποκτά µια συνολική συνοχή και µε 
τον Κανονισµό (ΕΕ) 1009/2019 ο οποίος 

τίθεται σε εφαρµογή τον προσεχή Ιούλιο 
και ξεκαθαρίζει τη θολή κατάσταση για τις 
παραπάνω οµάδες προϊόντων που δεν 
καλύπτονταν προηγουµένως από τους 
ισχύοντες κανόνες  εναρµόνισης. 
Τα εν λόγω προϊόντα είναι πολλά υποσχόµενα 
και σε πολλές περιπτώσεις η χρήση τους 
µπορεί να οδηγήσει σε εντυπωσιακά 
αποτελέσµατα, τόσο για τις καλλιέργειες, όσο 
και για την αναστολή της περιβαλλοντικής 
υποβάθµισης. Υπό αυτή την έννοια, η 
οικονοµική ενίσχυση των παραγωγών, οι 
οποίοι έχουν και το µεγαλύτερο βάρος της 
υλοποίησης της νέας αυτής αναπτυξιακής 
στρατηγικής της Ε.Ε., για τη χρήση προϊόντων 
λίπανσης νέας τεχνολογίας είναι προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Μέσα στην παρούσα 
συνθήκη των κατακόρυφων αυξήσεων των 

τιµών, ο παραγωγός θα πρέπει να επιλέξει 
τα προϊόντα που θα «χτίσουν» το πρόγραµµα 
λίπανσης των καλλιεργειών του µε βασικό 
γνώµονα τη διασφάλιση υψηλών αποδόσεων 
µε τις χαµηλότερες δυνατές εισροές. Τα 
προϊόντα που χαρακτηρίζονται βελτιωµένης 
αποτελεσµατικότητας τείνουν να γίνουν 
πολυάριθµα, οι τεχνολογίες διαφοροποιούνται 
και καθένα ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένες 
συνθήκες και µε συγκεκριµένες ειδικές 
προϋποθέσεις.  Στο σηµείο αυτό, η 
συστηµατική αλληλεπίδραση µε τον γεωπόνο 
και η ανάπτυξη σχέσης συνεργασίας µε τον 
παρασκευαστή κάθε προϊόντος κρίνεται 
ζωτικής σηµασίας για τον παραγωγό ώστε 
να προβεί στην επιλογή των κατάλληλων 
προϊόντων και στην προτεινόµενη χρήση και 
µέθοδο εφαρµογής τους.
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Υπάρχει αντίδοτο για τους καλλιεργητές στη 
µεγάλη άνοδο τιµών των λιπασµάτων;

“Η αύξηση του κοστολογίου 
των καλλιεργειών είναι ένα παγκόσµιο 
φαινόµενο και όχι κάτι που παρατηρείται 
µόνο στην Ελλάδα. Ένα γεγονός που η 
Ε.Ε. και η Ελληνική κυβέρνηση πρέπει να 
λάβει σοβαρά υπόψη και να προβεί σε 
ενέργειες προκειµένου να στηρίξει τον 
επαγγελµατία καλλιεργητή και όχι µόνο. Η 
αύξηση της ενέργειας είναι ο κυριότερος 
όµως λόγoς που αυξάνεται το κοστολόγιο 
του παραγωγού. Το κόστος των λιπασµάτων 
ιστορικά δεν ξεπερνάει το ποσοστό του 7-
9% κατά µέσο όρο  του συνολικού κόστους 
των καλλιεργειών. Η Ελλάδα µπορεί να είναι 
κατά βάση αγροτική χώρα αλλά δυστυχώς 
δεν παράγεται καµία πρώτη ύλη  λιπασµάτων 
εγχώρια µε αποτέλεσµα να ακολουθεί τις 
τάσεις των πρώτων υλών της παγκόσµιας 
αγοράς. Τα λιπάσµατα είναι µια επένδυση 
επί αποδώσει και οι καλλιεργητές δεν θα 
πρέπει να το ξεχνάνε. Μέχρι η κατάσταση να 
βελτιωθεί και να µειωθούν τα κοστολόγια 
τους, φρονιµότερο είναι οι καλλιεργητές να 
εστιάζουν στην αύξηση της κερδοφορίας 
τους και κατ’ επέκταση του εισοδήµατός 
τους. Να εστιάζουν δηλαδή στην επιλογή 

ποιοτικών προϊόντων µε τεχνολογία που 
βασίζονται στην έννοια της επένδυσης επί 
αποδώσει και πραγµατικά συµβάλλουν στην 
προστιθέµενη αξία του τελικού προϊόντος και 
όχι σε ευκαιριακές λύσεις που εκ πρώτης 
µπορεί να φαίνονται πιο οικονοµικές αλλά εν 
κατακλείδι δεν είναι.
Πώς βλέπετε να επιδρά στη χρήση 
λιπασµάτων η προσαρµογή στο νέο 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε.;

