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Οι τιμές πρώτων υλών και η νέα ΚΑΠ 
φέρνουν εξορθολογισμό στο λίπασμα     
Με καλύτερους όρους για τους αγρότες φαίνεται να ανοίγει η νέα περίοδος των εαρινών σπορών,   
καθώς, µετά τη διόρθωση στις τιµές των λιπασµάτων, έρχονται ενισχύσεις για τα specialties. σελ. 6-11

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ  

Το φυτό είναι µια πολυκατοικία 
που φιλοξενεί ή αναγκάζεται να 
διαχειριστεί µικροοργανισµούς 
που µπήκαν µε το ζόρι. σελ.24

ΧΟΡΗΓΟΣ
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Ειδική έκδοση για τα λιπάσµατα

ΝΕ0 ΠΕ∆ΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ 
Οι εποχές έχουν αλλάξει, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί, οι προτάσεις που έχει στη διάθεσή του ο 
παραγωγός είναι πολλές και η υπόθεση των λιπασµάτων δεν γίνεται να υπακούει σε νόρµες αλλά και 
τρόπους διακίνησης προηγούµενων δεκαετιών. Η συνέντευξη του καθηγητή ∆ηµήτρη Μπουράνη, 
την οποία φιλοξενεί το Fertilizer Management, αποτυπώνει µε γλαφυρό τρόπο την κοσµογονία που 
υπάρχει αυτό τον καιρό γύρω από την τεχνολογία των λιπασµάτων και τη θρέψη των φυτών.
Η βιοχηµεία και η φυσιολογία του φυτού, τονίζει ο καθηγητής, έχει αναδείξει πολλά και ποικίλα 
µεταβολικά δίκτυα, πρωτεϊνικά δίκτυα, δίκτυα γονιδίων, αλλά και ρυθµιστικά δίκτυα. Για να το πούµε 
απλά, από ένα αρχικό µόριο θα παραχθούν ένα ή περισσότερα ενδιάµεσα και το τελικό µόριο αυτής 
της βιοχηµικής µετατροπής θα είναι το εισερχόµενο µίας άλλης βιοχηµικής αλληλουχίας µορίων. 
Κάποια από αυτά τα «τελικά» µόρια, είναι µόρια-κόµβοι, επειδή τροφοδοτούν περισσότερες από µία 
πορείες. Εκεί χρειάζεται ένας µοριακός «τροχονόµος» που θα ρυθµίζει τις προτεραιότητες. Αυτά τα 
δίκτυα τα γνωρίζουµε σε µεγάλο βάθος, όπως επίσης και τον τρόπο που ρυθµίζονται από διάφορους 
παράγοντες, εσωτερικούς ή εξωτερικούς. Έτσι ένα «σύνθηµα» µελέτης εδώ είναι «ποιο σύστηµα 
κάνει τι, που, πώς, πότε και γιατί», ξεκινώντας από τον ενεργειακό µεταβολισµό, πάνω στον οποίο 
«κουµπώνουν» όλα τα υπόλοιπα µεταβολικά µονοπάτια. Το φυτό βέβαια, µας εξηγεί ο κ. Μπουράνης, 
είναι ένας ακίνητος οργανισµός. Εκεί όπου έπεσε ο σπόρος, εκεί θα φυτρώσει και, αν επιβιώσει, 
εκεί θα ολοκληρώσει τον βιολογικό του κύκλο και θα φέρει στον κόσµο τους απογόνους του. Εµείς 
οι άνθρωποι χρησιµοποιούµε τη συµπεριφορά µας µαζί µε τη λειτουργικότητά µας, κινούµαστε 
για να αντιµετωπίσουµε τις δύσκολες καταστάσεις,. Το φυτό όµως θα πρέπει να χρησιµοποιήσει 
τη φυσιολογία του και µία «πλαστική» προσαρµογή του για να αντιµετωπίσει τις όποιες αντίξοες 
καταστάσεις. Και αυτές δεν είναι λίγες. Έτσι, λοιπόν, ανάµεσα στις διάφορες καινοτοµίες-κοσµογονίες, 
η ενσωµάτωση επιλεγµένων µεταβολιτών ή συνδυασµών τους, στα «συµβατικά» λιπάσµατικά 
προϊόντα ήταν µία από αυτές που εξελίχθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια, τουλάχιστον.
Μπορεί όλα αυτά να µοιάζουν απλά για έναν καθηγητή, είναι δύσκολο ωστόσο να γίνουν εύκολα 
αντιληπτά από τον κόσµο της παραγωγής, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι µαζί µε το προϊόν, ο 
αγρότης θα πρέπει να έχει και την ανάλογη ενηµέρωση. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι στις 
περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι αρκετή η ενηµέρωση και οι οδηγίες χρήσης από τα 
καταστήµατα αγροτικών εφοδίων. Αντίθετα, η οργανωµένη και αποτελεσµατική συµβουλευτική σε 
θέµατα θρέψης από τις ίδιες τις εταιρείες παραγωγής και διακίνησης των specialties, όπως λέγονται, 
λιπασµάτων, θα αποτελέσει το νέο κρίσιµο πεδίο ανταγωνισµού τα επόµενα χρόνια.  

▲
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Στις περισσότερες των περιπτώσεων 
δεν είναι αρκετή η ενηµέρωση και οι  
οδηγίες χρήσης των specialties από  
τα καταστήµατα αγροτικών εφοδίων
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 

Φ έτος εισάγεται για πρώτη φορά η 
διεκδίκηση επιδότησης για παραγωγούς που 
στο πρόγραµµα λίπανσης και θρέψης του 

χωραφιού τους χρησιµοποιούν λιπάσµατα 
βραδείας αποδέσµευσης, µε παρεµποδιστές 
ή βιοδιεγέρτες. Η επιδότηση αυτή θα πηγαίνει 
σε όλα τα επιλέξιµα στρέµµατα που έχει στη 
διάθεση ο παραγωγός (θα φτάνει τα 17 ευρώ 
το στρέµµα) και όχι µόνο σε όσα διατηρεί 

δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης. ∆ηλαδή 
ένας παραγωγός που εφαρµόζει σε 200 
στρέµµατα καλαµποκιού βιοδιεγέρτες και 
λιπάσµατα µε παρεµποδιστές θα λάβει 1.500 
ευρώ (7,5 ευρώ το στρέµµα), αποδεικνύοντας 
την εφαρµογή αυτή µέσω ενός ψηφιακού 

ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ APP  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΧΡΙ 17 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ   
> Μέσω του ΟΣ∆Ε 2023 οι αιτήσεις, αναµένονται οι πιστοποιήσεις των ψηφιακών εφαρµογών από ΥΠΑΑΤ    

> Στα 5 ευρώ η ενίσχυση για την εφαρµογή, 7,5 ευρώ το πριµ θρέψης για αροτραία, 12 ευρώ για δέντρα

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
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application του οποίου η χρήση θα επιδοτείται 
µε 5 ευρώ το στρέµµα. Η αίτηση ενίσχυσης θα 
γίνει µέσω του ΟΣ∆Ε 2023 καθώς η επιδότηση 
δίνεται µέσω του καθεστώτος «πρασινίσµατος». 
Προϋπόθεση για την επιδότηση της ειδικής 
θρέψης θα είναι η χρήση µίας ψηφιακής 
εφαρµογής. Τέτοιες, έχουν αναπτύξει προς το 
παρόν ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και τέσσερις ιδιωτικές 
εταιρείες από το χώρο των αγροεφοδίων και 
της συµβουλευτικής, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ. 
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την 
ώρα βρίσκεται στη διαδικασία για να ξεκινήσει 
την αξιολόγηση και πιστοποίηση των εν λόγω 
εφαρµογών. Σε δεύτερο χρόνο αναµένεται 
να δηµιουργηθεί και ένα αποθετήριο των 
δεδοµένων που θα συλλέγονται ώστε οι 
αρµόδιες αρχές να έχουν µία ολοκληρωµένη 
εικόνα εδαφοαναλύσεων, κατάστασης 
αγροτεµαχίων, ενσωµάτωσης γεωργίας 

ακριβείας και άλλων κρίσιµων δεδοµένων 
ώστε να χαράσσουν πιο στοχευµένα αγροτικές 
πολιτικές. Μάλιστα φιλοδοξείται οι ψηφιακές 
αυτές εφαρµογές να καλύψουν σε πρώτη φάση 
πάνω από 7,3 εκατ. στρέµµατα αγροτικής γης. 
Όσο «µαθαίνεται» αυτή η εφαρµογή είναι πολύ 
πιθανό να πέσουν περισσότερα χρήµατα στις 
εν λόγω ενισχύσεις ώστε να ενταχθούν και 
περισσότεροι αγρότες. 
Τα παραπάνω αφορούν τη δράση «Ενίσχυση 
παραγωγών για την εφαρµογή φιλικών 
για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, 
µε τη χρήση ψηφιακής εφαρµογής 
διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης 
περιβαλλοντικών παραµέτρων», η οποία θα 
είναι διαθέσιµη µέσω του νέου πρασινίσµατος. 
Ειδικότερα
1. Για τη χρήση της εφαρµογής, την κατάρτιση, 
παρακολούθηση και προσαρµογή του σχεδίου 
διαχείρισης 5 ευρώ το στρέµµα.
2. Για τη συνέχιση εφαρµογής της µεθόδου 
σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων 
Κοµφούζιο ανά καλλιέργεια.
3. Για την εξαπόλυση ωφέλιµων αρπακτικών 
εντόµων στην καλλιέργεια µηλιάς, ροδακινιάς 
και κερασιάς 43 ευρώ/στρµ. ενώ για την 
καλλιέργεια αχλαδιάς 36 ευρώ/στρµ.
4. Για τη χρήση εντοµοπαθογόνων νηµατωδών 
ενάντια σε διάφορα έντοµα – εχθρούς στις 
καλλιέργειες ροδακινιάς, µηλιάς, δαµασκηνιάς 
24 ευρώ/στρµ.
5. Για την εφαρµογή µηχανικής ζιζανιοκτονίας, 
µε παράλληλη κάλυψη µε mulch 22 ευρώ/στρµ.
6. Για την εφαρµογή πολλαπλών καλοκαιρινών 
κλαδεµάτων για οπωρώνες χωρίς όψιµη 
φρέσκια βλάστηση 21 ευρώ/στρµ..
7. Για τη χρήση ψεκαστικώνακροφυσίων 
µειωµένης διασποράς 3 ευρώ/στρµ.
8. Για τη διαχείριση των υπολειµµάτων 
ψεκαστικών υγρών στις αροτραίες 1 ευρώ και 
στα κηπευτικά και δενδρώδεις 3 ευρώ/στρµ. 
9. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας 
κατά τη διάρκεια των ψεκασµών 7 ευρώ/στρέµµα.
10. Για τη χρήση λιπασµάτων βραδείας 
αποδέσµευσης σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 
ευρώ και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 
ευρώ το στρέµµα.
11. Για τη χρήση λιπασµάτων µε 
παρεµποδιστές σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 
ευρώ/στρµ. και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 
6 ευρώ/στρµ.
12. Για χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες 
σε αροτραίες καλλιέργειες 3 ευρώ και στα 
κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/στρµ.
13. Για την εφαρµογή των εθελοντικών οδηγιών 
ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας: 17,5 ευρώ το 
στρέµµα εσπεριδοειδή, 60 ευρώ/στρέµµα στην ελιά. 

Χρήση εφαρµογής

Κοµφούζιο

Ωφέλιµα αρπακτικά
σε δέντρα

Εντοµοπαθογόνα
νηµατώδη σε δέντρα

Μηχανική
ζιζανιοκτονία

Καλοκαιρινά
κλαδέµατα

Ψεκαστικά µειωµένης
διασποράς

Γεωργία ακριβείας 
σε ψεκασµούς

Λιπάσµατα βραδείας
αποδέσµευσης

Λιπάσµατα µε 
παρδεµποδιστές

Βιοδιεγέρτες

Φυτοπροστασία
σε ελιά

∆ιαχείριση υπολειµµάτων
ψεκαστικών υγρών

5,0 

43,1-185,4 

36,0

24,0

22,0

21,0

3,0

7,0

4,5-6,0

4,5-6,0

3,0-6,0

60,0

1,0-3,0

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
∆ΡΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑΤΟΣ

▲

Τι καλύπτουν τα 5 ευρώ της εφαρµογής

Η ενίσχυση 5 ευρώ το στρέµµα θα καλύπτει τα εξής:
■Tην άδεια χρήσης της ψηφιακής εφαρµογής.
■Tην αποζηµίωση για το χρόνο που θα 
χρειάζεται ο παραγωγός για την ορθή και τακτική 
συµπλήρωση των στοιχείων. 
■Tις αναλύσεις. 
■Την κατάρτιση, εφαρµογή, παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και προσαρµογή του σχεδίου 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της εκµετάλλευσης και 
των απαραίτητων περιβαλλοντικών βελτιώσεων. 
■Το αυξηµένο κόστος και το µειωµένο εισόδηµα 
που θα προκύπτει από την εφαρµογή των 
πρακτικών διαχείρισης.
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ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Πέρα από τις γενικές αρχές της ειδικής 
ενίσχυσης για τα λιπάσµατα, από τις αρµόδιες 
αρχές του ΥΠΑΑΤ δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές 
εφαρµοστικές αποφάσεις, παρά το γεγονός ότι 
σε περίπου ένα µήνα αναµένεται να ανοίξουν οι 
αιτήσεις του ΟΣ∆Ε. Τα ερωτήµατα είναι πολλά 
από τους παραγωγούς, ενώ προς το παρόν 
µόνο ένα επίσηµο έγγραφο «ερωταπαντήσεων» 
από τους έχοντες την ευθύνη των πραγµάτων 
για το σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ, έχει βγει στη 
δηµοσιότητα. Ειδικότερα, για την ενίσχυση της 
ειδικής θρέψης υπάρχει σχετική ερώτηση που 
αναφέρει:
«Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρµογή 
φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών
διαχείρισης, µε τη χρήση ψηφιακής εφαρµογής 
διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης

περιβαλλοντικών παραµέτρων
Ερώτηση: Σύµφωνα µε τους εµπόρους 
λιπασµάτων τα λιπάσµατα µε βιοδιεγέρτες
έχουν κοινά χαρακτηριστικά µε αυτά της 
βραδείας αποδέσµευσης. Υπάρχουν
διαφορές µεταξύ τους; Αν ναι, πως θα ελέγχεται 
η διαφορετικότητα τους; Ακόµη πώς
θα ελέγχεται η χρήση γεωργίας ακριβείας κατά 
την διάρκεια των ψεκασµών και η
χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων µειωµένης 
διασποράς;
Απάντηση: Η παρέµβαση συνίσταται στην 
ενίσχυση των παραγωγών αφενός για την
απόκτηση και χρήση ηλεκτρονικής εφαρµογής 
διαχείρισης εισροών και
παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδοµένων 
και αφ’ ετέρου για την εφαρµογή, µε

τη συνδροµή γεωργικού συµβούλου, µιας ή 
περισσότερων πρακτικών που θα
επιλεγούν από έναν κατάλογο προτεινόµενων 
πρακτικών. Η τήρηση και πιστοποίηση
των δεσµεύσεων του συγκεκριµένου 
οικολογικού προγράµµατος θα
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το θεσµικό 
πλαίσιο εφαρµογής που θα εκδοθεί.»
Η παραπάνω απάντηση σαφώς και δεν κάνει 
κάποιον σοφότερο σε σχέση µε την εφαρµογή 
της συγκεκριµένης δράσης. Σηµειώνεται εδώ 
pληροφορίες αναφέρουν πως σε επίπεδου 
αγροτεµαχίου ή εκτροφής (όχι σε επίπεδο 
δικαιούχου) δεν θα είναι δυνατός ο πολλαπλός 
συνδυασµός δράσεων, δηλαδή δεν θα µπορεί 
για ένα αγροτεµάχιο ο παραγωγός να λαµβάνει 
πριµ βιολογικών και πριµ εφαρµογής κοµπόστ.

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

Οι παραγωγοί θα επιλέγουν την ψηφιακή 
εφαρµογή µεταξύ των εφαρµογών οι οποίες θα 
έχουν εγκριθεί ως προς τη συµµόρφωσή τους 
µε τις απαιτήσεις υλοποίησης της
παρέµβασης. Ο αγρότης θα έχει την ελευθερία 
επιλογής που θα χρησιµοποιήσει αναφέρει το 
στρατηγικό σχέδιο. Τα χαρακτηριστικά της 
εφαρµογής πρέπει να είναι τα εξής:
1. ∆υνατότητες αυτόµατης ενσωµάτωσης 
δεδοµένων από διάφορες πηγές (ΣΑΑ και 
του ΟΣ∆Ε, δεδοµένα που παράγονται από 
γεωργούς, αναλύσεις εδάφους κ.λπ.).
2.  Αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ οργανισµών 
πληρωµών/διοικητικών αρχών και γεωργών.
3. Τήρηση των ενωσιακών αρχών της 
διαλειτουργικότητας, της διαφάνειας και της 
περαιτέρω χρήσης των δεδοµένων.
4.  Εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδοµένων 
και της ιδιωτικής ζωής σύµφωνα µε τα βέλτιστα 
ισχύοντα πρότυπα. 
Η εφαρµογή αυτή θα διατηρεί:
1. Πληροφορίες για τις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του ΟΣ∆Ε.
2. Πληροφορίες από τις αναλύσεις εδάφους, σε 

κατάλληλη χωρική και χρονική κλίµακα.
3. Πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρισης, 
την ιστορία των καλλιεργειών και τους στόχους 
απόδοσης:
■ Καλλιεργητικές εργασίες
■Την εφαρµογή θρεπτικών (ηµεροµηνία και 
ώρα, τύπο, µέθοδο εφαρµογής, ποσότητα, 
στάδιο της καλλιέργειας).
■ Την εφαρµογή φυτοπροστατευτικών 
(δραστική ουσία και εµπορικό όνοµα, 
ηµεροµηνία και ώρα, µέθοδο, ποσότητα, 
αιτιολόγηση της εφαρµογής, καιρικές 
συνθήκες).
■ Εφαρµογή αρδεύσεων (ηµεροµηνία και ώρα, 
µέθοδο εφαρµογής, ποσότητα).
4. Ενδείξεις όσον αφορά τα νόµιµα όρια και 
τις απαιτήσεις σχετικά µε τη διαχείριση των 
θρεπτικών συστατικών, φυτοπροστατευτικών, 
και ύδατος.
5. Πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών που 
διατηρεί ο παραγωγός..
6. Εκτίµηση ανθρακικού αποτυπώµατος βάσει 
των χρήσεων γης και των εφαρµοζόµενων 
πρακτικών.

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΟΣ∆Ε
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
> Αυτόµατη ενσωµάτωση δεδοµένων στη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης από το application

Οι επιλέξιµες ψηφιακές εφαρµογές θα 
καθοριστούν από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Προς το παρόν ωστόσο από το 
ΥΠΑΑΤ δεν έχει υπάρξει κάποια επίσηµη 
πιστοποίηση ψηφιακής εφαρµογής. 

Κάποιοι λένε
ότι δεν υπάρχει διαφορά...

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PIAMAX
ΚΑΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ*
στην καλλιέργεια
καλαµποκιού!

www.teofert.gr

Εθνικής Αντιστάσεως 57Α,
152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα

T 210 6752836 F 210 6715519

facebook.com/TEOFERT/

PIAMAX
TECH

* µε τους 2 πιο αποτελεσµατικούς
παρεµποδιστές νιτροποίησης

1,2,4 Τριαζόλη &
3-Μεθυλπυραζόλη

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
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ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
> ∆ιόρθωση πάνω από 30% στις διεθνείς τιµές λιπασµάτων πυροδότησε η εξοµάλυνση στην αγορά ενέργειας  

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Θέµα χρόνου ήταν η υποχώρηση στις τιµές 
ενέργειας -µε το φυσικό αέριο να βρίσκεται 
ξανά σε προ πολέµου επίπεδα- να αποφορτίσει 
το κλίµα στην αγορά λιπασµάτων, σε µια 
συνθήκη που επιτρέπει την αποκλιµάκωση από 
τα ιστορικά υψηλά που διαµορφώθηκαν την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 
Η φθηνότερη ενέργεια διευκολύνει την 
υπόθεση των τιµών για τα λιπάσµατα σε πολλά 
επίπεδα. Εκτός του ότι το φυσικό αέριο αποτελεί 
«βασικό συστατικό» για τα αζωτούχα λιπάσµατα, 
είναι και το καύσιµο µε το οποίο λειτουργούν οι 
µονάδες παραγωγής λιπασµάτων. Όταν οι τιµές 
του εκτοξεύθηκαν σε πρωτόγνωρα επίπεδα 
την περασµένη άνοιξη και το καλοκαίρι του 
2022, αρκετές µονάδες είτε έβαλαν λουκέτο είτε 
περιόρισαν δραστικά την παραγωγή τους. 
Καθώς εξοµαλύνεται ο ρυθµός λειτουργίας των 
µονάδων, εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας, 
όπου σηµειώθηκαν και οι περισσότερες 
περικοπές, είναι λογικό να βελτιωθούν τα 
θεµελιώδη της αγοράς. Κάτι τέτοιο στρώνει 
το έδαφος για έναν εξορθολογισµό των τιµών 
που πληρώνουν οι αγρότες, το οποίο ήδη 
αποτυπώνεται και στις τιµές παραγωγού, µε τα 
περισσότερα αγροτικά εµπορεύµατα να έχουν 
χάσει τα υψηλά της προηγούµενης άνοιξης. 
Ήδη τα πρώτα σηµάδια αποκλιµάκωσης στις 
τιµές λιπασµάτων ήρθαν στις αρχές του έτους, 
µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία να δείχνουν 
πως αρκετοί τύποι λιπασµάτων βρίσκονται 
πλέον σε ένα καθαρά πτωτικό κανάλι. Με 
την αγορά όµως να έχει υποστεί απανωτά 
κύµατα έντονης µεταβλητότητας, η εναρµόνιση 
της σηµερινής διεθνούς κατάστασης µε την 
εγχώρια αγορά, είναι λογικό να µην έχει ακόµα 
επέλθει. Η δυσαρµονία έγκειται στις τιµές µε 
τις οποίες αγόρασαν λιπάσµατα οι εγχώριοι 
διακινητές και σε αυτές τις οποίες προσδοκούν 
οι αγρότες. Το γενικό αίσθηµα στην αγορά, θέλει 
τα λιπάσµατα που θα χρειαστούν για τις εαρινές 
ανάγκες των χειµερινών σιτηρών να µην έχουν 
αφοµοιώσει ακόµα το µέγεθος της διεθνούς 
αγοράς. Άλλωστε η αγορά δεν λειτουργεί µε 
αυτοµατισµούς. Η κατάσταση αναµένεται ότι 

ΑΓΟΡΑ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
 �ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ�
�∆ΟΛΑΡΙΑ/ΤΟΝΟΣ�

836

834

673

666

741

1124

470

  554

ΠΗΓΗ: DTN

DAP 

MAP

ΚΑΛΙΟ

ΟΥΡΙΑ

10�34�0 

ANHYD

UAN28 

UAN 32 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΑΡΙΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
> Τα αποθέµατα καθυστερούν τον εξορθολογισµό των τιµών, µε τα χειµερινά σιτηρά να τα απορροφούν 