“Με την εφαρµογή του νέου 
Κανονισµού λιπασµάτων της ΕΕ θα 
συµπεριλαµβάνονται όλα τα προϊόντα 
θρέψης, βιοδιεγέρτες και λιπάσµατα που 
περιέχουν οργανικές ενώσεις που παλαιότερα 
δεν συµπεριλαµβανόντουσαν στον διεθνή 
Κανονισµό. Εφόσον το κόστος της διαδικασίας 
ελέγχου είναι διαχειρίσιµο για τις επιχειρήσεις 
µόνο θετικά θα µπορούσε να επιδράσει 
το νέο πλαίσιο. Ο καλλιεργητής θα µπορεί 
να προµηθεύεται πιστοποιηµένα ποιοτικά 
προϊόντα θρέψης εγκεκριµένα από την ΕΕ 
που µπορούν να συµβάλλουν στη βελτίωση 
του εισοδήµατός του από καλύτερη απόδοση 
ή/και στην προστιθέµενη αξία του τελικού 
προϊόντος δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις 
για πιο υγιή ανταγωνισµό και παραγωγή 
προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. 

Ποια η γνώµη σας για την προωθούµενη 
επιδότηση κάποιων τύπων λιπασµάτων µε 
χαµηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα; 

“Πρωταρχικός στόχος όλων 
µας θα έπρεπε να είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος και η ορθολογική χρήση των 
πρώτων υλών, οι οποίες δεν θα είναι για 
πάντα άφθονες. Θυµάµαι σαν χθες πριν από 
εφτά χρόνια σε ένα συνέδριο της ICL που 
µας εξηγούσε ένας καθηγητής από το Βέλγιο 
ότι καταναλώνουµε σήµερα µιάµιση φορά τις 
πηγές της Γης, αναφέροντας χαρακτηριστικά 
ότι πρακτικά είναι σαν να τρώµε το φαγητό 
των παιδιών µας… Εστιάζοντας στην 
προστασία του περιβάλλοντος και την 

ορθολογική χρήση των φυσικών ορυκτών 
του πλανήτη µας πρέπει να εστιάζουµε 
σε αειφόρες λύσεις θρέψης, φιλικές προς 
το περιβάλλον που ευνοούν την κυκλική 
οικονοµία και η EE θα έπρεπε να δίνει 
ισχυρά κίνητρα για την προώθηση των 
συγκεκριµένων κατηγοριών λιπασµάτων. 

ΜΕDILCO HELLAS 

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ   
ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ∆ΟΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑ 
ΓAΓΓΟΥ

▲

∆ηµιουργούµε αξία στο 
τελικό προϊόν του παραγωγού

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

▲
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ΑGROMASTER: ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΘΗΚΗ

Τα Agromaster είναι µια σειρά βιοδιασπώµενων κοκκωδών 
λιπασµάτων ελεγχόµενης αποδέσµευσης µε τη µοναδική 
τεχνολογία περικάλυψης (coating) E-Max, που επιτρέπει τον 
έλεγχο ακόµα και των πιο δύσκολων συνθηκών. Ανεξάρτητα από 
τις καιρικές συνθήκες, το είδος της καλλιέργειας ή τις εδαφικές 
συνθήκες, η παροχή των θρεπτικών στοιχείων γίνεται µε απόλυτο 
έλεγχο. Είναι εύκολα στην εφαρµογή και εξασφαλίζουν υψηλές 
αποδόσεις, µε ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα 
την άνοιξη ή το φθινόπωρο, όταν οι ισxυρές βροχοπτώσεις 
δυσκολεύουν την εφαρµογή κοινών λιπασµάτων µε τα Agromaster 
έχετε τον έλεγχο. Τα οφέλη των Αgromaster είναι τα εξής:

■Μεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στη χρήση του 
αζώτου (NUE). Η αποτελεσµατικότητα της χρήσης του 

αζώτου (NUE) έχει κοµβικό ρόλο στην αειφορική γεωργία 
και αποτελεί σηµαντικό στοιχείο αξιολόγησης για την 
επιλογή του λιπάσµατος. Mε τα Agromaster επιτυχγάνεται 
σηµαντικά µικρότερη έκπλυση (έως και 20%), µικρότερη 
απονιτροποίηση (έως και 40%) και µικρότερη εξάτµιση 
(Σε Πανεπιστηµιακό πείραµα , διαπιστώθηκε ότι η 
περικαλυµµένη ουρία είχε τις λιγότερες απώλειες λόγω 
εξάτµισης. Πιο συγκεκριµένα µέχρι το τέλος του πειράµατος 
η ουρία µε παρεµποδιστή (ΝΒΡΤ) είχε τριπλάσια εξάτµιση 
και η UAN (Urea ammonium nitrate) είχε διπλάσια 
εξάτµιση, σε σύγκριση µε την περικαλυµµένη ουρία!) 
■Χαµηλότερο ανθρακικό αποτύπωµα έως και 11%.

ΚΟΚΚΩ∆Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ

Θρέψη Corteva 
Agriscience 
Η Corteva Agriscience Hellas διαθέτει 
µια πλήρη σειρά προϊόντων θρέψης που 
καλύπτουν τις ανάγκες των αρόσιµων 
και άλλων καλλιεργειών. Με αφετηρία τις 
αναλύσεις εδάφους που παρέχει η εταιρεία, 
καταρτίζεται το πρόγραµµα θρέψης ανάλογα 
µε τις ανάγκες του κάθε χωραφιού. 

 
Λίπανση

PrePlant 
14-24-12+2MgO+10SO3   
Πλούσιο ριζικό σύστηµα - 
∆υνατό ξεκίνηµα 
Το PrePlant είναι η νέα 
πρόταση της Corteva 
Agriscience Hellas στη 
βασική λίπανση των 
καλλιεργειών. Η ειδική 

αναλογία των θρεπτικών στοιχείων βοηθά 
αποτελεσµατικά τα φυτά, ενώ παράλληλα 
βελτιώνει τα χαµηλής γονιµότητας εδάφη. 
Περιέχει τρεις τύπους αζώτου (Αµµωνιακό, 
Ουρεϊκό, Αργής Αποδέσµευσης), υψηλής 
υδατοδιαλυτότητας φώσφορο και 

εξαιρετικής ποιότητας κάλιο. Το θειϊκό 
µαγνήσιο και το θείο ολοκληρώνουν 
αρµονικά την ειδική του σύνθεση.

Kinsidro® Nutri  

Το Kinsidro Νutri αποτελεί στερεό µείγµα 
µικροθρεπτικών στοιχείων µε βόριο (Β), 
κοβάλτιο (Co), χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), 
µαγγάνιο (Mn), µολυβδαίνιο (Mo) και 
ψευδάργυρο (Zn). Η δράση του Kinsidro Nutri :
■Αυξάνει την κυτταρική διαίρεση και 
επιµήκυνση.
■Συνεισφέρει στην αύξηση της 
περιεκτικότητας της Χλωροφύλλης / 
Φωτοσύνθεσης.
■Συµβάλλει στην αύξηση της βιοµάζας και 
της τελικής απόδοσης του φυτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. Μπορεί να 

προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. Περιέχει 

άλας του EDTA µε κοβάλτιο και νάτριο.

Instinct®    

Τo Instinct® αποτελεί το νέο σταθεροποιητή 
αζώτου της Corteva Agriscience. ο 
οποίος εφαρµόζεται απευθείας στο 
έδαφος και διατηρεί το άζωτο στην 
(σταθερή) αµµωνιακή του µορφή για 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Με αυτό 
τον τρόπο προσφέρει στους καλλιεργητές 
αδιαµφισβήτητα αγρονοµικά, οικονοµικά 
και περιβαλλοντικά οφέλη, σε ένα ευρύ 
φάσµα καλλιεργειών όπως καλαµπόκι, 
σιτάρι, βαµβάκι, ελαιοκράµβη, αρδευόµενος 
ηλίανθος, ρύζι και κηπευτικά. Η τεχνολογία 
OPTINYTE™, στην οποία στηρίζεται το 
Instinct®, είναι ένα πολύτιµο εργαλείο 
διαχείρισης αζώτου, το οποίο καθιστά το 
γεωργικό σύστηµα πιο παραγωγικό και 
βιώσιµο, συµβάλλοντας στη µείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος που 
προκύπτει από τη γεωργική παραγωγή. Αυτή 
η τεχνολογία έχει αποδειχθεί ότι υποστηρίζει 
το παραγωγικό δυναµικό των καλλιεργειών 
µειώνοντας την έκπλυση αζώτου και τις 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου.

Blue N                                                                                     

Νέας γενιάς Βιοδιεγέρτης που αποτελεί µια 
επιπλέον πηγή αζώτου για τα φυτά. Περιέχει 
το βακτήριο Methylobacterium symbioticum 
SB23, που δεσµεύει το ατµοσφαιρικό άζωτο 
για λογαριασµό της καλλιέργειας. Συµβάλει  
στην µείωση εκποµπών άνθρακα και την 
αειφορία. Εξαιρετική λύση σε συνθήκες 
«οριακών εισροών αζώτου».

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience  
and its affiliated companies. © 2022 Corteva
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CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS 

ΟΡΘΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ     
Η ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ 

Yπάρχει αντίδοτο για τους καλλιεργητές στη 
µεγάλη άνοδο τιµών των λιπασµάτων;