θα έχει εξοµαλυνθεί περισσότερο µέσα στους 
επόµενους µήνες, µε την προϋπόθεση ότι δεν 
θα υπάρξουν εκπλήξεις, µε ορίζοντα τη λίπανση 
των εαρινών καλλιεργειών.
Σε γενικές γραµµές πάντως, συντηρείται η τάση 
διόρθωσης στις διεθνείς τιµές λιπασµάτων, µε 
τις βασικότερες κατηγορίες να προσεγγίζουν 
πλέον τα επίπεδα που είχαν τον Οκτώβριο του 
2021, σε βασικά εµπορικά κέντρα µε παγκόσµιο 
εκτόπισµα, όπως αυτά της Βόρειας Αµερικής.
Οι τελευταίες µετρήσεις της DTN, εταιρείας 
παροχής αναλύσεων για σηµαντικούς κλάδους 
της βιοµηχανίας, δείχνουν ότι η αγορά 
λιπασµάτων στη Βόρεια Αµερική κατέγραψε 
πτώση άνω του 10% σε τύπους λιπασµάτων 
όπως το UAN32 (υγρό λίπασµα µε τρεις µορφές 
αζώτου σε ποσοστό 32%: Ουρία / αµµωνιακό 
άζωτο / νιτρικό άζωτο) και το UAN28 (υγρό 
λίπασµα µε τρεις µορφές αζώτου σε ποσοστό 
28%: Ουρία, αµµωνιακό άζωτο, νιτρικό άζωτο). 
Συγκεκριµένα, η τιµή για το UAN32 υποχώρησε 
στα 583 δολάρια ο τόνος (µείον 13%) ενώ η τιµή 
για το UAN28 υποχώρησε στα 518 δολάρια.
Οριακή ήταν η υποχώρηση των τιµών στις 
περιπτώσεις του DAP και του MAP, δυο 
κατηγοριών λιπασµάτων µε βάση τον φώσφορο, 
που µπήκαν στον Φεβρουάριο γύρω από τα 847 
και τα 862 δολάρια ο τόνος αντίστοιχα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα δεδοµένα που 
παρέθεσε πριν από ένα δίµηνο, µελέτη για την 
αγορά λιπασµάτων της Παγκόσµιας Τράπεζας.
Σύµφωνα µε αυτήν, η αποκλιµάκωση στις τιµές 
της ουρίας και των αζωτούχων λιπασµάτων 
είναι σε άµεση συνάρτηση µε τις εξελίξεις 
στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου και 
ενέργειας. Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία 
της Παγκόσµιας Τράπεζας καταγράφουν την 
πορεία στις τιµές της ουρίας, η οποία έχοντας 
πατήσει τα 925 δολάρια ο τόνος τον περασµένο 
Απρίλιο του 2022, εδώ και µερικές εβδοµάδες 
διαπραγµατεύεται γύρω από τα 520 δολάρια. Τα 
επίπεδα αυτά είναι 100 περίπου δολάρια κάτω 
από τις τιµές που σχηµατίστηκαν το φθινόπωρο 
του 2021, όταν η ενεργειακή κρίση άρχισε 
να τίθεται εκτός ελέγχου και να ανατρέπει τα 
κοστολόγια σε πολλές µονάδες παραγωγής 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η κατάσταση 
κλιµακώθηκε µε την έναρξη του πολέµου πριν 
από 12 περίπου µήνες.
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Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE
KAI H ΑΝΑΓΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ    
> Ένα σαφές παράδειγµα εφαρµογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισµού για τα λιπάσµατα    

 

Εικόνα 1
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός για την κυκλοφορία λιπασµάτων (ΚΑΝ ΕΕ 1009/2019), ορίζει 7 διαφορετικές Κατηγορίες Λειτουργίας Προϊόντων (ΚΛΠ) που µπορεί να 
ανήκει ένα Προϊόν Λίπανσης, που θα παρασκευάζεται από µια ή περισσότερες πρώτες ύλες που θα ανήκουν στις 15 Κατηγορίες Συστατικών Υλικών (ΚΣΥ).     

ΚΛΠ1 Λιπάσµατα 

I. Στερεό

II. Υγρό

I. Στερεό

II. Υγρό

Α. Οργανικό

Α. Ανόργανο

Α. Αναστολέας νιτροποίησης

B. Αναστολέας απονίτρωσης

B. Αναστολέας ουρεάσης

A. Μικροβιακός

B. Μη µικροβιακός

Γ. Ανόργανο λίπασµα

B. Οργανοανόργανο λίπασµα

A. Οργανικό λίπασµα

ΑΠ
ΑΙ

ΤΗ
ΣΕ

ΙΣ
 Ε

ΠΙ
ΣΗ

Μ
ΑΝ

ΣΗ
Σ

ΑΠ
ΑΙ

ΤΗ
ΣΕ

ΙΣ
 Π

ΟΙ
ΟΤ

ΗΤ
ΑΣ

 &
 Α

ΣΦ
ΑΛ

ΕΙ
ΑΣ ΚΛΠ2 Υλικά ασβέστωσης  

ΚΛΠ3 Βελτιωτικό εδάφους  

ΚΛΠ4 Υπόστρωµα καλλιέργειας 

ΚΛΠ5 Αναστολέας

ΚΛΠ6 Βιοδιεγέρτης φυτών

ΚΛΠ7 Σύµµεικτο προϊόν λίπανσης

Ι. Ανόργανο
µακροθρεπτικό

ΙΙ. Ανόργανο
µικροθρεπτικό

α. Στερεό β. Υγρό

α. Στερεό β. Υγρό

i. Απλό

ii. Σύνθετο

i. Απλό

ii. Σύνθετο

ΑΠ
ΑΙ

ΤΗ
ΣΕ

ΙΣ

CE προϊόν λίπανσης
  ανήκει…

Κατηγορίες Λειτουργίας Προϊόντων (ΚΛΠ) Κατηγορίες Συστατικών Υλικών (ΚΣΥ)

CE προϊόν λίπανσης
  περιέχει…

ΚΣΥ 1 Ουσίες και µείγµατα παρθένων υλικών 

ΚΣΥ 2  Φυτά, µέρη φυτών ή εκχυλίσµατα φυτών

ΚΣΥ 3  Κοµπόστ 

ΚΣΥ 4  Νωπό χώνευµα καλλιεργειών

ΚΣΥ 5  Χώνευµα άλλο από το νωπό χώνεµα 
 καλλιεργειών

ΚΣΥ 6  Υποπροϊόντα της βιοµηχανίας τροφίµων 

ΚΣΥ 7  Μικροοργανισµοί 

ΚΣΥ 8  Πολυµερή θρεπτικών στοιχείων

ΚΣΥ 9  Πολυµερή άλλα από τα πολυµερή θρεπτικών 
 συστατικών 

ΚΣΥ 10  Ορισµένα προϊόντα που προέρχονται από   
 ζωικά υποπροϊόντα 

ΚΣΥ 11  Υποπροϊόντα κατά την έννοια της οδηγίας
 2008/98/ΕΚ

ΚΣΥ 12  Κατακρηµνισµένα φωσφορικά άλατα και
 παράγωγα

ΚΣΥ 13  Υλικά που προέρχονται από διεργασίες 
 θερµικής οξείδωσης και τα παράγωγα τους 

ΚΣΥ 14 Υλικά που προέρχονται από διεργασίες
 πυρόλησησης και αεριοποίησης 

ΚΣΥ 15  Ανακτηθέντα υλικά υψηλής καθαρότητας

Παράδειγμα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την κυκλοφορία λιπασμάτων 1009/2019

ΤΗΣ ∆Ρ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ*  

ΘΕΣΜΙΚΑ
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Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός 1009/2019 
είναι µια πρόκληση για όλους και ο στόχος 
είναι να εφαρµοστεί σωστά. Σε όλα τα Κράτη 
Μέλη υπάρχουν πολλές δυσκολίες για την 
εφαρµογή του, ενώ οι εθνικές νοµοθεσίες 
είναι πιο σηµαντικές από ποτέ. 
Οι υπάρχουσες δυνατότητες στην εθνική 
νοµοθεσία είναι είτε να ακολουθηθεί η ΚΥΑ 
291180/11034/02 – για Λιπάσµατα νέου 
τύπου που θέλει τουλάχιστον 8 µήνες να πάρει 
έγκριση κυκλοφορίας ένα προϊόν λίπανσης, 
είτε η πρόσφατη ΚΥΑ 1629/275472 που 
είχε ισχύ ως 15/12/22, οπότε έχει λήξει και 
χρήζει επανεξέτασης και άµεσης επέκτασης 
ισχύος προκειµένου να επανέλθει σε οµαλούς 
ρυθµούς η αγορά. Πρακτικά, λοιπόν, υπάρχει 
µεγάλο πρόβληµα για την κυκλοφορία 
λιπασµάτων µε βάση την Εθνική Νοµοθεσία. 
Τον περασµένο Νοέµβριο, έγινε στην Αθήνα 
ηµερίδα ενηµέρωσης των µελών του ΣΠΕΛ 
για τον εν λόγω νέο Κανονισµό. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα βασικά σηµεία που 
ανέδειξε η παρουσία της Εκπροσώπου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
■ Ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός 1009/2019 
για την κυκλοφορία λιπασµάτων είναι 
προαιρετικός -δεν είναι πλήρης η  εναρµόνιση 
του νοµικού πλαισίου.
■Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαµβανόµενη 
τις αλλαγές που απαιτούνται από τους 
παραγωγούς λιπασµάτων να κάνουν στην 
παραγωγική τους διαδικασία, ειδικά για τις 
µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, επέλεξε 

να κάνει τον Κανονισµό προαιρετικό.  
■Εάν ο παρασκευαστής δεν έχει ενδιαφέρον 
για την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά τον 
ενδιαφέρει µόνο η εθνική αγορά, όπου γίνεται 
και η παραγωγή του και το εξυπηρετεί η 
εθνική νοµοθεσία, δεν έχει κανένα λόγο να 
υιοθετήσει τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό.
■Είναι ένας Κανονισµός για το προϊόν και 
δεν ασχολείται µε τη χρήση ή µε τον τρόπο 
εφαρµογής του προϊόντος.
■Η πιστοποίηση πρέπει να γίνεται ανά προϊόν. 
■∆εν έχει πιστοποιηθεί ως σήµερα 
κανένα προϊόν λίπανσης µε σήµα CE µε 
αναστολέα, είτε ουρεάσης είτε νιτροποίησης 
σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά από κανέναν 
κοινοποιηµένο πιστοποιητικό οργανισµό.
■∆εν υπάρχει ακόµη η µεθοδολογία για 
να γίνει η διαδικασία αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης για προϊόντα λίπανσης µε 
αναστολέα.
■ Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί έχουν 
την ευθύνη των αποτελεσµάτων και 
των αναλύσεων για την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης µε βάση την Ενότητα Β. 
■Στην περίπτωση που ένας παραγωγός 
λιπασµάτων ακολουθεί τη διαδικασία 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε βάση 
την Ενότητα ∆1, στο σακί του αναφέρεται 
το 4ψήφιο νούµερο από τον κοινοποιηµένο 
οργανισµό που τον αξιολόγησε. Το κάθε 
πιστοποιητικό ∆1 έχει ως παράτηµα ένα 
προς ένα όλα τα προϊόντα λίπανσης που 
αξιολογήθηκαν από τον ΚΟ.   

Ο Deputy General Manager του 
Κοινοποιηµένου Οργανισµού TÜV AUSTRIA 
HELLAS, Χαράλαµπος Αγγελούδης,ανάφερε 
ότι η πιστοποίηση CE δεν είναι βραβείο 
ποιότητας ούτε βραβείο που κάνει κάποιον 
να θεωρεί ότι είναι καλύτερος ή χειρότερος 
από κάποιον άλλον. Είναι η διαβεβαίωση 
ότι ένα προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
του Κανονισµού ΕΕ 1009/2019. ∆ίνει 
µια προστιθέµενη αξία για το προϊόν 
και την επιχείρηση. ∆εν πιστοποιείται η 
παραγωγή, πιστοποιείται το σύστηµα 
ποιότητας που υποστηρίζει την παραγωγή, 
και πιστοποιείται κάθε προϊόν. Στην ίδια 
ηµερίδα, πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση 
από τον εκπρόσωπο του Κοινοποιηµένου 
Οργανισµού EFCI Register, Giel Tettelaar, ο 
οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι χρόνοι 
αξιολόγησης, εφόσον είναι ολοκληρωµένος 
ο τεχνικός φάκελος του παρασκευαστή, 
δεν ξεπερνά τις 2 µε 4 εβδοµάδες, ώστε ο 
Κοινοποιηµένος Οργανισµός να αξιολογήσει 
τα έγγραφα των παρασκευαστών και να 
πιστοποιήσει µε CE το προϊόν. 

Παράδειγµα εφαρµογής του Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού για την κυκλοφορία 
λιπασµάτων 1009/2019
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός για την 
κυκλοφορία λιπασµάτων (ΚΑΝ ΕΕ 1009/2019), 
ορίζει 7 διαφορετικές Κατηγορίες Λειτουργίας 
Προϊόντων (ΚΛΠ) που µπορεί να ανήκει ένα 
Προϊόν Λίπανσης, που θα παρασκευάζεται 

Εικόνα 2
 (*) Εκτός από το ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι)(α) (i-ii)(Α) (λίπασµα νιτρικού αµµωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο) για το οποίο η Ενότητα Α1 είναι υποχρεωτική 
(**) Εκτός από το ΚΛΠ7 µε 28% ή περισσότερο άζωτο από ένα προϊόν λίπανσης που ανήκει στο ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι)(α) (i-ii)(Α) (λίπασµα νιτρικού αµµωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε 
άζωτο) για το οποίο η Ενότητα Α1 είναι υποχρεωτική 

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 1009/2019

ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α1 ΕΝΟΤΗΤΑ Β +Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆1

ΚΛΠ1 (*)-4, αν αποτελείται 
αποκλειστικά από 
1 ή περισσότερα
ΚΣΥ 1 (αποκλείονται 
οι αναστολείς),
ΚΣΥ 4,6,8 και/ή 11

ΚΛΠ 7 (**)

ΚΛΠ 1 (Γ) (Ι)(α) (i-ii)(Α)
(λίπασµα νιτρικού αµµωνίου
υψηλής περιεκτικότητας 
σε άζωτο) και

ΚΛΠ 7 µε 28% ή περισσότερο
 Ν από αυτό το προϊόν
λίπανσης 

ΚΛΠ 1 (*) – 6, 
αν αποτελείται αποκλειστικά 
από 1 ή περισσότερα ΚΣΥ 1 
(συµπεριλαµβάνονται 
οι αναστολείς), 
ΚΣΥ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, και/ή 11 

ΚΛΠ 7 (**)

ΚΛΠ 1 (*)-6 
αν αποτελείται από 1 
ή περισσότερα ΚΣΥ 1 
(συµπεριλαµβάνονται 
οι αναστολείς), 
ΚΣΥ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 και/ή 15 

ΚΛΠ 7 (**)
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ΤΑ  6 ΒΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

CE ή ΌΧΙ;

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
∆ΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

ΕΤΙΚΕΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΟ? ΚΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

από µια ή περισσότερες πρώτες ύλες που 
θα ανήκουν στις 15 Κατηγορίες Συστατικών 
Υλικών (ΚΣΥ). (Εικόνα 1)
Σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις 
που θέτει ο Κανονισµός ορίζονται 
διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης 
της συµµόρφωσης ανάλογα µε τις πρώτες 
ύλες (Κατηγορίες Συστατικών Υλικών-ΚΣΥ) 
που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή 
λιπασµάτων, αλλά και µε την Κατηγορία 
Λειτουργίας Προϊόντος (ΚΛΠ) που ανήκει 
το τελικό Προϊόν Λίπανσης, οι οποίες έχουν 
και διαφορετικό βαθµό δυσκολίας και 
απαιτήσεων (Εικόνα 2). 
Κωδικοποιώντας τις διαδικασίες αξιολόγησης 
της συµµόρφωσης που περιγράφονται στον 
Κανονισµό ο παρασκευαστής καλείται να 
απαντήσει κάποια συγκεκριµένα ερωτήµατα, 
για να επιλέξει τον τρόπο αξιολόγησης των 
προϊόντων λίπανσης που παράγει, σύµφωνα 
µε το διάγραµµα ροής που δηµιούργησε ο 
ΣΠΕΛ (Εικόνα 3). 
Μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που 
συναντάµε από τους παρασκευαστές 
λιπασµάτων είναι πως αξιολογείται ένα 
ανόργανο λίπασµα µε αναστολέα. 
Η απάντηση εξαρτάται από το εάν τα 
συστατικά προϊόντα λίπανσης της ΕΕ αυτού 
του προϊόντος λίπανσης έχουν ήδη περάσει 
τη διαδικασία αξιολόγησης από άλλον ή τον 
ίδιο παρασκευαστή. 

Θέτοντας ως συγκεκριµένο παράδειγµα 11 
ότι τα συστατικά προϊόντα λίπανσης της ΕΕ 
έχουν ήδη υποβληθεί σε αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης, ισχύει ότι:
■Εφόσον έχουµε ένα απλό ανόργανο 
Λίπασµα (ΚΛΠ1Γ) που έχει πραγµατοποιηθεί 
η διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης 
που προβλέπεται από τον Κανονισµό και το 
συγκεκριµένο Προϊόν Λίπανσης φέρει σήµα 
CE και αναµειγνύεται µε ένα Αναστολέα 
(ΚΛΠ5) που αντίστοιχα έχει αξιολογηθεί, 
φέρει σήµα CE και από αυτή τη διαδικασία 
ανάµειξης δεν µεταβάλλει τη φύση του νέου 
προϊόντος λίπανσης.
■Το τελικό προϊόν λίπανσης θεωρείται ως 
µείγµα δύο συστατικών προϊόντων λίπανσης 
της ΕΕ, δηλαδή ανήκει στην Κατηγορία. 
Λίπανσης ΚΛΠ7 - σύµµεικτο προϊόν λίπανσης
■Ο παρασκευαστής που χρησιµοποιεί ένα 
ή περισσότερα προϊόντα λίπανσης της ΕΕ, τα 
οποία έχουν ήδη υποβληθεί σε αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης, από τον ίδιο τον παρασκευαστή 
ή άλλον παρασκευαστή, ενδέχεται, εφόσον 
το επιθυµεί, να βασίζεται στην εν λόγω 
αξιολόγηση της συµµόρφωσης.
■ Μπορεί συνεπώς ο παρασκευαστής 
να αξιολογήσει τη συµµόρφωση του 
σύµµεικτου προϊόντος του συγκεκριµένου 
παραδείγµατος, µε τη διαδικασία της Ενότητας 
Α (αυτοαξιολόγησης).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο όρος σύµµεικτο 

προϊόν λίπανσης – ΚΛΠ7 στον Ευρωπαϊκό 
Κανονισµό 1009/2019 έχει νοµική έννοια και 
όχι τεχνική. ∆ηλαδή ένα σύµµεικτο προϊόν 
λίπανσης της ΕΕ αποτελείται από δύο ή 
περισσότερα προϊόντα λίπανσης της ΕΕ των 
ΚΛΠ 1 έως 6, για το οποίο έχει αποδειχθεί η 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του παρόντος 
Κανονισµού.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
συµµόρφωσης του προϊόντος λίπανσης ΚΛΠ7- 
ανόργανο λίπασµα µε αναστολέα, εφόσον τα 
συστατικά προϊόντα λίπανσης της ΕΕ έχουν ήδη 
υποβληθεί σε αξιολόγηση της συµµόρφωσης, 
απαιτούνται και τα ακόλουθα βήµατα. 
Ο παρασκευαστής:
α) καταρτίζει δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για το 
σύµµεικτο προϊόν λίπανσης,
β) έχει εξασφαλίσει τη δήλωση συµµόρφωσης 
ΕΕ για καθένα από τα συστατικά προϊόντα 
λίπανσης,
γ) διαθέτει αντίγραφο από τις 3 ∆ηλώσεις 
Συµµόρφωσης, σε περίπτωση ελέγχουν από τις 
ελεγκτικές αρχές εποπτείας της αγοράς,
δ) διασφαλίζει τη συµµόρφωση του σύµµεικτου 
προϊόντος µε τις απαιτήσεις επισήµανσης.
Ο ΣΠΕΛ παρακολουθεί τις εξελίξεις για το 
νέο Κανονισµό, συνεργάζεται µε φορείς του 
εξωτερικού και εκπαιδεύει συνεχώς τα µέλη 
του για την ορθή εφαρµογή του. 

* Γενικής ∆ιευθύντριας ΣΠΕΛ

Κωδικοποιώντας τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που περιγράφονται στον Κανονισµό ο παρασκευαστής καλείται να απαντήσει κάποια συγκεκριµένα ερωτήµατα, 
για να επιλέξει τον τρόπο αξιολόγησης των προϊόντων λίπανσης που παράγει, σύµφωνα µε το διάγραµµα ροής που δηµιούργησε ο ΣΠΕΛ 

Εικόνα 3
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Ο ΚΛΑ∆ΟΣ  
ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  
�ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 
ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ�

> Η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής δεν µπορεί να είναι οριζόντια για όλα τα κράτη µέλη

Η Πράσινη Συµφωνία και η στρατηγική 
από το «Αγρόκτηµα στο Πιάτο, άνοιξαν µια 
µεγάλη συζήτηση στον αγροδιατροφικό 
κλάδο για τα συστήµατα παραγωγής µε 
αειφορικά µέσα.
Οι στόχοι που τέθηκαν έχουν χαρακτηριστεί 
ιδιαίτερα φιλόδοξοι, ενώ έντονες 
επιφυλάξεις έχουν εκφραστεί για τον τρόπο 
και το κόστος υλοποίησής τους από τους 
αγρότες, καθώς και για τις επιπτώσεις που 
θα προκληθούν στην Ευρωπαϊκή Γεωργία, 
στον Ευρωπαϊκό Αγροδιατροφικό κλάδο και 
εν τέλει στην Ευρωπαϊκή Οικονοµία. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν έχει γίνει µελέτη 
των επιπτώσεων της εφαρµογής αυτών 
των στρατηγικών ανά κράτος µέλος, ενώ οι 
γενικές µελέτες που έχουν γίνει συγκλίνουν 
ότι θα υπάρξει µείωση της παραγωγής 
και αύξηση του κόστους τροφίµων για τον 
τελικό καταναλωτή. 
Για την περίπτωση της θρέψης των 
καλλιεργειών, όπως γράφουν τα Ευρωπαϊκά 

Κείµενα, ο στόχος που έχει τεθεί είναι να 
µειωθούν οι απώλειες θρεπτικών ουσιών 
τουλάχιστον κατά 50%, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι δεν θα υπάρξει υποβάθµιση 
της γονιµότητας του εδάφους. Με τον τρόπο 
αυτό θα µειωθεί η χρήση λιπασµάτων 
τουλάχιστον κατά 20 % έως το 2030. Σε 
αυτό το πλαίσιο η στρατηγική αναφέρει ότι 
η Επιτροπή θα αναπτύξει µαζί µε τα κράτη 
µέλη σχέδιο δράσης για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των θρεπτικών ουσιών. 
Σε όλες δε τις περιπτώσεις, οι στόχοι που 
έχουν τεθεί από την ΕΕ δεν είναι οριζόντιοι, 
αλλά συνολικά για την ΕΕ. 
Είναι γεγονός ότι ο κλάδος των λιπασµάτων 
µετασχηµατίζεται έντονα τα τελευταία 
χρόνια, ενώ υπάρχει µεγάλη κινητικότητα 
στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων λύσεων 
θρέψης και νέων, τεχνολογικά προηγµένων, 
προϊόντων λίπανσης, καθώς και στην 
ενσωµάτωση ψηφιακών εργαλείων. Βασικός 
στόχος του κλάδου, είναι η θρέψη των 

φυτών µε βάση τις αρχές της επιστήµης, 
τη µεταφορά της γνώσης στο χωράφι, τη 
µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της 
λίπανσης και της αποτελεσµατικότητας 
της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων 
µε ταυτόχρονη προστασία των αγρο-
οικοσυστηµάτων. 
Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων, των 
κύριων -άζωτο (Ν), φώσφορος (P), κάλιο (Κ), 
των δευτερευόντων -µαγνήσιο (Mg), θείο (S), 
ασβέστιο (Ca)- και των ιχνοστοιχείων -βόριο 
(Β), χλώριο (Cl), µαγγάνιο (Mn), σίδηρος 
(Fe), νικέλιο (Ni), χαλκός (Cu), ψευδάργυρος 
(Zn), µολυβδαίνιο (Mo)- για την αύξηση 
της απόδοσης των καλλιεργειών, αλλά και 
για την ενίσχυση των οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών των παραγόµενων 
αγροτικών προϊόντων είναι αναµφισβήτητος. 
Παράλληλα, η ορθολογική θρέψη των φυτών 
αυξάνει την αντοχή των καλλιεργειών σε 
αβιοτικές καταπονήσεις και µειώνει τις 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. 