“Η λίπανση είναι κρίσιµος 
παράγοντας επιτυχίας. Σε αυτήν 
οφείλεται µεγάλο µέρος της αύξησης των 
αποδόσεων στη γεωργία τον τελευταίο 
αιώνα παγκοσµίως. Οι υψηλές τιµές είναι 
ευκαιρία και πρόκληση για ορθολογική 
χρήση των λιπασµάτων και εφαρµογή της 
νέας τεχνολογίας που οδηγεί στη λήψη 
εµπεριστατωµένων αποφάσεων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της καλλιέργειας. Χρήση εισροών 
λοιπόν µε βάση δεδοµένα και στόχο τη 
βελτίωση της κερδοφορίας.
Συµβουλευτική Λίπανση µε δεδοµένα 
Τηλεπισκόπησης από την Corteva. 
Υπηρεσίες Συµβουλευτικής Λίπανσης µε 
Γεωδιαχείριση σε συνεργασία µε την εταιρεία 
Οικοανάπτυξη. Προσφέρουµε oρθολογική 
πρόταση λίπανσης βαµβακιού, καλαµποκιού 
και χειµερινών σιτηρών που βασίζεται σε 
χρονοσειρές δορυφορικών εικόνων και το 
ιστορικό του συγκεκριµένου χωραφιού. Ο 
παραγωγός ενηµερώνεται µε συµβουλές 
και παρατηρήσεις, χάρτες ανάπτυξης της 
καλλιέργειας και χάρτες εφαρµογής των 
λιπασµάτων. Ψηφιακά αρχεία διαθέσιµα 

για όσους παραγωγούς διαθέτουν 
ηλεκτρονικούς λιπασµατοδιανοµείς VRT για 
αυτόµατες εφαρµογές. ∆ιαχείριση αζώτου 
µε τα νέα προϊόντα παροχής ατµοσφαιρικού 
αζώτου (Blue N) και σταθεροπoίησης 
του αζώτου στο έδαφος (Instict) για 
την βελτιστοποίηση της επένδυσης του 
παραγωγού στο άζωτο καθ’ όλη την 
καλλιεργητική περίοδο. 

Πώς βλέπετε να επιδρά στη χρήση 
λιπασµάτων η προσαρµογή στο νέο 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε.;

“Η εφαρµογή πρέπει να είναι 

σταδιακή και να συνδυάζει επιµόρφωση 
και ενηµέρωση των παραγωγών και των 
γεωτεχνικών ανά είδος καλλιέργειας. 
Ιδιωτικός και δηµόσιος τοµέας οφείλουν να 
συγκεντρώσουν και αναλύσουν δεδοµένα 
από εξειδικευµένες µελέτες για την 
προετοιµασία συµβουλών και εφαρµογών 
που θα περιορίσουν τις ενδεχόµενες 
αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή και 
το εισόδηµα της πρωτογενούς παραγωγής. 
ΕΣΥΦ & ΣΠΕΛ έχουν εκφράσει ανησυχία για 
τους στόχους που έχουν τεθεί ως προς το 
µέγεθος των περιορισµών στη χρήση ΦΠΠ 
και λιπασµάτων. Οι βιώσιµες πρακτικές 
για το περιβάλλον και την επερχόµενη 
γενιά νέων αγροτών που θα προκύψουν 
ενισχύονται από τη Γεωργία Ακριβείας – 
Ευφυής Γεωργία.

Ποια η γνώµη σας για την προωθούµενη 
επιδότηση κάποιων τύπων λιπασµάτων µε 
χαµηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα; 

“Τα κίνητρα για την όποια 
µετάβαση είναι απαραίτητα, πόσο µάλλον 
στο συγκεκριµένο αντικείµενο όπου έχουν 
τεθεί πολύ φιλόδοξοι στόχοι από την Ε.Ε. Τα 
κίνητρα για να επιφέρουν αποτέλεσµα πρέπει 
να ενθαρρύνουν τους ενδιαφερόµενους 
να  προσαρµοστούν σε νέα λογική και 
να κινηθούν προς την υιοθέτηση νέων 
πρακτικών. Οφείλουν να είναι πολυδιάστατα 
και να έχουν ολοκληρωµένη δοµή που να 
κατευθύνει σε: 
■Μείωση απώλειας και σπατάλης 
θρεπτικών στοιχείων (κυρίως άζωτο και 
φώσφορο)
■Ανάπτυξη προγραµµάτων αµειψισποράς.
■Χρήση βιοδραστικών και προϊόντων 
φυσικής προέλευσης που ενισχύουν την 
άµυνα και την θρέψη των φυτών.
■Ψηφιακές υπηρεσίες για παραγωγούς και 
γεωπόνους που οδηγούν σε ορθολογική και 
τεκµηριωµένη χρήση εισροών.
■Life Cycle ανάλυση καθώς και καταγραφή 
του αποτυπώµατος άνθρακα.