ΤΗΣ ∆Ρ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ*  

ΘΕΣΜΙΚΑ
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ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ

Απώλειας θρεπτικών ουσιών 
τουλάχιστον κατά 50%, χωρίς να 
υποβαθµιστεί η γονιµότητα του 
εδάφους. Στη συνέχεια, µε τον τρόπο 
αυτό θα µειωθεί η χρήση λιπασµάτων 
τουλάχιστον κατά 20% έως το 2030.

Κατά 50% της χρήσης & του κινδύνου των 
συνθετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και της χρήσης των πιο επικίνδυνων 
φυτοπροστατευτικών έως το 2030.

Απώλειας και σπατάλης τροφίµων.

Μηδενική χηµική ρύπανση στο περιβάλλον.

Κατά 25% του συνόλου της 
γεωργικής γης για βιολογικές 
καλλιέργειες έως το 2030.

Κατά 10% για τις ακαλλιέργητες 
εκτάσεις (µε χαρακτηριστικά τοπίου µε 
υψηλή ποικιλοµορφία) έως το 2030.

Χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών

Έρευνας, καινοτοµίας, τεχνολογίας 
και επενδύσεων.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Ήδη, στις κλασικές λύσεις λίπανσης των 
καλλιεργειών, προστίθεται δυναµικά και 
η χρήση επιπλέον προϊόντων, όπως οι 
βιοδιεγέρτες, που ενισχύουν το δυναµικό 
της καλλιέργειας, αυξάνουν την πρόσληψη 
των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά και 
αυξάνουν την αντοχή των καλλιεργειών σε 
αβιοτικές καταπονήσεις. 
Αντίστοιχα, πολλές εταιρείες αυξάνουν τις 
επενδύσεις τους στην έρευνα και ανάπτυξη 
προϊόντων λίπανσης προσανατολισµένων 
στη χρήση τους από συστήµατα βιολογικής 
γεωργίας. επίσης, όλο και περισσότερα 
ψηφιακά εργαλεία και ψηφιακές εφαρµογές 
εµφανίζονται στον κλάδο των λιπασµάτων, 
ενισχύοντας τη στοχευµένη λίπανση των 
καλλιεργειών.
Όλα όσα αναπτύσσονται σήµερα από τη 
βιοµηχανία των λιπασµάτων είναι άµεσα 
συνδεδεµένα µε τη γνώση, την τεχνολογία 
και την εφαρµογή προϊόντων λίπανσης 
την κατάλληλη χρονική στιγµή, ανάλογα 
µε τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της 
περιοχής και το στάδιο ανάπτυξης του 
φυτού. Απαιτείται δηλαδή η ανάπτυξη 
ενός νέου µοντέλου, αυτού της διαρκούς 
συνεργασίας επιστηµονικής έρευνας 
- βιοµηχανίας παραγωγής προϊόντων 

λίπανσης - γεωπόνου - αγρότη.
Ωστόσο, και πολλά ακόµη αναµένονται να 
γίνουν και πολλές πρακτικές δυσκολίες 
υπάρχουν.
Το µεγάλο στοίχηµα είναι πώς όλες αυτές οι 
λύσεις ή/και τα νέα καινοτόµα προϊόντα θα 
χρησιµοποιηθούν µαζικά από τους αγρότες;
Πώς µπορούν να συνδυαστούν µε τις 
κλασικές γεωργικές πρακτικές;
Πώς µπορούν να εφαρµοστούν και στο τέλος 
της ηµέρας να είναι τα γεωργικά συστήµατα 
βιώσιµα, τόσο περιβαλλοντικά, όσο και 
κοινωνικά και οικονοµικά; 
Η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής από 
το «Αγρόκτηµα στο Πιάτο» δεν µπορεί να είναι 
οριζόντια και µια λύση για όλα τα Κράτη Μέλη. 
Η αγροτική παραγωγή δεν είναι µόνο αριθµοί 
και στόχοι, είναι ένα ζωντανό σύστηµα που 
διαφέρει µεταξύ των Κρατών Μελών και 
επηρεάζεται συνεχώς από ένα σύνολο 
αστάθµητων παραγόντων, που ειδικά τα 
τελευταία δύο χρόνια είναι ιδιαίτερα εµφανείς 
–κλιµατικές µεταβολές, ενεργειακή κρίση, 
υγειονοµική κρίση, διατροφικές επιλογές 
του καταναλωτή. Είναι αναγκαίο λοιπόν, 
στο πλαίσιο ανάπτυξης νέων στρατηγικών, 
να υπάρχει ευελιξία προσαρµογής στα νέα 
δεδοµένα. 

Πόσο έτοιµοι είµαστε όµως σήµερα για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής από το 
Αγρόκτηµα στο Πιάτο;
Είναι γεγονός ότι παρά την προετοιµασία που 
έχει ήδη γίνει, τις πολλές συζητήσεις και τα 
συνέδρια, ακόµη αναζητείται ένας σταθερός 
και ολοκληρωµένος οδικός χάρτης για την 
επίτευξη αυτών των στόχων. 
Αναµφίβολα, δεν υπάρχει καµία διαφωνία 
ότι είναι σηµαντικό η παραγωγή να είναι 
αειφορική, να υιοθετούνται µέθοδοι και 
συστήµατα παραγωγής µε µειωµένο 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα και σεβασµό στο 
περιβάλλον και να παράγουµε περισσότερα µε 
λιγότερους πόρους. 
Ωστόσο, στις περιπτώσεις που τίθενται τόσο 
µεγάλοι στόχοι για τη µετάβαση ολόκληρων 
συστηµάτων απαιτούνται οργανωµένοι 
χειρισµοί, ένα άρτιο πλάνο, µια ολοκληρωµένη 
µεθοδολογία που θα ακολουθήσουν όλοι οι 
κρίκοι της αγροδιατροφικής αλυσίδας
Αυτές οι στρατηγικές επιτυγχάνονται µε 
στενή συνεργασία και δέσµευση όλων των 
εµπλεκοµένων, ενώ απαιτείται εκπαίδευση, 
χρόνος και χρηµατοδότηση για την πράσινη 
και ψηφιακή µετάβαση. 

* Γενικής ∆ιευθύντριας ΣΠΕΛ
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AΡΧΗ ΜΕ ΦΩΣΦΟΡΟ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΑΖΩΤΟ

> Στην ταχεία βλαστική 
ανάπτυξη εκτοξεύονται  
οι ανάγκες για άζωτο

> Περιορισµό της ανάπτυξης 
µπορεί να προκαλέσει η έλλειψη 
απαραίτητων ιχνοστοιχείων

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

Πριν εφαρµοστεί οποιαδήποτε µέθοδος 
λίπανσης στην καλλιέργεια καλαµποκιού, 
πρέπει να προηγηθεί έλεγχος του εδάφους 
(σε εξάµηνη ή ετήσια βάση) και να ληφθούν 
υπόψη τα αποτελέσµατα των εδαφολογικών 
αναλύσεων, καθώς και το ιστορικό του 
εκάστοτε αγρού. Τα δύο σηµαντικότερα στοιχεία 
που καθορίζουν την απόδοση στο καλαµπόκι 
είναι ο τελικός αριθµός φυτών και το βάρος 
των κόκκων ανά σπάδικα. Ο φώσφορος 
αποτελεί συστατικό των νουκλεϊκών 
οξέων (DNA & RNA), είναι ουσιώδης για 
τη δηµιουργία νέων φυτικών ιστών αλλά 
και τη µεταφορά ενέργειας µέσα στο φυτό. 
Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι είναι απολύτως 
απαραίτητος κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης 
της ρίζας στο καλαµπόκι, οι παραγωγοί 
συνήθως τον ενσωµατώνουν µαζί µε µικρές 
ποσότητες αζώτου και καλίου στη βασική 
λίπανση τέλη Μαρτίου µε αρχές Απριλίου. 
Να σηµειωθεί πως στις αρχικές εφαρµογές 
δεν χρειάζεται να εισαχθεί σηµαντική ποσότητα 
αζώτου στο χωράφι, αφού το καλαµπόκι φαίνεται 
να χρησιµοποιεί λιγότερο από το 10% του αζώτου 
του πριν αρχίσει η ταχεία βλαστική ανάπτυξη. 
Άλλωστε στην πρώιµη αζωτούχα λίπανση 
µπορεί να σπαταληθεί πολλή πρώτη ύλη, ειδικά 
σε κλιµατικές συνθήκες όπως της Ελλάδας, 
όπου την άνοιξη και το καλοκαίρι συνήθως 
καταγράφονται σηµαντικές βροχοπτώσεις. Το 
πλάνο θρέψης θα πρέπει να προσφέρει επίσης 
και όλα τα ιχνοστοιχεία που απαιτεί η καλλιέργεια 
για να ευδοκιµήσει, αφού τυχόν έλλειψη 
µαγνησίου, θείου, σιδήρου, βορίου, ασβεστίου και 
ψευδαργύρου µπορεί να οδηγήσει σε περιορισµό 
της ανάπτυξης και της τελικής απόδοσης.

%
 Π

ΡΟ
ΣΛ

ΗΨ
Η 

ΘΡ
ΕΠ

ΤΙ
ΚΩ

Ν 
ΣΤ

ΟΙ
ΧΕ

ΙΩ
Ν

100%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

75%

50%

25%

Ν
P
K

ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

O φώσφορος είναι απολύτως απαραίτητος κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της 
ρίζας στο καλαµπόκι και οι παραγωγοί συνήθως τον ενσωµατώνουν µαζί µε µικρές 
ποσότητες αζώτου και καλίου στη βασική λίπανση τέλη Μαρτίου µε αρχές Απριλίου. 
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Για άζωτο σε αµµωνιακή και νιτρική µορφή 
διψούν οι µηλιές µέσα στο Μάρτιο, µε τη βασική 
λίπανση να αποτελεί το πρώτο βήµα προς µία 
χρονιά µε αποδόσεις και ποιότητα καρπού. 
Επίσης, η κατάλληλη παροχή λιπάσµατος 
µειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης ανωµαλιών 
στη φυσιολογία των µήλων (πικρή κηλίδωση, 
µικροκαρπία και µεταχρωµατισµοί) ενώ 
αυξάνει το χρόνο συντήρησής τους. 
Αξίζει να σηµειωθεί πως η καλλιέργεια 
της µηλιάς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις 
τροφοπενίες, µε αποτέλεσµα η έλλειψη 
ιχνοστοιχείων να εκδηλώνεται µε έντονα 
συµπτώµατα, όπως ο αποχρωµατισµός 
των φύλλων και η κακή καρπόδεση, µε πιο 
συνήθη ανόργανα στοιχεία που λείπουν από 
τον ελληνικό οπωρώνα να είναι ο σίδηρος, 
ο ψευδάργυρος, το βόριο και το µαγγάνιο.  
Απαραίτητη κρίνεται σε κάθε περίπτωση πριν 

την εφαρµογή λιπάσµατος, η εδαφολογική 
ανάλυση µε δύο δείγµατα σε βάθη 0-30 και 30-
60 εκατοστών ανά 3 µε 4 χρόνια.

Καθοριστικός ο ρόλος του ασβεστίου
Στα µηλοειδή γενικά, ο ρόλος του ασβεστίου 
είναι ο πιο καθοριστικός για την ποιότητα και 
την ικανότητα συντήρησης των καρπών, µε τις 
µέσες ανάγκες των δέντρων να αγγίζουν τα 
13,5 κιλά ανά στρέµµα και ανά έτος σύµφωνα 
µε τη βιβλιογραφία, ενώ η προσθήκη αζώτου 
και καλίου συνήθως γίνεται ετησίως ή ανά 
διετία, ανάλογα µε την κατάσταση του εδάφους 
και τις ανάγκες της εκάστοτε ποικιλίας. Το 
άζωτο επηρεάζει τόσο την καρπόδεση όσο 
και την ανάπτυξη φυλλώµατος, µε τις µηλιές 
να το χρειάζονται µε οµαλό ρυθµό, εξ ου και 
η αναφορά σε τµηµατική λίπανση σε βάθος 
τριµήνου. Τυχόν υπερβολές µπορούν να 

οδηγήσουν σε κακό χρωµατισµό των καρπών, 
σε µικρή διάρκεια συντηρησιµότητάς τους 
και σε εµφάνιση του φαινοµένου της πικρής 
κηλίδωσης. Επίσης η σχέση νατρίου/καλίου 
στα φύλλα πρέπει να είναι κοντά στο 1,25/1, 
ενώ η αντίστοιχη Κ+Mg/Ca στους καρπούς 
πρέπει να βρίσκεται γύρω στο 20 και πάντως 
όχι µεγαλύτερη από 25. Η τελευταία αυτή σχέση 
είναι καθοριστική, καθώς µεγαλύτερη αναλογία 
οδηγεί στην εκδήλωση της πικρής κηλίδωσης.

> Απαραίτητη η εδαφολογική ανάλυση πριν την εφαρµογή λιπάσµατος 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ Η ΜΗΛΙΑ  
ΣΤΙΣ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

▲
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΡΕΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΛΕΩΝΕΣ

�ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ/ΕΤΟΣ�
 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ    ΦΩΣΦΟΡΟΣ    ΚΑΛΙΟ   ΑΖΩΤΟ   ΜΑΓΝΗΣΙΟ

11-13,5        1,3-2        11,5-15    9-10      1,8-2,1 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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Όσον αφορά τα άλλα δύο θεµελιώδη στοιχεία 
κάθε προγράµµατος θρέψης, το άζωτο έχει 
σηµαντική επίδραση στη βλαστική ανάπτυξη 
και την αγρονοµική απόδοση του φυτού, ενώ ο 
φώσφορος επηρεάζει δοµικά την καλλιέργεια. 
Από τη µία βοηθάει στην καλύτερη ανάπτυξη 
του ριζικού συστήµατος και την οµοιόµορφη 
ανάπτυξη του χρώµατος του καρπού κατά 
την ωρίµανση, από την άλλη όµως, τυχόν 
υπερβολή µε τον φώσφορο προκαλεί 
ανοµοιόµορφο χρωµατισµό των καρπών και 

ποιοτική υποβάθµισή τους (αύξηση των κενών 
χώρων στο εσωτερικό του καρπού, µείωση 
οξύτητας). Η έλλειψη φωσφόρου γίνεται εύκολα 
αντιληπτή στο χωράφι/θερµοκήπιο από τον 

µωβ χρωµατισµό στην κάτω επιφάνεια των 
φύλλων. Η χορήγηση των θρεπτικών στοιχείων 
αζώτου και καλίου πρέπει να επιµερίζεται κατά 
τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου. 

ΓΙΑ ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΖΩΤΟ

ΣΤΑ∆ΙΑΚΑ ΚΑΛΙΟ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟ ΣΤΗΝ ΝΤΟΜΑΤΑ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ           ΦΩΣΦΟΡΟΣ          ΚΑΛΙΟ           ΑΖΩΤΟ           ΜΑΓΝΗΣΙΟ

   9-35                  10–20               25–50            25–40     4–10

   9-35                 10–25               25–70             30–45     4–12

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΡΕΨΗΣ �ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ�

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΤΟΜΑΤΑ �ΝΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ�

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Aυξηµένες και πολύ διαφορετικές εν 
συγκρίσει µε τα υπόλοιπα κηπευτικά είναι 
οι ανάγκες λίπανσης της ντοµάτας (τόσο 
θερµοκηπιακής όσο και υπαίθριας), όπως 
η µελιτζάνα και η πιπεριά. Από την άλλη 
όµως, οι ντοµατιές είναι εξίσου ευαίσθητες 
και στο πλεονάζον λίπασµα. Για παράδειγµα 
τα συµπτώµατα της υπερβολής στο άζωτο 
περιλαµβάνουν αύξηση της ευαισθησίας 
στους παθογόνους µικροοργανισµούς, 
µείωση της παραγωγής λόγω παράτασης της 
άνθισης, οψίµιση της ωρίµανσης και επιπλέον 
µαλάκωµα των καρπών. 
Η ντοµάτα αποτελεί µία ιδιαίτερα καλιόφιλη 
καλλιέργεια, µε το κάλιο να παίζει σηµαντικό 
ρόλο σε πολλές µεταβολικές και καρποδοτικές 
λειτουργίες του φυτού. Η προσθήκη 
µεγαλύτερων ποσοτήτων καλίου δίχως όµως 
υπερβολές βελτιώνει κατά πολύ την ποιότητα, 
το σχήµα, τη συνεκτικότητα και την οµοιοµορφία 
στο χρώµα του καρπού. Η έλλειψη του καλίου 
εµφανίζεται συνήθως µε περιφερειακή 
χλώρωση και νέκρωση των φύλλων, ξεκινώντας 
από τα φύλλα της βάσης, ενώ προκαλεί 
ανοµοιόµορφη εµφάνιση χρώµατος στους 
ώριµους καρπούς. Από την άλλη η υπερβολική 
καλιούχος λίπανση συχνά προκαλεί τροφοπενία 
µαγνησίου στην ντοµάτα, λόγω ανταγωνισµού 
των δύο θρεπτικών στοιχείων. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

> Όλη η ποσότητα του φώσφορου χορηγείται εφάπαξ στην αρχή µέσω της βασικής λίπανσης
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ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ � ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ    
∆ΙΝΟΥΝ ΑΛΛΟ ΝΟΗΜΑ ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ  
> Αντικείµενο εντατικής έρευνας είναι και θα συνεχίσει να είναι για πολλά χρόνια ακόµη η αύξηση  
του ποσοστού από το κάθε θρεπτικό στοιχείο που φτάνει τελικά στο µέρος του φυτού που θα συγκοµιστεί

> ∆ιαχρονικό στοίχηµα της εκπαίδευσης η δηµιουργία ενός µάχιµου γεωπόνου - συµβούλου θρέψης 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ

Κοσµογονικές χαρακτηρίζει τις εξελίξεις 
που σχετίζονται µε τη θρέψη των καλλιεργειών, 
ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου  
Αθήνας, ∆ηµήτρης Μπουράνης, ένας 
καταξιωµένος επιστήµονας που ασχολείται 
από το 1992 µε τη φυσιολογία της θρέψης των 
καλλιεργούµενων φυτών. Σύµφωνα µε τον 
ίδιο, κάθε καλλιεργητικό σύστηµα έχει τα δικά 
του «µυστικά» θρέψης, πίσω από τα οποία 
βρίσκεται ενδελεχής επιστηµονική έρευνα, ενώ 
αναφερόµενος στο πάντα επίκαιρο αίτηµα για 
«περισσότερα µε λιγότερα» αποκαλύπτει και 
επεξηγεί τις τρεις λέξεις «κλειδιά», priming, 
biostimulation και biofortification, που µπορούν 
να οδηγήσουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Τι είναι αυτό που θεωρείτε ως µεγάλη αλλαγή 
στον τοµέα της θρέψης των φυτών  
τα τελευταία χρόνια;
Κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την 
πρόσκληση. Με τη φυσιολογία της θρέψης των 
καλλιεργούµενων φυτών ασχολούµαι από το 
1992 και µέσα σε αυτές τις τρεις δεκαετίες το 
αντικείµενο έχει δει αρκετές «κοσµογονίες». 
Το 1995 κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοση 
του βιβλίου του Horst Marschner, το οποίο 
πραγµατεύτηκε σε βάθος τις τότε εξελίξεις 
πάνω στη θρέψη των φυτών. ∆υστυχώς, ο 
Marschner πέθανε λίγο αργότερα, αλλά άφησε 
µια παρακαταθήκη η οποία έθεσε τις βάσεις 
της νέας εποχής. Παράλληλα, στην Αµερική το 
Soil and Plant Analysis Council, µε επικεφαλής 
τον J. Benton Jones Jr., έθεσε µεταξύ άλλων 
τις βάσεις της ανάλυσης των θρεπτικών 
στοιχείων µε µεθόδους αναφοράς. Σε αυτήν τη 

συγκεκριµένη δεκαετία αρχίσαµε να βλέπουµε 
να αναπτύσσεται και η µοριακή βάση της 
θρέψης των φυτών. 
Το 2011, σε ένα διεθνές συνέδριο στο Conegliano 
της Ιταλίας, ένας συνάδελφος, ο Dr. Malcolm 
Hawkesford, ανακοινώνει την τρίτη έκδοση 
του βιβλίου του Marschner από την κόρη του 
Petra Marschner, όπου είχαν επικαιροποιηθεί 
όλα τα κεφάλαια, ενσωµατώνοντας τις εξελίξεις 
που έγιναν ανάµεσα στις δύο εκδόσεις. Επίσης 
ανακοίνωσε την έκδοση ενός δικού του βιβλίου 
πάνω στην αποδοτικότητα της χρήσης των 
θρεπτικών στοιχείων από τα καλλιεργούµενα 
φυτά, µε έµφαση τη γενετική βελτίωση 
για αποδοτικότερη χρήση των θρεπτικών 
συστατικών από την καλλιέργεια. Το βιβλίο του 
Hawkesford το αποδώσαµε στα ελληνικά µε µία 
οµάδα Ελλήνων συναδέλφων και το διδάσκουµε 
στο Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής του 
Γ.Π.Α. Τον ∆εκέµβριο του 2022, κυκλοφόρησε 
η τέταρτη έκδοση του βιβλίου του Marschner 
από άλλους γνωστούς και καταξιωµένους στο 
χώρο συναδέλφους, γεγονός που αποδεικνύει 
την επίδραση του Marschner στο χώρο της 
επιστήµης της θρέψης των φυτών.
Όµως, κοσµογονίες έγιναν και στην 
εµφάνιση προϊόντων, τα οποία εκτός από τα 
«συµβατικά» λιπασµατα, περιείχαν και άλλες 
ουσίες, ενισχύοντας όχι µόνο τη λειτουργία 
της θρέψης του φυτού, αλλά και άλλες 
λειτουργίες, όπως την ενίσχυσή του απέναντι 
των διαφόρων αντίξοων συνθηκών και 
παθολογικών καταστάσεων, µε αποτέλεσµα να 
θεµελιωθούν συνδυαστικά τα δύο concepts των 
τελευταίων ετών: «Περισσότερα µε λιγότερα» 
και «Η (σωστή) θρέψη του φυτού είναι η 
φυτοπροστασία του µέλλοντος». Με αυτά τα 
πρόσθετα, επεµβαίνουµε στη φυσιολογία του 

φυτού, επηρεάζοντας τη λειτουργικότητά του, 
µε αποτέλεσµα η «επεµβατική» φυσιολογία να 
κρύβεται πίσω από την αποτελεσµατικότητα 
των λεγόµενων specialty fertilizers µε στόχο 
την «ενισχυτική» φυσιολογία της καλλιέργειας. 
Παράλληλα, αναπτυσσόταν και η γεωργία 
ακριβείας. Αυτές οι εξελίξεις δεν είναι και λίγες. 
Kατά συνέπεια απαντώντας στο ερώτηµά σας, 
όπως βλέπετε, είναι αρκετές οι µεγάλες αλλαγές 
στο χώρο της θρέψης των καλλιεργειών.