MARKETING & 
DEVELOPMENT 
MANAGER

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΖΑΝΑΚΗΣ

▲
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Πώς βλέπετε ότι θα επηρεάσει τους 
καλλιεργητές η µεγάλη άνοδος της τιµής 
των λιπασµάτων;

“Η κατάσταση όπως έχει 
διαµορφωθεί σήµερα δηµιουργεί σύνθετα 
προβλήµατα στη γεωργική παραγωγή. ∆εν 
είναι µόνο το κόστος των λιπασµάτων και 
της ενέργειας που αυξήθηκαν κατακόρυφα. 
Αυτά, αν µπορώ να κάνω µία προσέγγιση 
σε τάξη µεγέθους, θα επιβαρύνουν το 
κόστος της φυτικής παραγωγής κατά 
περίπου 650 εκατοµµύρια ευρώ µε τα 
σηµερινά δεδοµένα. Μια τέτοια επιβάρυνση 
αποτελεί το 9 µε 10% της αξίας της φυτικής 
παραγωγής της Ελλάδος που φυσικά θα 
περάσει στην κατανάλωση. Ήδη έχουν 
εµφανιστεί οι πρώτες αυξήσεις και σε 
εντυπωσιακά ποσοστά σε προϊόντα όπως το 
σιτάρι, το καλαµπόκι, το βαµβάκι και λοιπά. 
Η επιβάρυνση από τη ζωική παραγωγή θα 
είναι επίσης σοβαρή. Ένα άλλο πρόβληµα που 
δηµιουργείται είναι αυτό της ανακατάταξης 
των αγορών. Ένα σηµαντικό µέρος της 
γεωργικής παραγωγής προοριζόταν για 
τις αγορές του Ηνωµένου Βασιλείου, 
της Ουκρανίας και µερικά της Ρωσίας. Οι 
συνθήκες σήµερα επιβάλλουν την αλλαγή 
προσανατολισµών αυτής της παραγωγής. 
Ένα επιπλέον πρόβληµα που πρέπει να 
ληφθεί υπόψιν είναι ότι προϊόντα οµοειδή 
µε τα ελληνικά από χώρες του Νότου που 
προορίζονταν για εξαγωγές στη Ρωσία ή 

στην Ουκρανία θα µειώσουν τις τιµές και θα 
ψάξουν να βρουν διέξοδο  και στη χώρα µας.

Πώς βλέπετε να προσαρµόζεται η γεωργία 
µας στις αυξηµένες φιλοπεριβαλλοντικές 
κατευθύνσεις της Ε.Ε. το Green deal, το 
Farm to fork και το νέο θεσµικό πλαίσιο 
στη χρήση των λιπασµάτων;

“Με την κατάσταση όπως 
διαµορφώνεται σήµερα και τις µακροχρόνιες 
επιπτώσεις που επιφυλάσσει ελπίζω ότι θα 
επικρατήσουν άλλες σκέψεις. Ήδη η απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 
του 2019 (Green deal) και το Farm to fork 
που ακολούθησε το 2020 δηµιούργησαν 
πολλά ερωτηµατικά. Επώνυµες µελέτες από 
διεθνείς ή εθνικούς οργανισµούς όπως π.χ. 
η COPA-COGEGA (doc. 27-4-21) η  U.S.D.A. 
(Nov. 2020) κ.α. προβλέπουν µείωση της 
γεωργικής παραγωγής στην Ε.Ε. κατά 7% 
µε 12% , γεγονός που θα είχε επιπτώσεις 
παγκοσµίως, στην επάρκεια και το ύψος των 
τιµών των τροφίµων. Σήµερα, µε  όσα επιφέρει 
ο πόλεµος στην Ουκρανία κατ’ ανάγκη θα 
µειωθεί η κατανάλωση υδρογονανθράκων 
και χρήση λιπασµάτων µεγάλο µέρος των 
οποίων προµήθευε η Ρωσία. ∆υστυχώς 
αυτό θα έχει υψηλό τίµηµα- αρχίσαµε ήδη 
να αντιµετωπίζουµε ένα µέρος του και οι 
προβλέψεις είναι πώς οι δυσχέρειες θα 
ενταθούν σε βάθος χρόνου. Πιστεύουµε στην 
πράσινη ανάπτυξη και προωθούµε προϊόντα 
και λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση και σε ό,τι 
αφορά τα λιπάσµατα των οποίων η για χρόνια 
µειωµένη χρήση στη χώρα µας, συρρικνώθηκε 
κι άλλο. Προτείνουµε λύσεις που συνδυάζουν 
τη µέγιστη οικονοµική απόδοση µε την ελάχιστη 
περιβαλλοντική επιβάρυνση. Είµαστε µία 
εταιρεία που µπορεί να το κάνει, γιατί ξέρει 
να το κάνει και σήµερα µπαίνουµε σε µια νέα 
φάση προσαρµογής γιατί άλλαξαν οι συνθήκες.  
Τέλος αυτό που θεωρώ χρήσιµο και επείγον 
στην παρούσα συγκυρία, είναι η σύσταση 
µιας επιτροπής που θα επανατοποθετήσει τις 
παραγωγικές κατευθύνσεις της Ελληνικής 
Γεωργίας κάτω από τα νέα δεδοµένα.