∆ώστε µας λίγο παραπάνω να καταλάβουµε 
πώς επεµβαίνουµε στη φυσιολογία του φυτού. 
Η βιοχηµεία και η φυσιολογία του φυτού έχει 
αναδείξει πολλά και ποικίλα µεταβολικά δίκτυα, 
πρωτεϊνικά δίκτυα, δίκτυα γονιδίων, αλλά και 
ρυθµιστικά δίκτυα. Για να το πούµε απλά, από ένα 
αρχικό µόριο θα παραχθούν ένα ή περισσότερα 
ενδιάµεσα και το τελικό µόριο αυτής της 
βιοχηµικής µετατροπής θα είναι το εισερχόµενο 
µίας άλλης βιοχηµικής αλληλουχίας µορίων. 
Κάποια από αυτά τα «τελικά» µόρια, είναι µόρια 
κόµβοι, επειδή τροφοδοτούν περισσότερες 
από µία πορείες. Εκεί χρειάζεται ένας 
µοριακός «τροχονόµος» που θα ρυθµίζει τις 
προτεραιότητες. Αυτά τα δίκτυα τα γνωρίζουµε 
σε µεγάλο βάθος, όπως επίσης και τον τρόπο 
που ρυθµίζονται από διάφορους παράγοντες, 
εσωτερικούς ή εξωτερικούς. Έτσι ένα 
«σύνθηµα» µελέτης εδώ είναι «ποιο σύστηµα 
κάνει τι, πού, πώς, πότε και γιατί», ξεκινώντας 
από τον ενεργειακό µεταβολισµό, πάνω 
στον οποίο «κουµπώνουν» όλα τα υπόλοιπα 
µεταβολικά µονοπάτια. 
Το φυτό όµως είναι ένας ακίνητος οργανισµός. 
Εκεί όπου έπεσε ο σπόρος, εκεί θα φυτρώσει 
και, αν επιβιώσει, εκεί θα ολοκληρώσει τον 
βιολογικό του κύκλο και θα φέρει στον κόσµο 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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τους απογόνους του. Εµείς οι άνθρωποι 
χρησιµοποιούµε τη συµπεριφορά µας µαζί 
µε τη λειτουργικότητά µας, κινούµαστε για να 
αντιµετωπίσουµε τις δύσκολες καταστάσεις,. 
Το φυτό όµως θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τη 
φυσιολογία του και µία «πλαστική» προσαρµογή 
του για να αντιµετωπίσει τις όποιες αντίξοες 
καταστάσεις. Και αυτές δεν είναι λίγες. Κατά 
συνέπεια το επόµενο σύνθηµα είναι «τι θα 
συµβεί αν … ;». Έτσι, λοιπόν, ανάµεσα στις 
διάφορες καινοτοµίες - κοσµογονίες, η 
ενσωµάτωση επιλεγµένων µεταβολιτών ή 
συνδυασµών τους στα «συµβατικά» λιπασµατικά 
προϊόντα ήταν µία από αυτές που εξελίχθηκε τα 
τελευταία 20 χρόνια, τουλάχιστον.

Τι ακριβώς είναι οι µεταβολίτες;
Μεταβολίτη λέµε ένα µόριο που παράγεται 
από τον ίδιο τον οργανισµό, σε αντιδιαστολή 
µε το «ξενοβιωτικό», που είναι ένα µόριο που 
έχει παραχθεί συνθετικά. Κατά συνέπεια, όταν 
προσθέσουµε ένα µόριο βιολογικής προέλευσης 
και σηµασίας, κατά την εφαρµογή του αυτό 
θα πρέπει να περάσει µέσα στο φυτό, να 
διακινηθεί, να τοποθετηθεί εκεί όπου πρέπει 
µέσα στο φυτό, για να αξιοποιηθεί στη συνέχεια 
από αυτό. Φυσικά, η αποτελεσµατικότητα της 
πρόσληψης και της αξιοποίησης αυτών των 
βιολογικών µορίων παίζει και εδώ. Και βέβαια 
τέτοιοι µεταβολίτες µπορεί να εκκρίνονται και 
από µικροοργανισµούς, καλούς ή κακούς. Το 
φυτό είναι µία πολυκατοικία, που φιλοξενεί ή 
αναγκάζεται να διαχειριστεί µικροοργανισµούς 
που µπήκαν µε το ζόρι, εποµένως εδώ 
µπαίνουν τα εµπορικά προϊόντα που βασίζονται 
σε κατάλληλα «στελέχη» µικροοργανισµών ή 
συνδυασµών µικροοργανισµών.

Βιοδιεγέρτες, αναστολείς ουρεάσης, 
λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης.Υπάρχουν 
συγκεκριµένες τεχνολογίες πίσω από όλα αυτά; 
Ναι, βέβαια. Πέρα από αυτές τις δραστικές ουσίες, 
σε ένα προϊόν παίζουν ρόλο και τα πρόσθετα. 
Και εκεί η κάθε βιοµηχανία έχει τα µυστικά 
της. Ποια είναι αυτά τα πρόσθετα, τα λεγόµενα 
adjuvants, και ο συνδυασµός τους, είναι αυτά 
που διαφοροποιούν τα εµπορικά προϊόντα.  Οι 
τεχνολογίες που κρύβονται πίσω από όλα αυτά, 
είναι από µόνες τους µία ολόκληρη επιστήµη, 
η οποία δεν βγαίνει στον αέρα, ή όταν βγει 
βγαίνει «τσιγκουνεµένα» για λόγους προφανείς. 
Στα διάφορα «σ» πρόσθεσε και τον σωστό 
συνδυασµό κάποιων προσθέτων.

Πού έγκειται ο ανταγωνισµός µεταξύ των 
εταιρειών λιπασµάτων γύρω από όλα αυτά;
Τα προηγούµενα προϊδεάζουν ότι ο 
ανταγωνισµός βασιζεται σε τρεις πυλώνες: (1) τα 
ίδια τα λιπασµατικά στοιχεία και το συνδυασµό 
τους, (2) στις δραστικές, µη-λιπασµατικές ουσίες, 
και (3) στα τεχνολογικά πρόσθετα που θα δώσουν 
ένα προϊόν σταθερό, εµπορεύσιµο και ασφαλές 
κατά τη χρήση του. Το θέµα της ασφαλούς 
χρήσης είναι διττό: Ασφαλές για τον χρήστη και 
ασφαλές για το αγροοικοπεριβάλλον.

Αν θέλαµε να µιλήσουµε µε νούµερα, τι 
οικονοµία στοιχείων θρέψης και χηµικών 
µπορούµε να πετύχουµε µε όλα αυτά και τι 
βελτίωση αποδόσεων; 
Εδώ ερχόµαστε στο «περισσότερα µε λιγότερα» 
και πώς συµβάλλει η «αποδοτικότητα της 
χρήσης των θρεπτικών» ή η «αποδοτικότητα της 
χρήσης των εισροών». Αν δηλαδή εφαρµόσεις 
µία ποσότητα, ποιο ποσοστό από αυτό έφτασε 

στο φυτικό µέρος που θα συγκοµιστεί, όποιο κι 
αν είναι αυτό. Να πούµε 30%; Κατά συνέπεια η 
αύξηση αυτού του ποσοστού για κάθε θρεπτικό 
στοιχείο είναι αντικείµενο εντατικής έρευνας τα 
τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον και αναµένεται 
να συνεχίσει να είναι.
Και βέβαια δεν είναι µόνο η ποσότητα που θα 
επενδυθεί στο φαγώσιµο µέρος. Είναι και η 
ποιότητά του. Γι’ αυτόν το λόγο στις διάφορες 
καινοτοµίες, τρεις είναι οι λέξεις «κλειδιά» που 
συναντάµε στη σχετική βιβλιογραφία και στην 
αντίστοιχη πράξη προς αυτή την κατεύθυνση 
για «περισσότερα (και καλύτερα) µε λιγότερα»: 
Priming, biostimulation και biofortification. 
Αποδίδοντας σε απλά ελληνικά αυτούς τους 
όρους, το priming είναι η ενίσχυση του 
σπόρου για να πάρουµε φυτάριο όσο γίνεται 
καλύτερο και υγιέστερο, ό,τι και αν σηµαίνει 
αυτό για την κάθε επιµέρους καλλιέργεια, 
αναδεικνύοντας και ενισχύοντας καλύτερα το 
γενετικό υπόβαθρο του σπόρου. 
Το biostimulation είναι η γνωστή βιοδιέγερση. Το 
στοίχηµα εδώ είναι να ενισχύσουµε το φυτό σε 
κάθε καλλιεργητικό στάδιο καλύπτοντας όχι µόνο 
τις ανάγκες του σε θρεπτικά, αλλά και διάφορες 
άλλες λειτουργίες του για αποτελεσµατικότερο 
ριζικό σύστηµα, αλλά και υπέργειο µέρος. Εδώ 
σας παραπέµπω στις διάφορες διαφηµίσεις 
που φιλοξενούνται στον αγροτικό Τύπο. Τα 

Η ερευνητική οµάδα του ∆. Μπουράνη δουλεύει 
πάνω στην στοχευµένη βιοενίσχυση του 
αντιοξειδωτικού συστήµατος, παράλληλα µε 
τη θρεπτική κατάσταση του καλλιεργούµενου 
φυτού, όπως και στην ψηφιακή διάγνωση της 
θρεπτικής κατάστασης της καλλιέργειας και της 
αποτελεσµατικότητας αυτής της βιοενίσχυσης.
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κύρια σηµεία επισηµαίνονται και περιγράφονται 
συνοπτικά και περιεκτικά από διάφορες 
φράσεις, που κάποιες φορές τείνουν να είναι και 
τυποποιηµένες. Με την ευκαιρία να επισηµάνω 
το ειδικό αφιέρωµα που κυκλοφορήσατε στις 
27/11/2022, ως παράδειγµα. Πολλά θέµατα 
του αφιερώµατος, όπως π.χ. τα «δέκα κύρια 
σηµεία της επίδρασης των βιοδιεγερτών στις 
καλλιέργειες» στο κείµενο του ΣΠΕΛ, αποτέλεσαν 
και θα αποτελέσουν στο άµεσο µέλλον 
αντικείµενο συζήτησης µέσα στη διδασκαλία.
Το biofortification είναι η βιοενίσχυση του 
εµπορεύσιµου µέρους, ώστε να ενισχυθεί 
η ποιότητά του όσο γίνεται. Η ιστορία της 
βιοενίσχυσης ξεκίνησε από τις περιοχές όπου 
τα χώµατά τους υστερούν σε κάποιο ή κάποια 
στοιχεία, ας πούµε σίδηρο ή ψευδάργυρο. Τα 
θρεπτικά στοιχεία, δεν είναι θρεπτικά µόνο για 
το φυτό. Είναι θρεπτικά και για τα αγροτικά ζώα 
που θα φάνε αυτή τη ζωοτροφή, αλλά και για τον 
άνθρωπο που θα τραφεί από αυτά τα φυτά, αλλά 
και από αυτά τα ζώα. Έτσι ο όρος fortification 
αναφέρεται στην ενίσχυση του προϊόντος 
κατά την τεχνολογική επεξεργασία του, όπου 
προσθέτουµε κατάλληλα «συµπληρώµατα». 
To bio που µπαίνει ως πρόθεµα µπροστά από 
το fortification, ή βιοενίσχυση στα ελληνικά, 
δηλώνει την ενίσχυση κατά τη διάρκεια της 
καλλιέργειας, πριν τη συγκοµιδή. Εδώ η 
βιβλιογραφία και οι επιστηµονικές προσεγγίσεις 
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: την 
«αγρονοµική» βιοενίσχυση, την βιοενίσχυση 
µέσα από τις τεχνικές της βελτίωσης των 
φυτών, καθώς και τη βιοτεχνολογική 
βιοενίσχυση, όπου οι ενισχυτικές επεµβάσεις 
γίνονται σε µοριακό επίπεδο µε τα 
βιοτεχνολογικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί. 
Για να απαντηθεί το ερώτηµά σας λοιπόν, 
έχουν αναπτυχθεί αριθµητικοί δείκτες 
αποτελεσµατικότητας που στόχο έχουν 
να συνδέσουν αριθµητικά την απόδοση 
της καλλιέργειας µε τη διαθεσιµότητα του 
θρεπτικού, ανάλογα µε τις προσεγγίσεις που 
εφαρµόστηκαν. Ο ορισµός της αποδοτικότητας 
της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων είναι 
η απόδοση σε σπόρο ή σε συνολική βιοµάζα 
διαιρούµενη µε τη διαθέσιµη ποσότητα ενός 
θρεπτικού στοιχείου, π.χ. σε κιλά σπόρου 
ανά κιλό διαθέσιµου θρεπτικού. Τέτοιοι 
δείκτες υπάρχουν αρκετοί. Για παράδειγµα 
ο δείκτης συγκοµιδής που είναι η µάζα του 
συγκοµισθέντος κλάσµατος ας πούµε σπόρου 
προς τη συνολική µάζα του υπέργειου µέρους, 
συγκοµισµένου σπόρου και υπολειµµάτων.

Σε ποιες καλλιέργειες ή κατηγορίες 
καλλιεργειών έχει µεγαλύτερη σηµασία 

αυτού του είδους η διαχείριση θρέψης;
Μία πρώτη απάντηση σε αυτή την ερώτηση 
είναι ότι ένα καλλιεργούµενο φυτικό είδος 
(ή οικογένεια) σε αντιπαραβολή µε άλλο 
καλλιεργούµενο φυτικό είδος (ή οικογένεια) 
συνήθως εµφανίζουν διαφορές σε ποικίλα 
επίπεδα. Αγρωστώδη έναντι µη αγρωστωδών, 
για να δώσω ένα παράδειγµα. Κατά συνέπεια, 
οι εφαρµοστές πρέπει να είναι γνώστες της 
βιολογίας και του περιβάλλοντος της καλλιέργειάς 
τους: των καλλιεργητικών σταδίων, των αναγκών 
του κάθε σταδίου σε θρεπτικά και προστασία, 
των µεταβάσεων από το ένα στάδιο στο άλλο, 
διότι η κλιµατική αλλαγή επηρεάζει τη µετάβαση, 
τις ιδιαιτερότητες του εδάφους του αγρού που 
αναδεικνύονται µε τη σωστή δειγµατοληψία 
του χώµατος και την χηµική ανάλυσή του, για 
να κάνουν σωστή εφαρµογή µε όλα τα «σ» που 
συνθέτουν αυτή την εφαρµογή, µαζί µε ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές. Έτσι, η επόµενη 
απάντηση είναι ότι το κάθε καλλιεργητικό 
σύστηµα έχει τα δικά του «µυστικά» θρέψης.

Πώς δένουν οι νέες εκδοχές θρέψης µε 
ψηφιακή τεχνολογία; 
Το 2018 βρίσκοµαι σε ένα παγκόσµιο συνέδριο 
λιπασµάτων στην Shenyang, στην Κίνα, και εκεί 
έχω την ευκαιρία να ενηµερωθώ από έναν 
ειδικό επιστήµονα του αυστραλέζικού διεθνούς 
ινστιτούτου CSIRO επί του θέµατος. Στη συζήτηση 
που ακολούθησε, οι γνώµες των ειδικών 
έδειχναν ότι έχει προχωρήσει η εφαρµογή της 
ψηφιακής τεχνολογίας στη γεωργία, αλλά ειδικά 
στη θρέψη των καλλιεργειών έχει ακόµα δουλειά 
αυτό το πεδίο. Την επόµενη χρονιά, βρίσκοµαι 
στη Γερµανία, σε ένα διεθνές συνέδριο, όπου 
µετά το συνέδριο µας πήγαν εκδροµή σε έναν 
συνεταιρισµό όπου οι αγρότες εφάρµοζαν 
ψηφιακή τεχνολογία σε καλλιέργεια κριθαριού, 
και σε όλα τα επίπεδα. Είδα το τρακτέρ µε 
τον εξοπλισµό του, τους αισθητήρες και τις 
πολυφασµατικές κάµερες µπροστά, το τάµπλετ 
στον θάλαµο οδήγησης, και το ντεπόζιτο πίσω 
µε την µεταβλητή εφαρµογή της ποσότητας 
που υποδείκνυε το ψηφιακό πρόγραµµα 
επεξεργασίας των δεδοµένων που έδιναν οι 
αισθητήρες. Έτσι υπολογιζόταν η µεταβλητή 
ποσότητα που έπρεπε να εφαρµοστεί για τις 
ανάγκες της συγκεκριµένης θέσης στο χωράφι. 
Είδα και drones. Και εντυπωσιάστηκα. Αυτή 
η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ. Όµως, 
οι Γερµανοί συνάδελφοι του Ινστιτούτου που 
φιλοξενούσε το συνέδριο (συνταξιοδοτηµένοι 
σήµερα), ασχολούνται µε το θέµα της ψηφιακής 
γεωργίας από το τέλος της δεκαετίας του ‘80 και 
έτσι παρακολούθησα µία πολύ λεπτοµερή SWOT 
analysis, µε τα θετικά του, τα αρνητικά του, τις 

▲

Το εφαρµοσµένο  
µέρος της επιστήµης
«Μαζί µε την συνάδελφό µου, Στέλλα 
Χωριανοπούλου η οποία εστιάζει 
ερευνητικά στη µοριακή βάση της 
θρέψης των καλλιεργειών, έχουµε 
εισάγει «επαγγελµατικό προσανατολισµό» 
στο µάθηµα της Φυσιολογίας Θρέψης 
των Φυτών, έχουµε φοιτητικό club 
θρέψης φυτών, όπου παρουσιάζουµε το 
εφαρµοσµένο µέρος αυτής της επιστήµης σε 
όλα τα επίπεδα. Και φυσικά µετά το ερώτηµα 
είναι: «Ωραία, διαθέσαµε το χρόνο µας 
εµείς να σας τα πούµε και εσείς για να τα 
ακούσετε και να τα µάθετε. Τελικά πού είναι 
χρήσιµο το κάθε θέµα που συζητάµε για τον 
γεωπόνο στον επαγγελµατικό του χώρο και 
στον επαγγελµατικό του χρόνο;».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ευκαιρίες και τους κινδύνους του θέµατος.
Φεύγοντας όµως από το αγρονοµικό κοµµάτι 
και πηγαίνοντας στο µορφολογικό, φαινολογικό 
επίπεδο, οι ελλείψεις ή οι περίσσειες των 
θρεπτικών στοιχείων, οι γνωστές τροφοπενίες και 
τοξικότητες, χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένα 
µοτίβα συµπτωµάτων, γνωστά από πολύ παλιά, 
που αποτελούν αντικείµενο µαθήµατος σε 
προπτυχιακό επίπεδο. Και αυτά τα «συµπτώµατα» 
πάνω την επιφάνεια του φύλλου µπορούν να 
µετρηθούν µε φορητά όργανα και πολυφασµατικές 
κάµερες, ενώ η θέση του φύλλου στο φύλλωµα, 
δηλαδή το σύνολο των φύλλων του υπέργειου, 
έχει µεγάλη σηµασία. Οι οπτικές ιδιότητες των 
φύλλων ποσοτικοποιούνται µε τη χρήση δεικτών 

και «κανονικοποιηµένων» δεικτών, µε τον πιο 
γνωστό κανονικοποιηµένο δείκτη, τον NDVI. Κατά 
συνέπεια, η οπτικοποίηση των συµπτωµάτων 
µε τη χρήση φωτογραφιών, πραγµατικών και 
µετασχηµατισµένων, και δεικτών έχει συµβάλλει 
στην εξέλιξη αυτού του πεδίου, µε την εξέλιξη 
αυτή να είναι ραγδαία.

Στην κλίµακα του 100 πού βρίσκεται σε όλα 
αυτά η Ελλάδα;
Αυτή η ερώτηση µε ενθουσιάζει. Για να 
βαθµολογήσεις, χρειάζεσαι κριτήρια, πολύ δε 
περισσότερο αν είσαι εξωτερικός αξιολογητής. 
Και την καλύτερη πλατφόρµα για µία τέτοια 
αξιολόγηση την προσφέρει η Agrotica, την οποία 
παρακολουθώ από το 2016. Τα κριτήρια εδώ 
είναι τα εξής: (1) Ποια ήταν η µεγάλη εικόνα; (2) 
Πώς παρουσιάζονται οι επιµέρους θεµατικές 
ενότητες; (3) Ποιες ήταν οι παραλλαγές µέσα στην 
κάθε θεµατική ενότητα; (4) Πόσο πειστικοί ήταν 
οι εκθέτες στην παρουσίαση των εκθεµάτων 
τους; (5) Ποιες καινούργιες καινοτοµίες είδαν 

εµπορική εφαρµογή; (6) Ποιες ήταν οι µετεξελίξεις 
προηγούµενων καινοτοµιών; Λοιπόν την Ελλάδα 
την βάζω ψηλά, διότι κάθε φορά βλέπω το µεράκι 
που υπάρχει πίσω από όλα αυτά, γιατί αυτό 
είναι και η κινητήρια δύναµη για να πηγαίνουµε 
µπροστά. Οι εκθέτες είναι µάχιµοι και αυτό µετράει.

Η δική σας επιστηµονική έρευνα τι 
προσφέρει σε όλα αυτά; 
Εµβάθυνση σε ανοικτά ερωτήµατα εργασίας. 
Η ερευνητική οµάδα µου δουλεύει πάνω στην 
στοχευµένη βιοενίσχυση του αντιοξειδωτικού 
συστήµατος, παράλληλα µε τη θρεπτική κατάσταση 
του καλλιεργούµενου φυτού. Επίσης πάνω στην 
ψηφιακή διάγνωση της θρεπτικής κατάστασης της 

καλλιέργειας και της αποτελεσµατικότητας αυτής 
της στοχευµένης βιοενίσχυσης.

Ποια η ανταπόκριση των φοιτητών σας σε 
αυτή την έρευνα και πώς δένει τελικά µε την 
πραγµατική αγορά;
∆ιαχρονικά έχουν περάσει από δίπλα µου 
εξαιρετικά άτοµα, όχι µόνο ως άνθρωποι, αλλά 
και ως γεωπόνοι. Οι οποίοι µετά βγήκαν στον 
εργασιακό χώρο, όπου όχι µόνο στάθηκαν αλλά 
κάνουν και τη διαφορά. Εσύ βέβαια θα µου πεις: 
«αν δεν ευλογήσουµε τα γένια µας…  Έχεις όµως 
αποδείξεις;». Πολλές, θα σου πω. Ξεκινώντας 
από την κορυφαία, έχω αρκετά παραδείγµατα 
όπου συνάδελφοι του εξωτερικού µου ζήτησαν 
να συστήσω φοιτητές µας, οι οποίοι όχι µόνο 
ανταποκρίθηκαν πλήρως στα projects που τους 
ανατέθηκαν, αλλά συνέχισαν και παραπέρα ως 
αυτοδύναµοι ερευνητές. Αλλά και στον εσωτερικό 
εργασιακό χώρο υπάρχουν πολλοί που έχουν 
διακριθεί και για την αποτελεσµατικότητά τους 
και για το µεράκι τους και την αγάπη τους για τη 

δουλειά τους. Κρατάω επαφές και µαθαίνω νέα 
τους κατά καιρούς. Αλλά και όταν έρχοµαι στην 
Agrotica, ο κανόνας είναι να ακούω «Γεια σου, 
δάσκαλε! Χαίροµαι που σε βλέπω». Και πάντοτε 
διακρίνω αυτό το µεράκι, που βοηθάει καθοριστικά 
να ξεπεραστούν οι επαγγελµατικές δυσκολίες.

Πόσο έτοιµοι είναι οι αγρότες να 
ενσωµατώσουν στη δουλειά τους τις νέες 
µεθόδους θρέψης και τι χρειάζεται να  
γίνει επ’ αυτού; 
Αυτό δεν το γνωρίζω, διότι αυτό δεν είναι το 
δικό µου στοίχηµα. Το µαθαίνω έµµεσα από τις 
συζητήσεις µε τους µάχιµους συναδέλφους. 
Και µαθαίνω πολλά έτσι. Αυτά µε βοηθούν να 
οργανώνω διαφορετικά κάθε φορά το υπό 
συζήτηση αντικείµενο, για να αναπτύσσεται όσο 
γίνεται πιο κατανοητά. Το αποτέλεσµα της δουλειάς 
κάθε φορά το βαθµολογώ από τη γλώσσα του 
σώµατος πέρα από τις φραστικές αντιδράσεις 
αυτών που µε παρακολουθούν.

Ποιος τελικά παίρνει την ευθύνη για την 
ενηµέρωση των αγροτών σε όλα αυτά; 
Ο γεωπόνος που θα σταθεί στο πλευρό του 
αγρότη. Η επικοινωνία θεµάτων που είναι εξ 
ορισµού δύσκολα και θα πρέπει να γίνει απλή 
και κατανοητή, ξεκινάει από το αποτέλεσµα, 
διότι όλα κρίνονται από το αποτέλεσµα. Έδωσες 
αποτέλεσµα; Αυτό θα µιλήσει για σένα και για 
αυτό που εφάρµοσες. Γι’ αυτό και ο γεωπόνος 
σύµβουλος θρέψης είναι το δικό µου διαχρονικό 
στοίχηµα. Να τον βοηθήσω όσο γίνεται 
περισσότερο να µπορεί να κάνει καλύτερα τη 
δουλειά του όταν θα βγει στον συγκεκριµένο 
επαγγελµατικό χώρο. Και µίας και αναφέρθηκα 
σε αυτό, στην Agrenda 12/02/2023, διάβασα 
«είναι εκατοντάδες τα αγροτόπαιδα-γεωπόνοι 
(σήµερα) που µε ιδιαίτερο ζήλο έχουν επιλέξει 
το αγροτικό επάγγελµα …». Αλλά είναι και οι 
φοιτητές που δεν είχαν καµία σχέση µε την 
γεωργία µπαίνοντας στο Γεωπονικό και έδειξαν 
ιδιαίτερο ζήλο για την επιστήµη της φυτικής 
παραγωγής και το επάγγελµα του γεωπόνου 
βγαίνοντας. Όλοι αυτοί είναι που παίρνουν την 
ευθύνη για την ενηµέρωση των αγροτών µετά, 
και τα καταφέρνουν θαυµάσια σε ένα γεωργικό 
περιβάλλον που έχει τελικά πολλές ιδιαιτερότητες. 
Παρακολουθώ συστηµατικά τον αγροτικό Τύπο για 
να έχω µία προσγειωµένη άποψη της τρέχουσας 
γεωργικής πραγµατικότητας και για να µην ίπταµαι 
παρασυρµένος από την «υψηλή» επιστήµη. 
Η δικαίωση βρίσκεται στην αποτελεσµατική 
εφαρµογή. Γι’ αυτό και ισχυρίζοµαι ότι η 
αποτελεσµατικότητα της χρήσης των θρεπτικών 
από την καλλιέργεια, είναι τελικά πολύ µεγάλο 
θέµα και επαγγελµατικό στοίχηµα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

24-29_sunenteuksi_BOURANIS_n.indd   28 07/03/2023   21:12



29FERTILIZER
MANAGEMENT

Πόσο δικαιωµένος αισθάνεται 
από την ακαδηµαϊκή του 
καριέρα ο καθηγητής  
∆ηµήτρης Μπουράνης;

Όταν ξεκίνησα τα πρώτα χρόνια να πηγαίνω 
στο εξωτερικό να παρουσιάσω τη δουλειά µου, 
είχα την ευκαιρία να δω διάφορα ινστιτούτα και 
εργαστήρια µε τον εξοπλισµό, τις δυνατότητες, 
τη χρηµατοδότηση και την παραγωγικότητά 
τους. Έτσι επέστρεφα µε κατάθλιψη που η 
δική µου πραγµατικότητα δεν ήταν και τόσο 
super duper. Μετά όµως συνειδητοποίησα το 
αυτονόητο, ότι µε αυτή την πραγµατικότητα 
είχα αποτελέσµατα, ήµουν και εγώ εκεί, και 
σε όλη αυτή τη διαδροµή γνώριζα κόσµο που 
χαιρόταν που µε έβλεπε την επόµενη φορά και 
ενδιαφερόταν γι’ αυτά που είχα να πω. Και θα 
κλείσω µε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα: 
Το 2015 βρίσκοµαι στη Γερµανία και ένα 
απόγευµα ο διοργανωτής µε πήγε στο σπίτι 
του µαζί µε µερικούς άλλους συµµετέχοντες 
στο συνέδριο που διοργάνωνε. Εκεί γνώρισα 
έναν συνάδελφο του επαγγελµατικού χώρου, 
υψηλόβαθµο στέλεχος πολύ γνωστής 
εταιρείας λιπασµατικών προϊόντων, που κατά 
σύµπτωση ήταν και ο τελευταίος διδάκτορας 
του Marschner. Στη συζήτηση που είχαµε, 
µου είπε πολλά πράγµατα για το ινστιτούτο 
και τη δουλειά του µέντορά του και µετά µου 
περιέγραψε τις εξελίξεις που εκείνος έβλεπε 
στο ελληνικό περιβάλλον. Τότε είδα πόσο 
χρήσιµο ήταν το Fertilizer Management που 
κυκλοφόρησε µε την Agrenda εκείνων των 
ηµερών, γιατί το είχα διαβάσει. Επιστρέφοντας, 
ο συνάδελφος κ. Οιχαλιώτης είχε καλέσει 
τον ΣΠΕΛ στο Γεωπονικό, σε µία ηµερίδα του 
Τµήµατός του. Έτσι για πρώτη φορά έρχοµαι σε 
επαφή µε τους συναδέλφους επικεφαλής του 
ΣΠΕΛ εκείνη την περίοδο, και γνωριστήκαµε 
λέγοντάς τους «έµαθα για σας, για τη δουλειά 
σας και την προσφορά σας, από έναν Γερµανό 
στη Γερµανία. Μπράβο σας για τη δουλειά που 
κάνετε». Οι καινοτοµίες δεν απαιτούν µόνο 
λαµπερά µυαλά, απαιτούν διαδραστικότητα 
και µεταδοτικότητα, η οποία θα πρέπει να 
κάνει τη δουλειά και την επαγγελµατική 
ζωή του µάχιµου συναδέλφου γεωπόνου 
αποτελεσµατικότερη και ευκολότερη. Αυτή η 
διαδραστικότητα στα πλαίσια της δουλειάς µου, 
σε όλα τα επίπεδα, είναι που κάνει τη δουλειά 
µου συναρπαστική.

▲
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Η διανοµή του λιπάσµατος πρέπει να γίνεται 
οµοιόµορφα και ισόποσα σε όλο το µήκος 
και πλάτος του αγροτεµαχίου. Για να συµβεί 
αυτό βασική προϋπόθεση από την πλευρά 
του λιπασµατοδιανοµέα είναι να µπορεί να 
εξασφαλίσει σταθερή ροή του λιπάσµατος 
προς τους δίσκους ανεξαρτήτως της πίεσης 
που ασκεί το βάρος του λιπάσµατος µέσα στον 
πυθµένα της χοάνης (στα 2.000 κιλά, στα 1.000 
κιλά κ.λπ.) και ανεξαρτήτως της κοκκοµετρίας 
του λιπάσµατος. Οι περισσότεροι διανοµείς 
αποτυγχάνουν σε αυτό το βασικό στοιχείο 
οπότε δεν έχουν σωστό αποτέλεσµα διανοµής. 

Σταθερή ροή λιπάσµατος Όλοι οι 
λιπασµατοδιανοµείς της Bogballe της σειράς 
L και M, ανεξαρτήτως µοντέλου και τύπου 
έχουν εξασφαλίσει αυτή την σταθερή ροή του 
λιπάσµατος προς τους δίσκους, ανεξαρτήτως 
της πίεσης που δέχεται ο πυθµένας του 
διανοµέα από το βάρος των κιλών του 
λιπάσµατος που περιέχεται µέσα στη χοάνη. 
Πρόκειται για το ολοκληρωµένο καινοτόµο 
σύστηµα ευφυούς διατήρησης σταθερής ροής 
(IFS) πατέντα της Bogballe, το οποίο βασίζεται 
σε χρόνια έρευνα και ανάπτυξη, ελέγχει την 
πίεση του βάρους του λιπάσµατος µε ένα 
σύστηµα αντίστροφα τοποθετηµένου κώνου 
σε ένα συγκεκριµένο ύψος πριν τον πυθµένα. 

Καινοτόµο σύστηµα διανοµής Η Bogballe 

ανέπτυξε ένα άλλο σύστηµα, 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 το σηµείο 
ρίψης µένει στον διανοµέα, και όχι σε απόσταση 20 
– 25 µέτρων µακριά. Αυτή η καινοτόµος διανοµή 
λιπάσµατος της Bogballe έχει καταφέρει να 
καταργήσει οποιοδήποτε εξάρτηµα ρύθµισης (είτε 
µηχανικά είτε ηλεκτρικά) στους διανοµείς.

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).  Οι διανοµείς της σειράς L και Μ 
δεν χρειάζονται σύστηµα κόφτη της δεξιάς ή αριστερής 
πλευράς -όπως άλλοι διανοµείς. Το σύστηµα διανοµής 
στα σύνορα είναι ενσωµατωµένο πάνω στα πτερύγια 
και τα οποία εναλλάσσουν τη λίπανση στα σύνορα 
και τη λίπανση στο µέσο χρησιµοποιώντας τις δυο 
πλευρές τους. Αυτός ο τρόπος λίπανσης, αφήνει το 
λίπασµα ανέπαφο και χωρίς να απαιτείται ρύθµιση από 
πλευράς του διανοµέα.

Τα µηχανήµατα της Bogballe  
διαθέτει στην ελληνική αγορά  

η εταιρεία Στασινός ΑΕ 

ΑΚΡΙΒΩΣ  
ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 
ΜΕ ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ 
BOGBALLE 
ΣΕΙΡΑΣ L & M
> Οµοιόµορφη διανοµή 
υπόσχονται τα µηχανήµατα του 
∆ανού κατασκευαστή

▲

Τα καινοτόµα συστήµατα  Bogballe που προσφέρονται 
στους διανοµείς της στο στάνταρ εξοπλισµό σε όλες 
τις σειρές L και Μ και σε όλα τα µοντέλα της, την 
καθιστούν ηγέτη της οµοιόµορφης λίπανσης και 
διαχείρισης λιπάσµατος. Ταυτόχρονα έχει εξαλείψει 
παντελώς την ανάγκη κάθς ρύθµισης από τους 
χρήστες. Το σύστηµα ζύγισης έρχεται να προσδώσει 
επιπλέον άνεση αλλά σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί 
εξοπλισµό αναγκαίο παρά µέγιστης ευκρίνειας, κάτι 
που δεν ισχύει µε άλλους διανοµείς.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Η νέα, αποκλειστική συνεργασία της Agrotech µε την κορυφαία αυστριακή 
εταιρεία APV φέρνει νέες λύσεις στο οπλοστάσιο του αγρότη. Η τελευταία 
ιδρύθηκε το 1997 και έχει έδρα και εργοστάσιο στο Dallein στην Κάτω Αυστρία. 
Προµηθεύει τα πιο µεγάλα brands κατασκευής γεωργικών µηχανηµάτων ως 
ηγέτης και υπόδειγµα καινοτοµίας.
Συγκεκριµένα οι πνευµατικές µηχανές APV για σπορά, λίπανση και διανοµή 
φαρµάκου προσαρµόζονται σε κάθε παρελκόµενο κατεργασίας εδάφους, είναι 
ευέλικτες και εξοπλισµένες για κάθε είδους χρήση, λειτουργούν ταυτόχρονα 

σαν σπαρτικές και σαν λιπασµατοδιανοµείς, 
όπου µε ένα πέρασµα γίνεται ταυτόχρονα 
κατεργασία, σπορά και λίπανση ενώ 
διαθέτουν τέσσερις διαφορετικές επιλογές σε 

κιβώτιο ελέγχου και τρεις επιλογές ανεµιστήρα για να ικανοποιούν κάθε απαίτηση. 
Ως αποτέλεσµα η χρήση τους µειώνει τα συνολικά κόστη της καλλιέργειας. 
Σε ό,τι αφορά τα διαθέσιµα µοντέλα, η γκάµα ξεκινά µε τα «µικροσκοπικά» 
PS 120-300 M1 D / PS 500 M2 D που διαφέρουν µεταξύ τους ως προς το 
µέγεθος της χοάνης  και συνεχίζει µε το PS 800 M1 D, που διαθέτει χοάνη µε 
τεράστια χωρητικότητα και όλα τα εξαρτήµατα της είναι προσαρµοσµένα για 
εντατική χρήση. Τέλος το PS 300 M1 D TWIN επιτρέπει τη σπορά δύο εντελώς 
διαφορετικών τύπων σπόρων µε ένα µόνο µηχάνηµα. Η χοάνη των 300 
λ. χωρίζεται στη µέση µε ένα διαχωριστικό τοίχωµα για να σχηµατίσει δύο 
θαλάµους των 150 λ. ο καθένας. 

Τα µηχανήµατα της APV  
διαθέτει στην ελληνική αγορά  

η εταιρεία Agrotech SA

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ, 
ΣΠΟΡΑ & ΛΙΠΑΝΣΗ  
ΜΕ ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ

Οι επαγγελµατικοί ηλεκτρονικοί λιπασµατοδιανοµείς των σειρών ISOBUS 
«S» και «Μ» της ιταλικής «DCM», µε αντιδιαβρωτική βαφή πούδρας, µε όλα 
τα εξαρτήµατα ανοξείδωτα, και µε ζυγιστικό σύστηµα, καθίστανται ιδανικοί 
για λίπανση ακριβείας είτε σε αµπελώνες/οπωρώνες/ανοιχτές καλλιέργειες 
(σειρά S), είτε µόνο σε ανοιχτές καλλιέργειες (σειρά M).
Το µοντέλα της σειράς «S» έχουν 
σχεδιαστεί για ρίψη γραµµική σε 
δέντρα-αµπέλια  (2-7 µτ.) ή για ρίψη σε 
ανοιχτό χωράφι από 10-24 µτ. και µε 
χωρητικότητες από 600 ως 2.000 λτ.  
Τα µοντέλα της σειράς «Μ» έχουν 
σχεδιαστεί για ρίψη σε ανοιχτό χωράφι 
από 18-45 µτ. και µε χωρητικότητες 
από 1.500 ως 4.200 λτ. µε κορυφαίο 
µοτίβο διασποράς και µε εξασφάλιση 
σταθερής ροής του λιπάσµατος προς 
τους δίσκους, ανεξαρτήτως της πίεσης 
που δέχεται ο πυθµένας του διανοµέα 
από το βάρος των κιλών που περιέχεται 
µέσα στο χωνί. Οι σειρές ISOBUS «S» 
και «Μ» ενσωµατώνουν όλες τις τελευταίες τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας 
στη λίπανση και µπορούν να διαχειρίζονται µεταβλητή δόση και αυτόµατο 
τµηµατικό έλεγχο (section control), µέσω GPS, σε χαρτογραφηµένο χωράφι. 
Επιπλέον, στην περίπτωση που συνδυαστούν µε προδιαγεγραµµένους χάρτες 
εδαφικής σύστασης, έχουν τη δυνατότητα για αυτόµατη µεταβλητή δόση. 

Τα µηχανήµατα της DCM 
διαθέτει στην ελληνική αγορά 

η εταιρεία Alpellas AE

ΣΕΙΡΕΣ S ΚΑΙ M ΤΗΣ DCM:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟ 
ΒΟΡΡΑ

NEEΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ APV
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ Ι∆ΕΑΣ 
ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
> ∆ύναµή µας οι άνθρωποί µας σε όλη την Ελλάδα τονίζουν τα στελέχη της Timac Agro | ΛΥ∆Α

Ο όµιλος Roullier ιδρύθηκε στο Saint Malo 
της Βρετάνης στη Β. Γαλλία το 1959, όταν ο 
ιδρυτής του, Daniel Roullier, δηµιούργησε 
το πρώτο εργοστάσιο επεξεργασίας 
κοραλλιογενούς άλγης µε σκοπό την 
παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων. 
Έκτοτε, ο όµιλος Roullier επεκτάθηκε σε 
περισσότερες από 130 χώρες και σήµερα 
αποτελεί µια παγκόσµια βιοµηχανική 
δύναµη µε περισσότερες από 108 µονάδες 
παραγωγής σε όλο τον κόσµο, παράγοντας 
ετησίως 5,3 εκατοµµύρια τόνους τελικού 
προϊόντος µε κύκλο εργασιών για το 2021 

πάνω από 2,65 δισεκατοµµύρια ευρώ. 
Οι κύριες δραστηριότητές του 
επικεντρώνονται σε 7 διαφορετικούς τοµείς. 
Αυτοί είναι οι εξής: 1. Αγροεφόδια (Παραγωγή 
Λιπασµάτων & Προϊόντων ∆ιατροφής 
Ζώων) 2. Φωσφορικά Άλατα 3. Εξόρυξη 
και επεξεργασία Μαγνησίας 4. Αλγολογία 
(Προϊόντα Αισθητικής)  

5. Τρόφιµα 6. Συσκευασία 7. Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας. 
Ο κύριος και ο πιο σηµαντικός κλάδος 
είναι αυτός των αγροεφοδίων, καθώς 
εκπροσωπείται από τη γνωστή πολυεθνική 
εταιρεία Timac Agro, συνώνυµο των 
προϊόντων εξειδικευµένης θρέψης φυτών. Στην 
ελληνική αγορά τα εξειδικευµένα προϊόντα 
θρέψης Timac Agro διανέµονται αποκλειστικά 
από την εταιρεία Timac Agro | ΛΥ∆Α, 
καλύπτοντας µια ευρεία προϊοντική γκάµα, 
όπως κοκκώδη και υδατοδιαλυτά λιπάσµατα, 
βιοδιεγέρτες, εδαφοβελτιωτικά προϊόντα κ.ά.

Στόχος της Timac Agro είναι να αναπτύσσει 
συνεχώς τεχνικά προϊόντα εξειδικευµένης 
θρέψης υψηλού επιπέδου, τα οποία 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των 
καλλιεργειών, σε διαφορετικά κλίµατα και 
εδάφη ανά τον κόσµο, πάντα µε σεβασµό 
στους φυσικούς πόρους, το περιβάλλον και τον 

άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, ο Όµιλος Roullier 
δηµιούργησε το µεγαλύτερο ερευνητικό 
κέντρο εξειδικευµένης θρέψης στον κόσµο, 
το ονοµαζόµενο CMI (Centre Mondial de 
l’innovation Roullier).
 Το CMI (Centre Mondial de l’innovation 
Roullier) βρίσκεται στο Saint Malo της Γαλλίας 

και αποτελεί την καρδιά των προϊόντων της 
Timac Agro, καθώς και των τεχνολογιών που 
ενσωµατώνονται σε αυτά. Σήµερα, φιλοξενεί 
πάνω από 120 επιστήµονες διαφόρων 
ειδικοτήτων από 20 διαφορετικές χώρες, έχοντας 
ως µοναδικό στόχο τη δηµιουργία καινοτόµων 
τεχνολογιών για τα λιπάσµατα νέας γενιάς.

ADVERTORIAL
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Κάθε προϊόν της Timac Agro προκύπτει 
µετά από µια ενδελεχή επιλογή 
ενεργών συστατικών και µορίων, ενώ 
υπόκειται τουλάχιστον σε 7-8 χρόνια 
έρευνας πριν καταλήξει στον τελικό 
καταναλωτή, µε σκοπό τη διασφάλιση της 
αποτελεσµατικότητάς του. Τα σκευάσµατα 
της εταιρείας είναι βασισµένα σε  λύσεις που 
προέρχονται από φυσικούς µηχανισµούς 
και την εξαγωγή ενεργών συστατικών, 
ενώ όλες οι τεχνολογίες συνοδεύονται από 
τα αντίστοιχα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 
Τα ενεργά συστατικά των προϊόντων της 
Timac Agro δρουν σε στοχευµένους 
µηχανισµούς που επιδρούν άµεσα ή 
έµµεσα στη φυσιολογία του φυτού, καθώς 
και στους µηχανισµούς άµυνας αυτού. Με 
αυτό τον τρόπο, βοηθούν την καλλιέργεια 
να ξεπεράσει άµεσα τους περιοριστικούς 
παράγοντες που προκύπτουν καθ’ 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, 
βοηθώντας τη να εκφράσει στο µέγιστο 
δυνατό βαθµό το γενετικό δυναµικό της, 
υποβοηθούµενη από µια ολοκληρωµένη 
και εξειδικευµένη θρέψη.    