ΜAGMA AGRO 

ΘΕΛΕΙ ΤΟΛΜΗ Η ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΑΙΣΙΟΣ

▲

Το 2021 ήταν µία χρονιά µε 
πρωτοφανή προβλήµατα 
που σαφώς επιβράδυναν τις 
περισσότερες αναπτυξιακές 
προσπάθειες. Φυσικά και τις δικές 
µας. H πανδηµία της Covid19 
συνεχίστηκε µε σηµαντικές 
επιπτώσεις, το Brexit δηµιούργησε 
αναπάντητα ακόµη ερωτήµατα 
ενώ από τον Απρίλιο και µετά 
άρχισε να γίνεται αισθητή η αύξηση 
των τιµών της ενέργειας και των 
πρώτων υλών των λιπασµάτων. 
Επίσης παρουσιάστηκε συρρίκνωση 
προσφοράς και αλµατώδης αύξηση 
τιµών στον τοµέα µεταφορών. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες 
η επιχειρηµατική λογική οδηγεί 
στην προσπάθεια διαφύλαξης των 
κεκτηµένων και όχι στην προώθηση 
αναπτυξιακών στόχων. Σε αυτό το 
γενικό κλίµα η Μagma Αgro ήταν 
µία από τις εξαιρέσεις. Είµαστε 
η εταιρεία που προχώρησε µε 
γρήγορο βηµατισµό σε οργάνωση 
µιας πρώτης επιλογής νέων 
προϊόντων, σε σύνθεση δικτύου 
πωλήσεων, σε αναβάθµιση των 
υφιστάµενων εγκαταστάσεων 
παραγωγής και logistics και 
στην έναρξη λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων της στην Κόρινθο 
που σύντοµα θα εξελιχθούν σε 
παραγωγική µονάδα γεωργικών 
εφοδίων νέας τεχνολογίας.

Ένας χρόνος  
στην ελληνική αγορά

▲
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ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ

MAESTRO ® 18-5-10 + 2.5MgO + 14SO 
3 + 0.06B + 0.06Zn
MAESTRO ® 14-8-14 + 2.5MgO + 14SO 
3 + 0.06B + 0.06Zn
Προϊόντα σύνθετα µε τεχνολογία αναστο-
λέα ουρεάσης ΝΒΡΤ + NPPT. Πλούσια σε 
µαγνήσιο και µε ιχνοστοιχεία, κατάλλη-
λα για βασική εφαρµογή σε κάθε καλλι-
έργεια, όπως ελιά, µηλοειδή, πυρηνόκαρ-
πα, κηπευτικά.

UREOS ® 38-0-0 + 
18.5SO3
STARAY ® 17-22-0 + SO3
Αζωτούχο κοκκώδες 
αλλά πλήρως υδατο-
διαλυτό λίπασµα, µε 
αµµωνιακή και ου-
ρική µορφή αζώτου, 
για επιφανειακές ε-
φαρµογές.

VIRGO ® 19-9-10
VIRGO ® 16-16-16
Σύνθετο λίπασµα µε πλούσια περιε-
κτικότητα σε άζωτο και ιδανική ανα-
λογία µακροστοιχείων. Με σύνθεση 
ίδια σε κάθε κόκκο, συνίσταται για 
βασική εφαρµογή σε κάθε καλλιέρ-
γεια, ειδικότερα όµως για εκείνες µε 
υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο, όπως 
ελιά, καλαµπόκι, βαµβάκι.

COBRA ® 10-10-17 + 2MgO + 
10SO 3 + 0.1B + 0.1Zn

ΝΡΚ σύνθετο λίπασµα µε υψηλό 
τίτλο καλίου καθώς και µε µα-
γνήσιο, θείο, βόριο και ψευδάρ-
γυρο. Με σύσταση ίδια σε κάθε 
κόκκο ιδανικό για βασική λίπαν-
ση σε καλλιέργειες απαιτητικές 
σε κάλιο, όπως αµπέλι & πατάτα.

Η παραγωγική δυναµικότητα των εγκαταστάσεων 
της Magma Agro στα Οινόφυτα ενισχύεται από τη 
τη νέα µονάδα της εταιρείας στην Κορινθία.
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ΤΙΜΑC AGRO  |  ΛΥ∆Α 

ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ 
ΟΙ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Υπάρχει αντίδοτο για τους καλλιεργητές στη 
µεγάλη άνοδο τιµών των λιπασµάτων;

“Πράγµατι, οι κοστολογικές 
συνθήκες, βάσει των οποίων εκκινεί 
η φετινή χρονιά, διαµορφώνουν ένα 
τοπίο αβεβαιότητας αλλά και ευκαιριών. 
Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες αποτελεί 
αναγκαιότητα για τον Έλληνα παραγωγό η 
αλλαγή καλλιεργητικής νοοτροπίας, ειδικά 
από τη στιγµή που το κόστος παραγωγής 
παρουσιάζει σηµαντικές αυξητικές τάσεις, 
λαµβάνοντας υπόψιν τι επικρατεί στους 
τοµείς της ενέργειας, των καυσίµων αλλά 
και των εφοδίων. Από την άλλη πλευρά, 
το σκηνικό που στήνεται όσον αφορά τις 
τιµές πώλησης των αγροτικών προϊόντων, 
όπως το βαµβάκι, το σιτάρι, το κριθάρι και το 
καλαµπόκι, είναι άκρως ενθαρρυντικό. 
Προϊόντα που διαχρονικά προβληµατίζουν 
τους Έλληνες παραγωγούς όταν έρχεται η 
στιγµή της πώλησής τους, πλέον αποκτούν 
υψηλότερη αξία και µπορούν να αποφέρουν 
σηµαντική πρόσοδο. Συνεπώς, η µεγαλύτερη 
πρόκληση για τον Έλληνα αγρότη τη φετινή 