Η αλλαγή νοοτροπίας 
προς τις εξειδικευµένες 
λύσεις για τη διαχείριση 
της αγροτικής παραγωγής 
είναι µαραθώνιος, όχι 
αγώνας ταχύτητας.
Η τριετία που προηγήθηκε 
υπήρξε περίοδος 
σηµαντικών βηµάτων 
προόδου για την Timac 
Agro, τόσο σε παγκόσµιο, 
όσο και σε εγχώριο 
επίπεδο. Μία εξ αυτών 
είναι η εξαγορά του 
βιολογικού συνεργιστικού 
µυκητοκτόνου 
σκευάσµατος Tusal. Με 
την κίνηση αυτή η Timac 
Agro στοχεύει να παρέχει 
ένα ολοκληρωµένο 
πακέτο λύσεων για την 
αποτελεσµατική διαχείριση 
της αγροτικής παραγωγής.
Επί ελληνικού εδάφους στην εταιρεία έλαβαν 
χώρα σηµαντικές διοικητικές αλλαγές. Από 
αυτό το σηµείο και ύστερα, η Timac Agro | ΛΥ∆Α 
βρίσκεται σε µια αέναη επιδίωξη να παρέχει 
στον Έλληνα παραγωγό τις πιο εξελιγµένες 
λύσεις για την καλλιέργειά του, µέσω των 
προϊόντων της αλλά και µε περισσότερους από 
50 γεωπόνους οι οποίοι βρίσκονται καθηµερινά 

σε αγρούς σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, 
αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την παροχή 
εξειδικευµένων λύσεων και στον τοµέα της 
κτηνοτροφίας, η Timac Agro | ΛΥ∆Α ιδρύει το 
τµήµα κτηνοτροφικών προϊόντων, ενισχύοντας 
περαιτέρω το οπλοστάσιό της µε προϊόντα και 
γεωπόνους ειδικούς στη θρέψη και υγιεινή των 
παραγωγικών ζώων.
Ως αποτέλεσµα των προσπαθειών της 

εταιρείας στη Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, 
το τµήµα Πιστωτικού Ελέγχου βραβεύτηκε 
το Νοέµβριο του 2021 από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισµό Callisto Grand στην Πράγα της 
Τσεχίας. Συγκεκριµένα, η εταιρεία αποκόµισε το 
βραβείο «Credit Risk Initiative» ανάµεσα σε µια 
λίστα υποψηφίων από κορυφαίες πολυεθνικές 
εταιρείες που εδρεύουν στην Ευρώπη και 
δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους.
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Σηµαντική στιγµή για τη σύσφιξη των 
σχέσεων µεταξύ της Timac Agro | ΛΥ∆Α και 
των συνεργατών της στάθηκε η από κοινού 
επίσκεψη στο Παγκόσµιο Κέντρο Έρευνας 
& Καινοτοµίας (CMI) στο Saint Malo της 
Γαλλίας. Πάνω από 40 γεωπόνοι από όλη 
την Ελλάδα ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις 
του και γνώρισαν από κοντά τη διαδικασία 
παραγωγής τόσο των τεχνολογιών, όσο και 
των τελικών σκευασµάτων. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή 
επικοινωνία, αλληλεπίδραση αλλά και 
ανταλλαγή πληροφορίας µε τον αγροτικό κόσµο, 
διοργανώθηκε για πρώτη φορά το TimaCulture 
Forum το Μάιο του 2022 στη Θεσσαλονίκη, 
µε τίτλο «Βιώσιµη Στρατηγική Ανάπτυξης 
Στην Αγροτική Παραγωγή Του Αύριο». 
Βασικοί οµιλητές ήταν τα στελέχη της Timac 

Agro | ΛΥ∆Α, µε συνοµιλητές σηµαντικούς 
συνεργάτες από τον αγροδιατροφικό και 
χρηµατοοικονοµικό κλάδο. Συνέχεια της 
αλληλεπίδρασης αυτής ήταν η συµµετοχή της 
εταιρείας για πρώτη φορά στην έκθεση Agrotica 
2022, που αποτέλεσε µια πολύ καλή ευκαιρία 
για να γνωριστεί από κοντά το προσωπικό της 
εταιρείας µε ανθρώπους που εµπιστεύονται την 
τεχνογνωσία και τα προϊόντα της Timac Agro 
| ΛΥ∆Α και να ισχυροποιηθούν οι δεσµοί µε 
τους παραγωγούς. ∆εσµοί οι οποίοι ενισχύονται 
έµπρακτα µέσα από πρωτοβουλίες όπως ο 
µεγάλος διαγωνισµός ψεκαστικών, η κλήρωση 
αυτοκινήτου, όπου για συνεχόµενα έτη η Timac 
Agro | ΛΥ∆Α προσφέρει την ευκαιρία σε Έλληνες 
παραγωγούς να κερδίσουν υπερσύγχρονα 
ψεκαστικά µηχανήµατα, αυτοκίνητα καθώς και 
µεγάλα χρηµατικά έπαθλα.
Πέραν όλων των παραπάνω, η σηµαντικότερη 
ίσως στιγµή της εταιρείας την τελευταία 
τριετία ήταν η εκπλήρωση στο 100% των 
υποχρεώσεών της προς τους συνεργάτες της 
κατά τη διάρκεια µιας αβέβαιης και ασταθούς 
περιόδου εξαιτίας της πανδηµίας. Εν µέσω 
των αντίξοων αυτών συνθηκών, οι οµάδες 
της Timac Agro ανά τον κόσµο κατάφεραν να 
οργανώσουν και να βελτιστοποιήσουν όλες τις 
εργασίες προµήθειας, µεταφοράς, παραγωγής 
και παράδοσης για το 2021.

Συµµετοχή για πρώτη φορά της 
εταιρείας στην Agrotica 2022

Τρία ψεκαστικά µηχανήµατα, το 
έπαθλο του διαγωνισµού του 2022

Μπρούνο Καχρίλας
General Manager

Κάνοντας έναν 
απολογισµό των 

τελευταίων τριών 
ετών, ενώ πολλές 
εταιρείες έχουν 
παραµείνει 
στάσιµες λόγω 

διαδοχικών κρίσεων, 
όπως η πανδηµία του 

κορωνοϊού, τα προβλήµατα 
των εφοδιαστικών αλυσίδων και οι συνεχείς 
ανατιµήσεις, ή πιο πρόσφατα η κρίση 
στην Ουκρανία, η Timac Agro | ΛΥ∆Α δεν 
παρέµεινε στάσιµη. Αντιθέτως, επιταχύναµε 
την ανάπτυξή µας σε όλους τους τοµείς. 
Μέσα σε τρία χρόνια, το ανθρώπινο δυναµικό 
µας αυξήθηκε κατά 35%, µε την προσθήκη 
20 νέων θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, ο 
κύκλος εργασιών σχεδόν τριπλασιάστηκε 
και έχουµε εδραιωθεί στη θέση του market 
leader στον τοµέα της εξειδικευµένης θρέψης. 
Είναι σηµαντικό να αναγνωρίζουµε ότι οι 
άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά 
και ότι η επιτυχία της Timac Agro | ΛΥ∆Α 
οφείλεται στη δύναµη της οµάδας µας. 
Η αρµονική συνεργασία µεταξύ των µελών 
της οµάδας µας είναι αυτή που µας επέτρεψε 
να πετύχουµε τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια 
και αποτελεί τη βάση για να συνεχίσουµε να 
προοδεύουµε στο µέλλον. Πιστεύουµε ότι 
όλα τα µέλη της Timac Agro | ΛΥ∆Α πρέπει 
να είναι περήφανα για την προσπάθεια που 
καταβάλλουµε καθηµερινά για να επιτύχουµε 
τους στόχους µας. Το επιχειρηµατικό 
µοντέλο της Timac Agro έχει αποδείξει την 
ανθεκτικότητά του τα τελευταία χρόνια και 
οι βασικές αρχές µας παραµένουν ισχυρές. 
Η πρόοδος, η καινοτοµία και η συνεχής 
ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο της 
στρατηγικής µας.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 
ΤΗΣ TIMAC AGRO | ΛΥ∆Α 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

34-39_lyda.indd   36 07/03/2023   22:10



37FERTILIZER
MANAGEMENT

∆ηµήτριος Ρουµελιώτης
HR Manager

Τα αποτελέσµατα της 
Timac Agro | ΛΥ∆Α 

την τελευταία 
τριετία οφείλονται 
και στην αύξηση 
του ανθρώπινου 

δυναµικού, καθώς 
αυξηθήκαµε κατά 35% 

κατά τη διάρκεια της κρίσης 
της Covid-19 και των αυξανόµενων τιµών των 
πρώτων υλών. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, 
το ανθρώπινο δυναµικό µας είναι η κορωνίδα 
της εταιρείας µας. Καθηµερινά επενδύουµε 
στη γνώση και στις νέες δεξιότητες όλων των 
εργαζοµένων. ∆ιαθέτουµε την πολυπληθέστερη 
οµάδα τεχνικών πωλήσεων-συµβούλων θρέψης 
στην Ελλάδα, καθώς έχουµε κατά µέσο όρο ένα 
άτοµο ανά νοµό. Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης 
βοηθάµε τους εργαζόµενούς µας να νιώθουν 
µέλη της οµάδας, να µην αποµονώνονται και 
µέσω της συχνής επικοινωνίας οι παλαιότεροι 
να στηρίζουν τους νεοεισερχόµενους. Έχοντας, 
λοιπόν, την µεγαλύτερη οµάδα πωλήσεων του 
αγροδιατροφικού κλάδου στην Ελλάδα, µπορώ 
να πω µε σιγουριά πως ατενίζουµε το µέλλον µε 
µεγάλη αισιοδοξία.

Ιωάννης Αραµπατζής
Finance & Administration Manager

Η Timac Agro | ΛΥ∆Α, ως 
κοµµάτι του Οµίλου 

Roullier, εστιάζει 
στην επίτευξη 
αποτελέσµατος 
από κοινού µε 

τους παραγωγούς 
και τα καταστήµατα 

αγροεφοδίων. Η ηγετική µας 
θέση στην εξειδικευµένη θρέψη και η πολυάριθµη 
οµάδα τεχνικών πωλήσεων - συµβούλων 
θρέψης µας δίνουν ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα 
έναντι του ανταγωνισµού. Έχουµε τη δυνατότητα 
να είµαστε κοντά στους συνεργάτες µας, για να 
ακούσουµε τα προβλήµατά τους και να τους 
υποστηρίξουµε µε την τεχνογνωσία µας. Είµαστε 
οι ειδικοί στο χωράφι και την καλλιέργεια. ∆εν 
σταµατάµε όµως εκεί. Το οικονοµικό τµήµα της 
εταιρείας έρχεται συχνά σε επαφή µε συνεργάτες 
σε όλη την Ελλάδα, για να συζητήσουµε πώς 
εκείνοι µπορούν να εκµεταλλευτούν ευκαιρίες 
χρηµατοδότησης και ασφάλισης από διάφορες 
πηγές. Βοηθούµε τον συνεργάτη µας να 
εξελιχθεί, όχι µόνο στο χωράφι, αλλά και ως 
επιχειρηµατίας, που θέλει να διασφαλίσει ένα 
βιώσιµο µέλλον για την επιχείρησή του.

Χρήστος Μπαµπάτσικος
Head of Marketing & Senior 
Product Manager

Η Timac Agro | 
ΛΥ∆Α είναι µια 
εταιρεία η οποία 
δίνει όσο λίγες 
έµφαση στο 
τεχνολογικό 

σκέλος των 
προϊόντων. 

Στηριζόµενη στο 
Παγκόσµιο Κέντρο Έρευνας & Καινοτοµίας 
(CMI) για την υπεροχή του προϊοντικού 
της µείγµατος, δεν υπάρχει σκεύασµά της 
που να µπορεί να συµπεριληφθεί στην 
κατηγορία των κοινών προϊόντων θρέψης. 
Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά της 
εταιρείας από τον ανταγωνισµό, αλλά και 
µία από τις βασικές προτάσεις αξίας προς 
τον παραγωγό. Ένα σκεύασµα όµως, όσο 
αποτελεσµατικό και αν είναι, δεν µπορεί 
από µόνο του να καταστήσει µία εταιρεία 
ως ηγετική µορφή στην εξειδικευµένη 
θρέψη. Σε αυτό το σηµείο έρχονται οι 
άνθρωποι να ολοκληρώσουν την πρόταση 
αξίας, µε την απαραίτητη εξειδίκευση.
Το τµήµα marketing της Timac Agro 
| ΛΥ∆Α αποτελεί τη βάση της τεχνικής 
πληροφορίας που θα διοχετευτεί στους 
συµβούλους θρέψης της εταιρείας, είτε 
αυτή αφορά τις τεχνολογίες καθαυτές, είτε 
στρατηγική τοποθέτηση των προϊόντων 
στην εκάστοτε καλλιέργεια. Στόχος µας 
είναι να στηρίξουµε στο µέγιστο τους 
γεωπόνους µας ποικιλοτρόπως, µε κοινές 
επισκέψεις στον αγρό και σε σηµαντικούς 
συνεργάτες, καθώς και µε συνεχείς 
εκπαιδεύσεις τόσο στους ίδιους όσο και 
σε παραγωγούς. 

Στις αρχές του 2022, 
η εταιρεία βραβεύτηκε 
µε το διακριτικό  σήµα 
«Great Place to 
Work», αναγνώριση 
που απονέµεται από 

ανεξάρτητο φορέα και βασίζεται 
στις εθελούσιες  µαρτυρίες των 
υπαλλήλων της εκάστοτε εταιρείας. 
Ακολουθούν σχετικές µαρτυρίες από 
αντιπροσώπους ποικίλων τµηµάτων 
της Timac Agro | ΛΥ∆Α:

∆ηµήτριος Ρέππας
Commercial Director

Μέσα σε τρία χρόνια σηµειώσαµε µια σηµαντική ανάπτυξη επιτυγχάνοντας 
τριπλασιασµό του κύκλου εργασιών, κερδίζοντας σηµαντικά µερίδια 

σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες µε αποκορύφωµα αυτή των 
βιοδιεγερτών. Μέσω της ανασύστασης του δικτύου και τη δηµιουργία 
νέων συνεργασιών αποδείξαµε έµπρακτα πως η στροφή από 
το κοινό λίπασµα σε προϊόντα εξειδικευµένης θρέψης (specialty 

fertilizers) µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στη µεγιστοποίηση των 
αποδόσεων και τη βελτιστοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

των καλλιεργειών. Χάρη στον στρατηγικό σχεδιασµό και τη γρήγορη 
λήψη αποφάσεων καταφέραµε να αντιµετωπίσουµε αντίξοες συνθήκες, όπως η πανδηµία 
COVID-19 και η κρίση του πολέµου στην Ουκρανία, και να εξυπηρετήσουµε το σύνολο των 
παραγγελιών µας στο 100%. Σήµερα, η Timac Agro I ΛΥ∆Α αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο 
της εξειδικευµένης θρέψης, καθώς ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί αντιλαµβάνονται την 
πρόταση αξίας των προϊόντων µας µέσω των έµπρακτων αποτελεσµάτων στο χωράφι. ∆ύναµή 
µας, οι άνθρωποι µας. Με περισσότερους από 50 τεχνικούς πωλήσεων – συµβούλους θρέψης, 
η εµπορική οµάδα, πάντα σε συνεργασία µε τον τοπικό συνεργάτη, βρίσκεται καθηµερινά δίπλα 
στον Έλληνα παραγωγό παρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις υψηλής προστιθέµενης αξίας.

34-39_lyda.indd   37 07/03/2023   22:10



38 FERTILIZER
MANAGEMENT

Ιάκωβος Γιακουµεττής
Key Account Manager & 
Technical Demonstrator

Σε έναν µεγάλο 
οργανισµό 

όπως η Timac 
Agro I ΛΥ∆Α, 
η συνεργασία 
µεταξύ των 

ανθρώπων 
της αποτελεί τον 

κύριο παράγοντα 
επιτυχίας του. Η διαρκής εκπαίδευση 
των στελεχών και του προσωπικού 
της εταιρείας εξασφαλίζει, όχι µόνο 
την τεχνική τους επάρκεια, αλλά και το 
σεβασµό προς συναδέλφους, συνεργάτες 
και εταίρους της. Οι σύγχρονες ανάγκες 
στην γεωργία µπορούν να συνοψιστούν 
στο εξής: Αγροτική παραγωγή, ικανή να 
θρέψει τον παγκόσµιο πληθυσµό, µέσω 
ποιοτικών και ελεγχόµενων εισροών. Η 
Timac Agro | ΛΥ∆Α, µέσω της διαρκούς 
έρευνας και καινοτοµίας, θα είναι 
πρωτοπόρα σε αυτό τον αγώνα.

Θάνος Κωστακίδης  
∆ιευθυντής Πωλήσεων Κεντρικής 
& ∆υτικής Μακεδονίας

Οδεύοντας σε µια 
εποχή στην οποία 
ο παγκόσµιος 
πληθυσµός 
αυξάνεται µε 
ραγδαίους 

ρυθµούς, είµαστε 
αναγκασµένοι να 

παράγουµε περισσότερα, 
µε λιγότερη κατά κεφαλήν καλλιεργήσιµη 
γη. Οι τεχνολογίες στο χωράφι είναι 
αυτές που µπορούν να αποτελέσουν το 
κλειδί στην αύξηση της παραγωγής και 
την έκφραση του γενετικού δυναµικού 
των καλλιεργειών στον µέγιστο βαθµό. 
Ταυτόχρονα, ο αναπτυξιακός χαρακτήρας, 
το όραµα και οι φιλοδοξίες  της εταιρείας 
είναι κάτι που αποτελεί πηγή έµπνευσης 
για το ανθρώπινο δυναµικό της. Το µέλλον 
ανήκει σίγουρα στην Timac Agro | ΛΥ∆Α 
και τις εξειδικευµένες λύσεις που παρέχει 
στον παραγωγό.

Παναγιώτα Μαντάκου
Business Development & 
Regulatory Affairs Officer

Έχοντας σαν µότο της το 
«Farm the Future» 

η Timac Agro 
αδιαµφισβήτητα 
αποτελεί σε διεθνές 
επίπεδο ένα σηµαντικό 

πυλώνα της θρέψης των 
φυτών και των ζώων. Τα 

εξειδικευµένα προϊόντα και 
οι πατενταρισµένες τεχνολογίες της καθιερώνονται 
πλέον στο πρόγραµµα λίπανσης των παραγωγών, 
συνώνυµα µε την αύξηση της απόδοσης και της 
ποιότητας. Το όραµα της εταιρείας είναι η συνεχής 
εξέλιξη του αγροτικού τοµέα, προτρέποντας τον 
Έλληνα παραγωγό να «Σκεφτεί διαφορετικά 
προκειµένου να καλλιεργήσει καλύτερα». Μέσω των 
τεχνολογιών, της ιστορίας και των ανθρώπων της, 
η Timac Agro | ΛΥ∆Α µε εµπνέει στο να συµβάλλω 
στην ώθηση των παραγωγών από το κοινό λίπασµα 
προς τα προϊόντα εξειδικευµένης θρέψης.

‘Εφη Πισκόπου
Business Development 
& Product Manager

Το να είµαι µέλος 
µιας εταιρείας 

που εστιάζει στις 
ανάγκες των 
πελατών της, 
ενώ παράλληλα 

προάγει την 
εξέλιξη των 

εργαζοµένων της, 
µε κάνει περήφανη. Μέσα από την 
εκτίµηση στους υπαλλήλους της και τις 
συνεχόµενες ευκαιρίες εξέλιξης, νιώθω 
κοµµάτι µιας ισχυρής εταιρείας. Η στενή 
επαφή και οι συνεχείς εκπαιδεύσεις που 
λαµβάνουµε από το Κέντρο Έρευνας 
και Καινοτοµίας του Οµίλου Roullier, 
διασφαλίζουν την άµεση µετάδοση της 
γνώσης στον τοµέα της θρέψης των 
φυτών, µε αποτέλεσµα την καλή τεχνική 
κατάρτιση του προσωπικού, προκειµένου 
να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις 
διάφορες ανάγκες της αγοράς.

Θεολόγος 
Χατζηιωάννου 
Accounting Manager

Μετά από 15 χρόνια 
παρουσίας µου 
στην Timac Agro 
| ΛΥ∆Α µπορώ 
µε ασφάλεια να 
δηλώσω πως 

η δύναµή της 
είναι το όραµα των 

ανθρώπων της. Σε µια 
εταιρεία που τα οικονοµικά στοιχεία ε 
ίναι συνεχώς θετικά και αυξανόµενα 
και το ανθρώπινο δυναµικό µεγαλώνει, 
θεωρώ ότι ανήκω σε έναν ισχυρό και 
στέρεο οργανισµό. Η εκπαίδευση είναι 
ένα από τα βασικότερα κοµµάτια στην 
Timac Agro | ΛΥ∆Α. Από την πρώτη 
ηµέρα πρόσληψης υπάρχει συνεχής 
εκπαίδευση σε όλα τα τµήµατα. Από τις 
πωλήσεις µέχρι το λογιστήριο, και από τα 
γραφεία µέχρι τον αγρό.

Χρήστος Μανούσος
Logistics & Sales Support Team Leader

Ως µέλος της Timac Agro | 
ΛΥ∆Α τα τελευταία δέκα 

χρόνια, αισθάνοµαι 
ότι βρίσκοµαι σε 
ένα περιβάλλον 
που λειτουργεί 

µε γνώµονα την 
προσωπική και οµαδική 

εξέλιξη παρέχοντάς 
µας ασφάλεια και όρεξη να συµβάλλουµε 
στην ανάπτυξή της. Το να είµαι κοµµάτι ενός 
πολυεθνικού οµίλου και η συναναστροφή µε 
οξυδερκείς ανθρώπους ανά τον κόσµο σίγουρα 
µε εµπνέει προς την επίτευξη των προσωπικών 
και επαγγελµατικών µου στόχων. Όσο ρευστά 
και να είναι τα πράγµατα στην εποχή που 
ζούµε, εφόσον η Timac Agro | ΛΥ∆Α συνεχίζει 
βασισµένη στα όσα έχει πετύχει έως τώρα 
και διατηρώντας πορεία ανάπτυξης, όπως και 
αποδεικνύει τα τελευταία χρόνια, εκτιµώ πως 
θα έχει ένα πολλά υποσχόµενο µέλλον.

Το να είµαι µέλος 
µιας εταιρείας 

που εστιάζει στις 

αυτές που µπορούν να αποτελέσουν το 
κλειδί στην αύξηση της παραγωγής και 
την έκφραση του γενετικού δυναµικού 
των καλλιεργειών στον µέγιστο βαθµό. 
Ταυτόχρονα, ο αναπτυξιακός χαρακτήρας, 
το όραµα και οι φιλοδοξίες  της εταιρείας 
είναι κάτι που αποτελεί πηγή έµπνευσης 
για το ανθρώπινο δυναµικό της. Το µέλλον 
ανήκει σίγουρα στην Timac Agro | ΛΥ∆Α 
και τις εξειδικευµένες λύσεις που παρέχει 

Χρήστος ΜανούσοςΧρήστος Μανούσος
Logistics & Sales Support Team Leader

Ως µέλος της Timac Agro | 
ΛΥ∆Α τα τελευταία δέκα 

χρόνια, αισθάνοµαι 
ότι βρίσκοµαι σε 
ένα περιβάλλον 
που λειτουργεί 

µε γνώµονα την 
προσωπική και οµαδική 

στέρεο οργανισµό. Η εκπαίδευση είναι 
ένα από τα βασικότερα κοµµάτια στην 
Timac Agro | ΛΥ∆Α. Από την πρώτη 
ηµέρα πρόσληψης υπάρχει συνεχής 
εκπαίδευση σε όλα τα τµήµατα. Από τις 
πωλήσεις µέχρι το λογιστήριο, και από τα 

στην Timac Agro 
| ΛΥ∆Α µπορώ 
µε ασφάλεια να 
δηλώσω πως 

η δύναµή της 
είναι το όραµα των 

ανθρώπων της. Σε µια 
εταιρεία που τα οικονοµικά στοιχεία ε 
ίναι συνεχώς θετικά και αυξανόµενα 
και το ανθρώπινο δυναµικό µεγαλώνει, 
θεωρώ ότι ανήκω σε έναν ισχυρό και 
στέρεο οργανισµό. Η εκπαίδευση είναι 
ένα από τα βασικότερα κοµµάτια στην 
Timac Agro | ΛΥ∆Α. Από την πρώτη 
ηµέρα πρόσληψης υπάρχει συνεχής 

µε εµπνέει προς την επίτευξη των προσωπικών 
και επαγγελµατικών µου στόχων. Όσο ρευστά 

ζούµε, εφόσον η Timac Agro | ΛΥ∆Α συνεχίζει 
βασισµένη στα όσα έχει πετύχει έως τώρα 
και διατηρώντας πορεία ανάπτυξης, όπως και 
αποδεικνύει τα τελευταία χρόνια, εκτιµώ πως 
θα έχει ένα πολλά υποσχόµενο µέλλον.

εκτίµηση στους υπαλλήλους της και τις 
συνεχόµενες ευκαιρίες εξέλιξης, νιώθω 
κοµµάτι µιας ισχυρής εταιρείας. Η στενή 
επαφή και οι συνεχείς εκπαιδεύσεις που 

φυτών, µε αποτέλεσµα την καλή τεχνική 
κατάρτιση του προσωπικού, προκειµένου 

Μετά από 15 χρόνια 
παρουσίας µου 
στην Timac Agro 
| ΛΥ∆Α µπορώ 
µε ασφάλεια να 
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Ξενοφών ∆ηµητριάδης
Τεχνικός Πωλήσεων | 
Σύµβουλος Θρέψης

Το άριστο εργασιακό 
περιβάλλον και η 
συνεργασία που 
υπάρχει σε όλες 
τις δραστηριότητες 

εµπνέουν µια 
εµπιστοσύνη και 

ασφάλεια. Αυτό το 
αποδεικνύει και η πάνω από  

17 χρόνια σταδιοδροµία µου στην εταιρεία. Κάθε 
µέρα είναι και µια πρόκληση για προσφορά στη 
θρέψη των καλλιεργειών από µέρους µου. Σε 
αυτό το έργο έχω ένα ολόκληρο επιστηµονικό 
επιτελείο που µε στηρίζει άµεσα είτε µέσω 
του έντυπου υλικού που έχει επιµεληθεί, είτε 
µέσω των αποθηκευµένων γνώσεων στη βάση 
δεδοµένων στην οποία έχω πρόσβαση, είτε 
µε εκπαιδεύσεις και παρουσιάσεις σε οµάδες 
συνεργατών και παραγωγών.