χρονιά θα είναι η επιλογή εκείνων των 
καλλιεργητικών πρακτικών και µέσων, που 
θα προσδώσουν ποιότητα και υπεραξία 
στο παραγόµενο τελικό προϊόν, ώστε να 
εκµεταλλευτεί τις προκύπτουσες εµπορικές 
αξίες και να µεγιστοποιήσει το εισόδηµά του.
Ειδικά στον κλάδο της λίπανσης και θρέψης 
των καλλιεργειών, η τρέχουσα χρονιά είναι 
ευκαιρία για τον παραγωγό να ξεφύγει από 
τα καθιερωµένα. Είναι η ευκαιρία του, να 
επιλέξει το λίπασµα ή το σκεύασµα θρέψης 
εκείνο που µπορεί να καλύψει όσο πιο άρτια 
και ολοκληρωµένα γίνεται τις ανάγκες της 
καλλιέργειάς του. Από τη στιγµή που το 
κόστος των κοινών εφοδίων έχει φτάσει 
σε ιστορικά υψηλά, ανοίγεται ένας δρόµος 
µπροστά του, εκείνος της επιλογής µιας 
εξειδικευµένης λύσης που δύναται να 
βελτιστοποιήσει τόσο ποσοτικά όσο και 
ποιοτικά την παραγωγή του. 

Πώς βλέπετε να επιδρά στη χρήση 
λιπασµάτων η προσαρµογή στο νέο 
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε.;

“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 µία ευκαιρία για τις πραγµατικά 
καινοτόµες τεχνολογίες να ξεχωρίσουν 
από τα κοινά λιπάσµατα ή ακόµα και από τα 
«αυτοαποκαλούµενα specialite». Σε µία εποχή 
όπου όλο και περισσότεροι παρουσιάζουν τα 
λιπάσµατά τους ως specialite, η πρόκληση 
έγκειται κυρίως στην επιµόρφωση τόσο των 
συνεργατών, όσο και των παραγωγών γύρω 
από τις νέες τεχνολογίες και τις πραγµατικές 
διαφορές µεταξύ τους. Με γνώµονα αυτό, 
η οµάδα των 40 και πλέον γεωπόνων της 
Timac Agro | ΛΥ∆Α, εξηγεί πρακτικά και 
µε τεχνικοοικονοµικά επιχειρήµατα πώς η 

επένδυση στις τεχνολογίες των προϊόντων 
µας είναι σε θέση να αυξήσει τα εισοδήµατα 
του παραγωγού, µεγιστοποιώντας τις 
αποδόσεις του και, ως εκ τούτου, και το 
εισόδηµά του. 

Ποια η γνώµη σας για την προωθούµενη 
επιδότηση κάποιων τύπων λιπασµάτων µε 
χαµηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα; 

“Η επιδότηση λιπασµάτων µε 
χαµηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
είναι σίγουρα ένα ενθαρρυντικό µέτρο. 
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 έως 
σήµερα µια σηµαντική πρόκληση.  Με 
τις προκλήσεις στο χώρο της Γεωργίας 
ολοένα να αυξάνονται, οι παραγωγοί 
θα πρέπει να αναζητήσουν πραγµατικά 
καινοτόµες λύσεις εξειδικευµένης θρέψης 
και ορθολογικής λίπανσης µε σκοπό τη 
βελτιστοποίηση της παραγωγής, αλλά και 
της ποιότητας. Η στροφή από το κοινό 
λίπασµα σε προϊόντα εξειδικευµένης 
θρέψης (specialty fertilizers) κρίνεται 
περισσότερο αναγκαία από ποτέ, αφού 
η θρέψη πρέπει επιτέλους να συµβάλει 
ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών της 
εκάστοτε καλλιέργειας. Με τα λιπάσµατα 
εξειδικευµένης θρέψης TIMAC AGRO 
πετυχαίνουµε άριστες αποδόσεις και 
βελτιστοποίηση ποιότητας, αφού κάθε προϊόν 
περιέχει µοναδικά σχεδιασµένες τεχνολογίες 
ανάλογα µε την καλλιέργεια, τον τύπο 
εδάφους και φυσικά τις ανάγκες θρέψης.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
TIMAC AGRO | ΛΥ∆Α

∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΡΕΠΠΑΣ  

▲
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Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ

Ένα πιθανό σενάριο, που προκύπτει από τις επιπτώσεις 
του πολέµου, προβλέπει ότι µόνο οι πληθυσµοί στα πιο 

προνοµιούχα σηµεία του πλανήτη θα έχουν ικανή 
πρόσβαση στα τρόφιµα. Υπό αυτήν την έννοια, η διεθνής 

κοινότητα βρίσκεται απέναντι από ένα σκληρό δίληµµα 
µε τη σύνθετη απάντηση σε αυτό να προϋποθέτει 
την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας σε όλες 
τις περιοχές του πλανήτη όσο παράλληλα οι δυτικές 

αγορές περιορίζουν την εξάρτησή τους από την Ρωσία.
Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό η διεθνής κοινότητα να 

καθίσει στο τραπέζι και να αναπτύξει τρόπους που θα 
εξασφάλιζαν την παγκόσµια παραγωγή τροφίµων, µειώνοντας 
την εξάρτησή µας από τη Ρωσία, ακόµα και αν σήµερα οι 
εναλλακτικές είναι περιορισµένες. Εδώ έγκειται το δύσκολο 
δίληµµα,  ανάµεσα στο να συνεχιστεί ο εφοδιασµός πρώτων 
υλών από τη Ρωσία βραχυπρόθεσµα ή από την άλλη η χώρα να 
αποκοπεί εντελώς από τη διεθνή αλυσίδα τροφίµων. 
Η τελευταία επιλογή θα έχει τεράστιες κοινωνικές 
επιπτώσεις. Τέτοιες αποφάσεις δεν µπορούν να τις πάρουν 
µεµονωµένα οι εταιρείες. Μπορούν µόνο να παρθούν σε 
επίπεδο κρατών και διεθνών αρχών και οργανισµών.
Ένας κόσµος µε ασταθή προµήθεια τροφίµων είναι ένας κόσµος 
που δοκιµάζεται από λιµό σε πολλά σηµεία του, αυξηµένα 
επίπεδα θνησιµότητας, περαιτέρω ένοπλων συγκρούσεων, 
µετανάστευσης, εξεγέρσεων και παραστρατισµένες κοινωνίες 
που έρχονται να εντείνουν και να επιταχύνουν τις υφιστάµενες 
γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Τώρα, µε τις γεωπολιτικές συνθήκες να έχουν ήδη βγει εκτός 
ισορροπίας, οι µεγαλύτερες πηγές πρώτων υλών για την 
αγροτική παραγωγή της Ευρώπης, υπόκεινται σε περιορισµούς 
και δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσµες εναλλακτικές λύσεις.
Η εταιρεία έχει χτυπηθεί άµεσα από τη σύγκρουση, αφού 
προσωπικό της βρίσκεται αυτήν τη στιγµή στην εµπόλεµη ζώνη 
της Ουκρανίας, ενώ τα πρώτα 24ωρα του πολέµου, πύραυλος 
έπληξε τα γραφεία της Yara στο Κίεβο, χωρίς να σηµειωθούν 
απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και τραυµατισµοί.
Aκόµα κι αν υποθέσουµε ότι οι υψηλότερες τιµές στα τρόφιµα 
και τα λιπάσµατα θα µπορούσαν να έχουν αρχικά έναν θετικό 
αντίκτυπο στα δεδοµένα της εταιρείας βραχυπρόθεσµα, ο 
κίνδυνος µιας κοινωνικής και οικονοµικής αναστάτωσης 
εξαιτίας του πολέµου, θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια 
κρίσιµη περίοδο αποσταθεροποίησης.
Οι συνέπειες του πολέµου στην Ουκρανία θα γίνουν αισθητές 
τόσο στα φτωχά κράτη του πλανήτη, όσο και στα πιο οικονοµικά 
ισχυρά. Οι επιπλοκές της συγκυρίας αυτής στις ισορροπίες 
ενός εύθραυστου συστήµατος, όπως αυτό της αλυσίδας 
τροφίµων, είναι µεγάλες. Ειδικά όταν οι εµπλεκόµενες στον 
πόλεµο χώρες, Ουκρανία και Ρωσία, αποτελούν ισχυρούς 
αγροτικούς οίκους, ιδίως στο πεδίο της παραγωγής σιτηρών. 
Η περίπτωση της επιτιθέµενης Ρωσίας, µάλιστα, έρχεται να 
κάνει την εξίσωση ακόµα πιο δύσκολη, µιας και αποτελεί 
βασικό προµηθευτή αγροτικών πρώτων υλών για την 
παραγωγή λιπασµάτων. Όµως τώρα το επείγον είναι να 
βοηθήσουµε την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό.

Ένας κόσµος µε 
ασταθή προµήθεια 
τροφίµων 
δοκιµάζεται από 
λιµό σε πολλά 
σηµεία του, µια 
κατάσταση που 
συνήθως οδηγεί 
σε κοινωνικές 
αναταραχές.

Svein Tore 
Holsether, 

CEO of Yara 
International

ΑΝΑΛΥΣΗ
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