Κωνσταντίνος
∆ηµητρόπουλος
Τεχνικός Πωλήσεων | 
Σύµβουλος Θρέψης

Η Timac Agro | ΛΥ∆Α είναι 
η πολυπληθέστερη 

σε γεωπονικό 
δυναµικό εταιρεία 
του αγροδιατροφικού 
κλάδου στην Ελλάδα. Μία 

µεγάλη οικογένεια όπως 
καθηµερινά ακούγεται από 

πολλούς συναδέλφους. 
Ενστερνιζόµενος λοιπόν τις αξίες και το όραµα 
της εταιρείας, αισθάνοµαι  ασφαλής µέσα σε ένα 
περιβάλλον που µου επιτρέπει να βελτιώνοµαι 
καθηµερινά σαν άνθρωπος, να εκφράζω ελεύθερα 
τις ιδέες µου και να είµαι ο εαυτός µου. Η δουλειά 
µου πλαισιώνεται από πολλά ψηφιακά εργαλεία 
τα οποία συµβαδίζουν µε τα δεδοµένα και τις 
ανάγκες της εποχής. Αυτά µε βοηθούν όχι µόνο 
να οργανώνω στο βέλτιστο τις καθηµερινές 
αρµοδιότητές µου αλλά και να µοιράζοµαι την 
εµπειρία και την τεχνική πληροφορία µε τους 
συναδέλφους µου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Μαρία Σαµαρτζή
Τεχνικός Πωλήσεων | 
Σύµβουλος Θρέψης

∆ύο λόγοι µε 
έκαναν να 

κατανοήσω 
τους τρόπους 
λειτουργίας 
των 

τεχνολογιών 
των προϊόντων 

της εταιρείας. Ο 
πρώτος ήταν όταν επισκέφθηκα το 
CMI και είδα από κοντά το υπόβαθρο 
της έρευνας και ο δεύτερος είναι 
η καθηµερινή επιβεβαίωση στο 
χωράφι. Το µέλλον της Timac 
Agro | ΛΥ∆Α είναι ευοίωνο και 
αυτό γιατί πάντα η φιλοσοφία της 
εταιρείας είναι να βρισκόµαστε 
µπροστά από τις εξελίξεις. Πολλές 
εταιρείες αναφέρονται στην αύξηση  
παραγωγής τροφής λόγω της αύξησης 
του παγκόσµιου πληθυσµού ενώ για 
µας είναι νοοτροπία πολλών χρόνων.

∆ηµήτρης Γιώτης
Τεχνικός Πωλήσεων |
 Σύµβουλος Θρέψης

Η καρδιά των 
τεχνολογιών που 
αναπτύσσει η 
Timac Agro | 
ΛΥ∆Α βρίσκονται 
στο CMI, στο St 

Malo της Γαλλίας, 
όπου πραγµατικά 

εντυπωσιάστηκα από τον 
υψηλό βαθµό επένδυσης της εταιρείας σε 
µηχανολογικό εξοπλισµό και ανθρώπινο 
δυναµικό. Αισθάνεσαι ότι είσαι πάντα ένα 
βήµα µπροστά από τον ανταγωνισµό στην 
Timac Agro. Η εταιρεία ξεκάθαρα προηγείται 
των εξελίξεων µε καινοτόµα προϊόντα. Η 
υποστήριξη από την εταιρεία είναι ισχυρή. 
Από µια κλήση σε συνάδελφο της οµάδας 
έως µια άµεση επίσκεψη από τα κεντρικά, 
αισθάνεσαι µέλος µιας ισχυρής κοινότητας.

Γιώργος Βαρυτιµιάδης  
Τεχνικός Πωλήσεων | 
Σύµβουλος Θρέψης

Έχοντας τα προϊόντα 
της Timac Agro 

| ΛΥ∆Α στο 
οπλοστάσιό 
σου, µπορείς να 
δίνεις λύση και 

στις πιο δύσκολες 
συνθήκες, ενώ 

ταυτόχρονα µέσω 
της κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
της εταιρείας µπορείς να ανταλλάξεις 
και να συλλέξεις χρήσιµες πληροφορίες 
µε τους συναδέλφους. Η συνεχόµενη 
εκπαίδευση που παρέχεται τόσο 
για τα νέα προϊόντα αλλά και για τα 
ήδη υπάρχοντα, καθώς και για τις 
καλλιέργειες µάς δίνει το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα. Πέραν των τεχνικών 
εκπαιδεύσεων, τα σεµινάρια πωλήσεων 
αλλά και της διαχείρισης των 
µεταβαλλόµενων εµπορικών συνθηκών 
είναι πάντα σε πρώτο πλάνο.

Αθανασία Κολίρη
Credit Manager

Η άρτια τεχνική κατάρτιση 
των εργαζοµένων της 

Timac Agro|ΛΥ∆Α 
είναι ένα από τα 
σηµαντικότερα 
συστατικά της 

επιτυχηµένης 
πορείας µας. Μέσω της 

παρεχόµενης εκπαίδευσης 
στα χρόνια που είµαι µέλος της εταιρείας 
έχω αναπτυχθεί τόσο επαγγελµατικά όσο και 
προσωπικά, καθώς οι γνώσεις που προσφέρονται 
βελτιώνουν τις ικανότητές µου και βοηθούν 
στην επίτευξη των στόχων µου. Βλέποντας τις 
εµπορικές και επιχειρηµατικές κινήσεις του 
Οµίλου καθώς και τα οικονοµικά αποτελέσµατα 
δεν υπάρχει αµφιβολία για την ολοένα ανοδική 
πορεία. Επενδύσεις παγκοσµίως, ενδυνάµωση 
του R&D, επέκταση και ανανέωση των προϊόντων 
σε συνδυασµό µε τη συνεχή εκπαίδευση του 
προσωπικού εγγυώνται την συνεχή θετική πορεία.

τις δραστηριότητες 
εµπνέουν µια 

εµπιστοσύνη και 
ασφάλεια. Αυτό το 

αποδεικνύει και η πάνω από  
17 χρόνια σταδιοδροµία µου στην εταιρεία. Κάθε 
µέρα είναι και µια πρόκληση για προσφορά στη 

Timac Agro. Η εταιρεία ξεκάθαρα προηγείται 
των εξελίξεων µε καινοτόµα προϊόντα. Η 
υποστήριξη από την εταιρεία είναι ισχυρή. 

Μαρία ΣαµαρτζήΜαρία Σαµαρτζή
Τεχνικός Πωλήσεων | 
Σύµβουλος Θρέψης

Από µια κλήση σε συνάδελφο της οµάδας 
έως µια άµεση επίσκεψη από τα κεντρικά, 
αισθάνεσαι µέλος µιας ισχυρής κοινότητας.

κλάδου στην Ελλάδα. Μία 
µεγάλη οικογένεια όπως 

καθηµερινά ακούγεται από 

Ενστερνιζόµενος λοιπόν τις αξίες και το όραµα 
της εταιρείας, αισθάνοµαι  ασφαλής µέσα σε ένα 
περιβάλλον που µου επιτρέπει να βελτιώνοµαι 
καθηµερινά σαν άνθρωπος, να εκφράζω ελεύθερα 
τις ιδέες µου και να είµαι ο εαυτός µου. Η δουλειά 
µου πλαισιώνεται από πολλά ψηφιακά εργαλεία 
τα οποία συµβαδίζουν µε τα δεδοµένα και τις 
ανάγκες της εποχής. Αυτά µε βοηθούν όχι µόνο 
να οργανώνω στο βέλτιστο τις καθηµερινές 
αρµοδιότητές µου αλλά και να µοιράζοµαι την 

η πολυπληθέστερη 
σε γεωπονικό 
δυναµικό εταιρεία 
του αγροδιατροφικού 
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Η κλιµατική αλλαγή είναι ένα ολοένα και πιο 
πιεστικό παγκόσµιο ζήτηµα που προκαλεί ένα 
ευρύ φάσµα περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων και η αγροτική παραγωγή 
δεν θα µπορούσε ένα µείνει ανεπηρέαστη. 
Απαιτείται επείγουσα δράση ενάντια στις αιτίες 
που την προκαλούν αλλά και προσαρµογή 
σε πρακτικές οι οποίες θα µετριάσουν τις 
επιπτώσεις της. 
Η άνοδος της θερµοκρασίας, η παρατεταµένη 
ξηρασία και τα ακραία καιρικά φαινόµενα εκτός 
εποχής δηµιουργούν συνθήκες στρες για τα 
φυτά κι επιφέρουν αρνητικό αντίκτυπο στις 

αποδόσεις των καλλιεργειών καθώς και στην 
υγεία των εδαφών τα οποία υποβαθµίζονται 
λόγω της αλατότητας. Επιπλέον, οι αλλαγές 
στα καιρικά πρότυπα µπορούν να οδηγήσουν 
στον πολλαπλασιασµό των εχθρών και των 
ασθενειών και τελικά τα φυτά τα οποία δεν 
είναι επαρκώς ενισχυµένα να υποφέρουν και 
οι παραγωγές να µειώνονται δραµατικά. 
Σε µία εποχή όπου οι κίνδυνοι πρόκλησης 
και έντασης µιας επισιτιστικής κρίσης 
είναι πολυάριθµοι, είναι χρέος µας να 
στηρίξουµε βιώσιµες γεωργικές πρακτικές, 
να συµβάλουµε στην προστασία των 

καλλιεργειών και των παραγωγών και να 
διατηρήσουµε την υγεία των εδαφών µας 
για τις µελλοντικές γενιές, µέσω της χρήσης 
καινοτόµων και τεχνολογικά αναβαθµισµένων, 
µοναδικών προϊόντων.
 Ως απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, η 
Medilco Hellas, µε πάνω από 40 χρόνια 
εµπειρίας στη θρέψη των φυτών και µε πάνω 
από 15 χρόνια εξειδικευµένης γνώσης των 
βιοδιεγερτών, στρέφεται σε βιώσιµες λύσεις 
συνδυάζοντας την ενίσχυση και ενεργοποίηση 
των µηχανισµών αυτοάµυνας των φυτών µε 
την στοχευµένη θρέψη.         

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
& ΟΙ ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΡΕΨΗΣ

Herosal - ∆ιορθωτής  
αλατότητας µε διπλή δράση

Το Herosal είναι υγρή φόρµουλα 
Ασβεστίου  η οποία δρα διορθωτικά στην 
αλατότητα του νερού και του εδάφους και 
µειώνει την ηλεκτρική του αγωγιµότητα 
(EC). Περιέχει υδατοδιαλυτό οξείδιο 
του ασβεστίου (CaO) σε σύµπλοκο µε 
Λιγνοσουλφονικό οξύ (LS), το οποίο 
παραµένει σταθερό σε µεγάλο εύρος pH 
(2.5 - 8.5). Τα οργανικά σύµπλοκα που 
περιέχει επιτρέπουν την ανταλλαγή του 
νατρίου στο έδαφος και στο νερό από 
το ασβέστιο. Επιπλέον προλαµβάνει  και 
αντιµετωπίζει  τις τροφοπενίες ασβεστίου. 
Η περιεκτικότητα του Herosal σε 6,2% 
νιτρικό άζωτο συµπληρώνει τη δράση του 
ως θρεπτικό και πλήρως αφοµοιώσιµο 
προϊόν. Για τη µείωση της αλατότητας στο 
νερό, αρκούν 10 – 12 ml/m3 νερού για 
µείωση της SAR κατά µία µονάδα. Για τη 
µείωση της αλατότητας στο έδαφος, σε 
άρδευση µε σταγόνα απαιτούνται 0,4-0,8 
lt/στρ/ εφαρµογή (συνολικά 5-8 lt/στρ.) 
ενώ σε επιφανειακή άρδευση απαιτούνται 
0,75 – 1,5 lt / στρ/ εφαρµογή (συνολικά 
10-15 lt/στρ).

                           Σταµούλη Βάσια  
Γεωπόνος MSci

Εklipso - Η λύση ενάντια  
στις υψηλές θερµοκρασίες

Το Eklipso είναι υγρό προϊόν για διαφυλλικές 
εφαρµογές µε διαβρεκτική και προσκολλητική 
δράση, χωρίς καολινίτη και µε βάση το οξείδιο του 
ασβέστιο (35% CaO) σε µορφή µικρο-ιόντων. 
Η υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία δηµιουργεί 
υψηλές θερµοκρασίες στην επιφάνεια των 
φύλλων και των καρπών, οι οποίες προκαλούν 
υψηλό οξειδωτικό στρες, χαµηλότερη 
φωτοσυνθετική ικανότητα και τροποποιήσεις 
στις κυτταρικές χρωστικές ουσίες, προκαλώντας 
ηλιακά εγκαύµατα και, σε ακραίες περιπτώσεις, 
κυτταρικό θάνατο. Το Eklipso δηµιουργεί ένα 
φυσικό φράγµα στο φύλλο που προστατεύει 
από την ακτινοβολία και αποτρέπει την 
υπερβολική αύξηση της θερµοκρασίας του 
φυτού µε συνέπεια τη µείωση του στρες 
λόγω φωτοαναστολής και την αποτροπή της 
αποκοδόµησης των λιπιδίων των κυτταρικών 
µεµβρανών. Συµβάλλει σε υψηλότερη παραγωγή 
και καλύτερη ποιότητα στην καρπόδεση. 
Παράλληλα προλαµβάνει και διορθώνει τις 
ελλείψεις ασβεστίου. Τα θρεπτικά συστατικά 
απελευθερώνονται µε αργή αποδέσµευση και 
επιπλέον δεν περιέχει άζωτο, θειικά άλατα και 
χλώριο. Συνιστάται η προληπτική εφαρµογή του, 
πριν την έναρξη των υψηλών θερµοκρασιών για 
καλύτερα αποτελέσµατα.

Herosil Forte - Συνεργιστική 
δράση  Καλίου - Πυριτίου

Το Herosil είναι πυριτικό κάλιο σε υγρή µορφή για ι-
σχυροποίηση των φυτικών ιστών σε συνθήκες ξηρα-
σίας,  χαµηλών θερµοκρασιών και προσβολών από 
παθογόνα. ∆ηµιουργεί ένα στρώµα κάτω από την εφυ-
µενίδα που δρα ως φυσικό εµπόδιο που µειώνει την 
απώλεια νερού, µεταβάλλοντας το πόσο γρήγορα α-
νοίγουν και κλείνουν τα στοµάτια. Η σύνθεσή του α-
ποτελείται από οξείδιο του πυριτίου (SiO2) 28% και υ-
δατοδιαλυτό οξείδιο  του καλίου (Κ2Ο) 15,6%. Συµβά-
λει αποτελεσµατικά: 1) Ισχυροποίηση κυτταρικών τοι-
χωµάτων 2)Αύξηση συνεκτικότητας  καρπών 3) Μει-
ώνει την τοξικότητα από βαρέα µέταλλα. Τα αποτελέ-
σµατα σε ποικίλες καλλιέργειες δείχνουν την υπεροχή 
του Herosil και σφραγίζουν την ταυτότητά του ως απα-
ραίτητο προϊόν για κάθε επαγγελµατία. Πιο συγκεκρι-
µένα, για 15% λιγότερο σχίσιµο των καρπών και 10% 
µεγαλύτερη συνεκτικότητα στο κεράσι συνιστώνται 
200-400ml/100lt. Κατάλληλο για εφαρµογές κατά την 
βλαστική ανάπτυξη και την καρπόδεση. 

Χωρίς Herosil                Mε Herosil
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Τη νέα γενιά χαλκούχων σκευασµάτων, 
εµπλουτισµένα µε ζεόλιθο µικρονιζέ, 
τανίνες και ιχνοστοιχεία, για µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα µε µικρότερες δοσολογίες, 
παρουσίασε η εταιρεία Αγροχηµικά Βορείου 
Ελλάδος Α.Ε. στην ελληνική αγορά. 
■Το PREVIEN Power WP είναι ένα καινοτόµο 
προϊόν ιδανικό για τη βιολογική, ολοκληρωµένη 
και συµβατική γεωργία. ∆ιεγείρει και 
αυξάνει τους φυσικούς µηχανισµούς άµυνας 

των φυτών ενάντια σε ασθένειες όπως 
περονόσπορος, βακτηριώσεις, αλτερνάρια, 
σεπτόρια κ.α. Παράλληλα ενδυναµώνει τις 
καλλιέργειες  µε χαρακτηριστικό το έντονο 
πράσινο χρώµα και τα παχιά ελάσµατα φύλλων.

■Tο  BORDOFERT 20 ZEO WP είναι 
ένα καινοτόµο λίπασµα που συνδυάζει 
δύο διαφορετικές µορφές χαλκού (Cu), 
εµπλουτισµένο µε βόριο (Β), χηλικό  σίδηρο (Fe) 

EDΤA, τανίνες και αδρανή ζεόλιθο. Είναι ιδανικό 
για χειµερινές εφαρµογές, ενώ έχει σχεδιαστεί 
για την πρόληψη και την αντιµετώπιση 
των  φυσιοπαθειών που προκαλούνται από 
την ανεπάρκεια των ιχνοστοιχείων. Προϊόν 
εγκεκριµένο και για τη Βιολογική Γεωργία.

■Το ZEORAME 30S είναι ένα καινοτόµο 
προϊόν που περιέχει χαλκό (Cu) δύο µορφών, 
ιχνοστοιχεία (Mn, Zn), αδρανή ζεόλιθο και 
τανίνες. ∆εν ξεπλένεται ακόµα και µετά από 
έντονη βροχόπτωση, ενώ δεν λερώνει τη 
βλάστηση και τους καρπούς. Έχει παρατεταµένη 
δράση, απελευθερώνει σταδιακά και για 
περισσότερο χρονικό διάστηµα το χαλκό και τα 
θρεπτικά συστατικά του. Ο χαλκός δεσµεύεται 
κατά 70–80% από τα ανόργανα στοιχεία που 
περιέχει ο ζεόλιθος, τα οποία είναι ικανά να 
παραµένουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 
στα φύλλα, επιτρέποντας έτσι στο προϊόν να 
δρα για παρατεταµένη περίοδο και µε σταδιακή 
απελευθέρωση. Το υπόλοιπο ποσοστό χαλκού, 
είναι άµεσα διαθέσιµο.

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΧΑΛΚΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ ∆ηµήτρης Ρουσσέας παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γιώργου Στύλιου, ενώ τυχερή της βραδιάς η γενική δ/ντρια του ΣΠΕΛ Φωτ. Γιαννακοπούλου.

▲

«Αντοχή, αποτελεσµατικότητα 
και συνέπεια σε όλες τις κρίσεις 
έδειξαν τα µέλη του ΣΠΕΛ»

Αφορµή αναστοχασµού της προηγούµενης 
χρονιάς και διαµόρφωσης προτεραιοτήτων 
για το µέλλον αποτέλεσε η εκδήλωση κοπής 
της πίτας του ΣΠΕΛ στις 10 Φεβρουαρίου 
2023 µε τον πρόεδρο του Συνδέσµου, 
∆ηµήτρη Ρουσσέα, να δηλώνει  «τα µέλη 
του ΣΠΕΛ, έδειξαν µεγάλη αντοχή, συνέπεια 
και αποτελεσµατικότητα σε όλες τις κρίσεις 
που κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε. Όλος 
ο κλάδος της γεωργίας, ούτε µια µέρα δεν 
σταµάτησε να παράγει να εφοδιάζει τον Έλληνα 
αγρότη µε αγροτικά εφόδια και να υποστηρίζει 
την αύξηση της αξίας της ελληνικής γεωργίας».

> Από την εταιρεία Αγροχηµικά Βορείου Ελλάδος ΑΕ
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Το BRANDT SMART QUATRO® PLUS είναι 
ένα νέο διαφυλλικό λίπασµα ιχνοστοιχείων 
της BRANDT® Co USA, από την Κ&Ν 
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ M.ΑΒΕΕ, σχεδιασµένο µε την 
τεχνολογία  Brandt SmartSystem™.
Τι είναι η τεχνολογία Brandt 
SmartSystem™:
Η τεχνολογία  Brandt SmartSystem™ 
αναπτύχθηκε από την Brandt.Co USA ώστε να 
επιτρέπει τον άριστο συνδυασµό ιχνοστοιχείων 
απαραίτητων για την ανάπτυξη του φυτού, µε 
αγροχηµικά και ιδιαίτερα µε τα δύσκολα στους 
συνδυασµούς µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα.
Πώς δουλεύει:
Η τεχνολογία Brandt SmartSystem™ εµποδίζει 
την αλληλεπίδραση των ιχνοστοιχείων 
(κατιόντα) µε τα ανιόντα του ψεκαστικού 
διαλύµατος, επιτρέποντας το συνδυασµό τους 
χωρίς να µειώνεται η αποτελεσµατικότητα, 
ενώ η ειδική του φόρµουλα βοηθά τα 
φυτά να ξεπεράσουν σε µεγάλο βαθµό τη 

φυτοτοξικότητα που παρατηρείται µετά από την 
εφαρµογή µεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων.
Για την άριστη διασπορά στη φυλλική επιφάνεια 
και την πλήρη κάλυψή της, η σύνθεση του 
Brandt SmartSystem™ περιέχει βοηθητικούς 
επιφανειοδραστικούς παράγοντες.
Θρεπτική σύνθεση και δράση του Brandt 
Smart Quatro Plus®: 
Ψευδάργυρος 2%: Συµµετέχει στη σύνθεση 
της αυξίνης, βοηθάει τα φυτά να αντέξουν σε 
δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος. Τα σιτηρά, 
καλαµπόκι, ρύζι, βαµβάκι είναι πιο ευαίσθητα 
στην έλλειψη Zn.
Βόριο 0,5%: Σηµαντικό στοιχείο για το 
σχηµατισµό των κυτταρικών τοιχωµάτων, 
αυξάνει τη γονιµότητα της γύρης και την 
καρπόδεση.
Μαγγάνιο 2%: ∆ρα ως ενεργοποιητής πολλών 
ενζυµικών αντιδράσεων, στο µεταβολισµό των 
ζιζανιοκτόνων, στην αναπνοή και τη σύνθεση 
χλωροφύλλης.
Μολυβδαίνιο 0,05%: Προωθεί την ανάπτυξη 

φυµατίων των αζωτοβακτηρίων στα ψυχανθή 
και τον µεταβολισµό του αζώτου.
Θείο 2%:
Βοηθά στη σύνθεση πρωτεΐνης και ενζύµων 
και αυξάνει την περιεκτικότητα σε έλαια.
Προτεινόµενη δοσολογία: 
Το Brandt Smart Quatro Plus® µπορεί να 
εφαρµοστεί σε όλες τις καλλιέργειες και 
είναι ένας πολύτιµος συνεργάτης στους 
συνδυασµούς µε µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, 
µυκητοκτόνα, εντοµοκτόνα και άλλα 
αγροχηµικά.
∆ιαφυλλικοί ψεκασµοί:
200 – 400 κ.εκ./στρέµµα. 
Επαναληπτικές εφαρµογές µε 150 κ.εκ./
στρέµµα µπορεί να χρειαστούν σε χωράφια 
που εµφανίζουν έντονα συµπτώµατα 
τροφοπενιών.

Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου 
Υπεύθυνος λιπασµάτων και πρόσθετων 
∆ιεύθυνση Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης 

K&N Ευθυµιάδης Μ. ΑΒΕΕ 
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Με πολλά µηνύµατα για τις νέες προκλήσεις 
που φέρνει κλιµατική αλλαγή και η «πράσινη 
συµφωνία» πραγµατοποιήθηκε η 8η συνάντηση 
Φυτοπροστασίας από 21 έως 24 Φεβρουαρίου 
στο ∆ηµοτικό Ωδείο της Λάρισας. Πλήρες 
ρεπορτάζ στην ειδική έκδοση Φυτοπροστασία & 
Θρέψη που έρχεται τον Μάιο µε την Agrenda.

Eπιπλέον χώρο στη Βιοµηχανική Ζώνη 
της Πάτρας αποκτά η COMPO EXPERT Ελλάς 
µε την ολική εξαγορά και επέκταση του 
εργοστασίου στην Πάτρα. Η εν λόγω εξαγορά, 
σύµφωνα µε τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή 
EMEA του COMPO EXPERT Group Παναγιώτη 
Χαµακιώτη, θα επιταχύνει ειδικά για τους 
πελάτες της στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και 
τη Μέση Ανατολή τη µεγάλη δυναµική στη 
λειτουργία της και θα στηρίξει περαιτέρω την 
ανάπτυξη της εταιρείας. 
Μεταξύ άλλων στη δήλωση του κ. Χαµακιώτη 
αναφέρθηκαν τα εξής: «Έχουµε υλοποιήσει 
για άλλη µια φορά τη δέσµευσή µας για 
µεγιστοποίηση της αξίας και των υπηρεσιών 
προς τους συνεργάτες µας και συνεχίζουµε 
να επενδύουµε σηµαντικά και µε πράξεις στην 
χώρα µας. Αυτή η στρατηγική επιβεβαιώνει 
την αξία και φιλοσοφία της COMPO EXPERT 
να είναι πάντα ένα βήµα πιο µπροστά και στην 
κορυφή των καινοτόµων του κλάδου µας. Αυτό 
το πνεύµα καινοτοµίας είναι στο DNA µας και 

το νέο εργοστάσιο του Οµίλου θα δηµιουργήσει 
πραγµατικά οφέλη και µακροπρόθεσµη αξία 
για τους πελάτες, τους µετόχους και τους 
υπαλλήλους µας. Το επόµενο βήµα είναι η 
περαιτέρω αναβάθµιση του εργοστασίου και η 
αναµόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας σε 
κλίµακα και µε νέες επενδύσεις». 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ COMPO EXPERT
> To νέο εργοστάσιο στην Πάτρα θα επιταχύνει την ισχυρή δυναµική στη λειτουργία της εταιρείας

Ολιστικές λύσεις  
αναζητά ο κλάδος της 
φυτοπροστασίας
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Οι συνεχείς προκλήσεις που αντιµετωπίζει 
καθηµερινά ο αγροτικός τοµέας, όπως η αύξηση 
παραγωγής µε µικρότερη κατά κεφαλήν γη, η 
αύξηση των αβιοτικών και βιοτικών καταπονήσεων 
(stress), η µείωση των δραστικών ουσιών και η 
ανάγκη για βιώσιµες και φιλικές προς το περιβάλλον 
εναλλακτικές λύσεις, ωθούν τους παραγωγούς στην 
ολοένα και αυξανόµενη χρήση βιοδιεγερτών.
Ως βιοδιεγέρτης χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε προϊόν 
αποσκοπεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας 
της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων από τα 
φυτά, της αντοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις, 
των χαρακτηριστικών ποιότητας ή στην αύξηση 
της διαθεσιµότητας θρεπτικών στοιχείων που 
συγκρατούνται στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα. 
Οι βιοδιεγέρτες ενσωµατώνουν µια ποικιλία 
από ενεργά συστατικά, τα οποία περιλαµβάνουν 
µεταξύ άλλων αµινοξέα, χουµικά και φουλβικά 
οξέα, εκχυλίσµατα φυκιών και µικροοργανισµούς, 
που ενεργούν συµπληρωµατικά µε τα λιπάσµατα, 
µε απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της 
αποτελεσµατικότητάς τους µέσω της ενεργοποίησης 
των φυσικών διεργασιών των φυτών.
Ο συνδυασµός αυτών των ουσιών µε διάφορα 
θρεπτικά στοιχεία οδηγεί στη δηµιουργία προϊόντων 
που µεγιστοποιούν τόσο την παραγωγή, όσο και 
την ποιότητα, επιτρέποντας τη συνεχή και αδιάκοπη 
ανάπτυξη των φυτών. Κυρίαρχη θέση σε αυτή την 
κατηγορία έχουν οι εξειδικευµένοι διαφυλλικοί 
βιοδιεγέρτες της Timac Agro | ΛΥ∆Α, Fertileader µε 
τεχνολογία Seactiv.
Η πατενταρισµένη τεχνολογία Seactiv αποτελείται από: 
■ειδικά επιλεγµένα αµινοξέα που παρέχουν 

ενέργεια στο φυτό και συµβάλλουν στην βέλτιστη 
απορρόφηση των παρεχόµενων θρεπτικών στοιχείων
■τον φυσικό οσµολύτη Γλυκίνη-Μπεταΐνη για 
αύξηση της αντοχής στις αβιοτικές καταπονήσεις και 
µείωση της αναστολής ανάπτυξης της καλλιέργειας 
■και τον διασυστηµατικό µεταφορέα IPA που 
συντελεί στην αναδιανοµή και µεταφορά των 
θρεπτικών στοιχείων εντός των φυτικών ιστών και 
στη διέγερση των φυσιολογικών διεργασιών του 
φυτού συµβάλλοντας στην αύξηση βιοµάζας.

Tα Fertileader γίνονται SEACTIV
Για περισσότερο από 30 χρόνια οι βιοδιεγέρτες 
Fertileader αποτελούν την αιχµή του δόρατος στην 
γκάµα βιοδιεγερτών της Timac Agro | ΛΥ∆Α, έχοντας 
αποδείξει την αξία και την αποτελεσµατικότητά τους 
στο χωράφι. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη γκάµα 
βιοδιεγερτών της εταιρείας, η οποία έρχεται να λάβει 
τη θέση που της αναλογεί ως market leader στην 
εξειδικευµένη θρέψη. 
Η Timac Agro | ΛΥ∆Α, θέλοντας να δώσει 
έµφαση στην ξεχωριστή τεχνολογία Seactiv που 
ισχυροποίησε τη θέση των Fertileader στην αγορά, 
προχωράει στη δηµιουργία νέων συσκευασιών 
µε έµφαση στην τεχνολογία.

          Σκέψου διαφορετικά, 
          καλλιέργησε καλύτερα

Ο LEADER ΣΤΟΥΣ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ
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∆ηµιουργία καινοτόµων 
και εξειδικευµένων 
προϊόντων υψηλής 
προστιθέµενης αξίας

Για πάνω από 60 χρόνια αξιοποιούµε 
την τεχνογνωσία µας για την 
ανάπτυξη προϊόντων εξειδικευµένης 
θρέψης, βασιζόµενοι στη δύναµη 
της φύσης. Με γνώµονα τις ανάγκες 
και τους στόχους των παραγωγών, 
καθώς και τις προκλήσεις της 
γεωργίας, χαράσσουµε το δρόµο 
για τη δηµιουργία εξατοµικευµένων 
λύσεων. Αναπτύσσουµε καινοτόµες 
και πατενταρισµένες τεχνολογίες, 
αποκλειστικά κατοχυρωµένες 
από την Timac Agro, που 
ενσωµατώνονται στην ευρεία γκάµα 
προϊόντων της. 
Κάθε τεχνολογία προκύπτει µετά από 
ενδελεχή επιλογή ειδικών ενεργών 
µορίων, καθώς και µακροχρόνιες 
έρευνες και αναλύσεις, τόσο σε 
εργαστηριακό επίπεδο, όσο και στο 
χωράφι σε συνεργασία µε διάφορα 
ερευνητικά ιδρύµατα, προκειµένου 
να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητά 
τους. Με αυτό τον τρόπο, τα 
προϊόντα καθίσταται ιδανικά και 
αποτελεσµατικά για όλες τις 
καλλιέργειες, κάθε εποχή και 
κλίµα, αλλά και τύπο εδάφους.
Χρησιµοποιώντας τους βιοδιεγέρτες 
Fertileader ο παραγωγός βλέπει την 
κερδοφορία του να αυξάνεται, τόσο 
λόγω µεγιστοποίησης της απόδοσης 
όσο και λόγω αύξησης της ποιότητας 
του τελικού παραγόµενου προϊόντος. 
Η τεχνολογία Seactiv επιδρά άµεσα 
ή έµµεσα στη φυσιολογία του 
φυτού και βοηθά την καλλιέργεια 
να ξεπεράσει τους περιοριστικούς 
παράγοντες που αντιµετωπίζει, 
ωθώντας την να εκφράσει στο 
µέγιστο δυνατό το γενετικό της 
δυναµικό. 

Τµήµα Marketing Timac Agro | ΛΥ∆Α
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Λιπάσµατα από τη σειρά YaraVita παρέδωσαν 
στον ΕΟΣ Σάµου εκπρόσωποι της Yara Ελλάς, οι 
οποίοι πραγµατοποίησαν στο τέλος Ιανουαρίου 
επίσκεψη στο νησί της Σάµου και συναντήθηκαν 
µε το προεδρείο και τους γεωπόνους του 
Συνεταιρισµού ως συνέχεια της βράβευσης του 
ΕΟΣ Σάµου στο θεσµό «Αγρότης της Χρονιάς» 
της Agrenda. Στο πλαίσιο  αυτής της συνεργασίας 
εντάσσεται και η εφαρµογή ολοκληρωµένων 

προτάσεων θρέψης για την καλλιέργεια της 
αµπέλου και της ελιάς µε προϊόντα θρέψης Yara, 
αλλά και επιπλέον υπηρεσίες, όπως εδαφολογικές 
αναλύσεις και φυλλοδιαγνωστικές. Παράλληλα, 
εξετάστηκε  και η δυνατότητα οργάνωσης 
ενηµερωτικών ηµερίδων για τους παραγωγούς 
του νησιού, ενώ και συζητήθηκαν και τα νέα 
προϊόντα που θα εµπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιο 
προϊοντων της Yara Ελλάς.

TON EOΣ ΣΑΜΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Η YARA ΕΛΛΑΣ
> Η συλλογική προσπάθεια που ξεχώρισε στο θεσµό «Αγρότης της Χρονιάς»

Το βραβείο για τη Συλλογική Προσπάθεια της Χρονιάς 
παρέδωσε στον πρόεδρο της ΕΟΣ Σάµου Γιάννη Σκούτα, ο 
εµπορικός διευθυντής της Yara Ελλάς, Λευτέρης Ρουµελιώτης.

Κ. Τρυφωνόπουλος, Business Development Manager foliar and fertigation, Π. Μουντζογιάννης, 
υπεύθυνος πωλήσεων, και Μ. Ψαρρού, Marketing Operations & Content Manager Yara Ελλάς  

Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε 
την εταιρεία ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, 
µε την CE πιστοποίηση σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του νέου 
Κανονισµού 1009/2019 (FPR) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασφαλή και 
αποτελεσµατικά προϊόντα λίπανσης. 
Σηµειώνεται ότι η TÜV AUSTRIA 
Hellas έχει εγκριθεί ως ένας από 
τους πρώτους Κοινοποιηµένους 
Φορείς στην EE που 
περιλαµβάνονται στη 
βάση δεδοµένων 
NANDO της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
παρέχει παγκοσµίως και τους τρεις 
τύπους πιθανών αξιολογήσεων 
συµµόρφωσης (full scope). 
Ο  Οικονοµικός ∆ιευθυντής της 
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ,  µιας εταιρείας 
µε καθετοποιηµένη παραγωγή 
λιπασµάτων που ξεπερνά τους 
800.000 τόνους το χρόνο, 
Αν. Χριστόπουλος δήλωσε σχετικά: 
«Φιλοδοξούµε να συµβάλλουµε 
στην παγίωση µιας ορθολογικής 
λιπαντικής αγωγής, η οποία θα 
µεγιστοποιεί την εκµετάλλευση των 
θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά 
και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει 
την εξοικονόµηση πόρων και θα 
µειώνει τις δυσµενείς επιπτώσεις 
για το περιβάλλον. Και σε αυτές 
τις προσπάθειές µας έχουµε τους 
καλύτερους συνεργάτες µαζί µας, 
όπως είναι ο διεθνής οργανισµός 
πιστοποιήσεων TÜV AUSTRIA».

Πιστοποίηση για 
τα προϊόντα λίπανσης

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣFULL SCOPE
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ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

� TEOFERT
� ∆ΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ

� AGROHELLAS A.E.
� COMPO EXPERT 
� ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

� EUROCHEM
� ΜΕDILCO HELLAS
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Mε ποιο τρόπο διευκολύνει η εταιρεία σας τον 
παραγωγό να επιλέξει την κατάλληλη θρέψη 
µε βάση τις ειδικότερες κάθε φορά ανάγκες 
της καλλιέργειάς του;

“Tα τελευταία χρόνια η εταιρεία 
TEOFERT έχει κατορθώσει να αναπτύξει ένα 
διευρυµένο portfolio προϊόντων βασισµένο 
σε µοναδικές παντενταρισµένες τεχνολογίες, 
τις οποίες ο παραγωγός µπορεί να βρει 
αποκλειστικά µόνο σε αυτήν. Με αυτό τον 
τρόπο, είµαστε σε θέση να προσφέρουµε 
εξειδικευµένες λύσεις στον Έλληνα 
παραγωγό, όχι µόνο µε βάση τις θρεπτικές 
ανάγκες της εκάστοτε καλλιέργειάς του, 
αλλά και αντιµετωπίζοντας την οποιαδήποτε 
δυσµενή συνθήκη (όπως εδαφικές ιδιότητες, 
κλίµα, κ.α) που επικρατεί στην καλλιεργητική 
περίοδο και επηρεάζει αρνητικά την 
παραγωγή του. Ταυτόχρονα, η εταιρεία 
έχει επενδύσει σηµαντικά στο ανθρώπινο 
δυναµικό µε αποτέλεσµα το 30% των 
εργαζοµένων της να είναι γεωπόνοι, άρτια 
καταρτισµένοι επαγγελµατίες, µε σκοπό την 
άµεση τεχνική υποστήριξη των παραγωγών. 
Εξίσου, αξιόλογο ρόλο για µας παίζει η σωστή 
ενηµέρωση των αγροτών, γύρω από τη 
θρέψη και λίπανση των καλλιεργειών, καθώς 
και ό,τι αφορά τις διαφορετικές κατηγορίες 

λιπασµάτων που αναπτύσσονται και τον τρόπο 
δράσης τους, µε στόχο τη σωστή εφαρµογή 
τους. Σ’ αυτή την κατεύθυνση διοργανώνουµε 
πολλές ενηµερωτικές εκδηλώσεις µε 
προσκεκληµένους τους παραγωγούς, σε όλη 
την Ελλάδα, κατά τις οποίες παρουσιάζονται 
ολοκληρωµένα προγράµµατα θρέψης και 
λίπανσης, σύµφωνα µε τις ανάγκες τις 
καλλιέργειας, αλλά και της περιοχής, τα οποία 
κιόλας διανέµονται στους παραγωγούς σαν 
οδηγοί λίπανσης και εγχειρίδια. Μάλιστα, τα 
τελευταία τρία χρόνια έχουµε δηµιουργήσει 
έναν πρότυπο πειραµατικό αγρό, στον οποίο 
εφαρµόζονται τα προγράµµατα λίπανσής µας, 
είναι επισκέψιµος από τους παραγωγούς 
και αποτελεί σηµείο συνάντησης και 
εφαρµοσµένης ενηµέρωσης.                    

Πώς οριοθετούνται οι ενισχύσεις της νέας 
ΚΑΠ (πρασίνισµα) για τα λιπάσµατα και πώς 
επηρεάζουν τις επιλογές των αγροτών;

“H νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 
2023-2027 έδωσε πολύ µεγαλύτερη ευελιξία 
στις ευρωπαϊκές χώρες, συγκριτικά µε 
τα υπόλοιπα χρόνια, να προσαρµόσουν 
τα µέτρα που θέλουν να εφαρµόσουν, 
µε βάση τις τοπικές ανάγκες. Έτσι λοιπόν 
και η Ελλάδα, παρόλο που ακόµα δεν 
έχουν διευκρινιστεί πολλά σηµεία, όσον 
αφορά τις ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ και 
την εφαρµογή των λιπασµάτων από τους 
παραγωγούς φαίνεται ότι δίνει ένα ισχυρό 
προβάδισµα στα «έξυπνα λιπάσµατα» και 
τους βιοδιεγέρτες και τον ρόλο που µπορούν 
να παίξουν στο πρασίνισµα. Ξεκάθαρα, η 
νέα ΚΑΠ προσπαθεί να ενσωµατώσει τα 
σταθεροποιηµένα και τα λιπάσµατα βραδείας 
αποδέσµευσης στην καθηµερινότητα των 
αγροτών, ενισχύοντας την εφαρµογή τους 

σε αροτραίες, µόνιµες καλλιέργειες, αλλά και 
κηπευτικά. Η κατεύθυνση αυτή εναρµονίζεται 
πλήρως µε το γενικό πλαίσιο της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θέλει µία πιο 
πράσινη στρατηγική που να εξυπηρετεί τους 
στόχους της «Πράσινης Συµφωνίας», καθώς 
και την στρατηγική «Farm to Fork». Tα εν 
λόγω λιπάσµατα είναι ικανά να µειώσουν 
ένα σηµαντικό µέρος των επιπτώσεων 
της κλιµατικής αλλαγής που προέρχεται 
από τη γεωργία, και παράλληλα µειώνουν 
τις απαιτούµενες ποσότητες που πρέπει 
να εφαρµοστούν από τους παραγωγούς, 
αυξάνοντας όµως την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση θρεπτικών (ΝUE). Οι παραγωγοί 
έχουν επηρεαστεί από την ανακοίνωση 
των µέτρων αυτών και στρέφονται όλο 
και περισσότερο προς την επιλογή των 
συγκεκριµένων λιπασµάτων. Εφόσον, λοιπόν, 
όλο και περισσότεροι παραγωγοί µπαίνουν στη 
διαδικασία να χρησιµοποιήσουν τα λιπάσµατα 
αυτά, το στοίχηµα είναι να µάθουν να τα 
ξεχωρίζουν και να τα εφαρµόζουν σωστά. 

Tι διδάσκει η εµπειρία από τις υψηλές τιµές 
της περασµένης χρονιάς στα λιπάσµατα και 
πώς κινείται η αγορά φέτος;

“Τον περασµένο χρόνο οι τιµές των 
λιπασµάτων εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα ρεκόρ 
για την βιοµηχανία, επηρεαζόµενες από τον 
πόλεµο της Ρωσίας και τις κυρώσεις της 
Λευκορωσίας, χώρες οι οποίες κατέχουν 
µεγάλη επιρροή. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 
παγκόσµιοι κολοσσοί στη βιοµηχανία των 
λιπασµάτων να δηµιουργήσουν µεγάλα 
αποθέµατα λιπασµάτων σε ορισµένες 
βασικές περιοχές, προκειµένου να 
αποφύγουν προβλήµατα στην αλυσίδα 
εφοδιασµού και σε εµπορικούς περιορισµούς 
σε χώρες εξαγωγής, όπως η Ρωσία. Οι 
αγρότες φάνηκε ότι αποσύρθηκαν από τις 
ακριβές εισροές και η στάση τους αυτή 
επιβαρύνει την σηµερινή κατάσταση στην 
αγορά µε πτωτική τάση των τιµών.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ TΜΗΜΑΤΟΣ  
& ΜARKETING

∆Ρ. ΧΑΡΙΤΙΝΗ 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

▲

TEOFERT

ΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 
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ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟTEXNOΛΟΓΙΑ PIAMAX

Η ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΠΛΗ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΗ ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η σειρά λιπασµάτων τεχνολογίας PiaMaX 
αποτελείται από σταθεροποιηµένα 
κοκκώδη λιπάσµατα Ν, Ν-P και 
N-P-K µε δύο παρεµποδιστές 
νιτροποίησης, τελευταίας τεχνολογίας. 
Τα λιπάσµατα PIAMAX είναι τα µοναδικά 
σταθεροποιηµένα λιπάσµατα που 
κυκλοφορούν στην αγορά και περιέχουν 
δύο παρεµποδιστές νιτροποίησης 1H-
1,2,4-Τριαζόλη (Triazol) και 3-Methyl 
Pyrazol. H προσθήκη των δύο 
αυτών παρεµποδιστών αυξάνει την 
αποτελεσµατικότητα της δράσης τους. 
Η εξειδικευµένη σύνθεση και ο τρόπος 
παραγωγής τους αποτελεί παγκόσµια 
καινοτοµία της γερµανικής εταιρείας 
SKW-Piesteritz και τα διαφοροποιεί 
από τα υπόλοιπα προϊόντα ως προς το 
αποτέλεσµα τους στο χωράφι.  

Tρόπος ∆ράσης Τεχνολογία PiaMaX: 
Παρεµπόδιση Νιτροποίησης 
Η προσθήκη των παρεµποδιστών 
νιτροποίησης Τριαζόλης και 
Μεθυλπυραζόλης στα κοκκώδη 
λιπάσµατα PiaMaX σηµαίνει ότι 
µπορούµε να εκµεταλλευτούµε πλήρως 
την αµµωνιακή µορφή του αζώτου, 

παρεµποδίζοντας τη δραστηριότητα των 
βακτηρίων του εδάφους Νitrosomonas 
(µετατρέπουν  το αµµωνιακό άζωτο 
σε νιτρικό) και όχι καταστρέφοντάς τα. 
Το αµµωνιακό άζωτο σταθεροποιείται 
και η µικροβιακή µετατροπή του σε 
νιτρικά καθυστερείται έως 70 ηµέρες. 
Έτσι λοιπόν το αµµωνιακό άζωτο 
αποθηκεύεται στο έδαφος γύρω από 
το ενεργό ριζόστρωµα των φυτών 
όπου είναι άµεσα  διαθέσιµο στα φυτά 
συνεχώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
να επιτυγχάνεται η ισορροπηµένη 
παροχή αζώτου στα φυτά σύµφωνα 
µε τις ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, 
ελαχιστοποιούνται οι απώλειες αζώτου 
προς το έδαφος (έκπλυση νιτρικών) και 

την ατµόσφαιρα (εκποµπές µονοξειδίου 
του αζώτου).
Σε τι διαφέρει η τεχνολογία PiaMaX 
από τις υπόλοιπες παρεµποδίσεις 
νιτροποίησης: 
■Η µοναδική τεχνολογία παρεµπόδισης 
νιτροποίησης µε δύο παρεµποδιστές 
■Περιέχει τους πιο αποτελεσµατικούς και 
σταθερούς παρεµποδιστές νιτροποίησης 
1H-1,2,4-Τριαζόλη (Triazol) και 3-Methyl 
Pyrazol, που διαθέτει µόνο η Teofert.
■Έχουν αναπτυχθεί το 2012, σε αντίθεση 
µε τους υπόλοιπους που αποτελούν 
έρευνα των δεκαετιών 70’ και 90’.
■Έχει απόλυτη συµβατότητα µε την 
ουρία, σε αντίθεση µε άλλες δραστικές 
ουσίες που χρησιµοποιούνται στην αγορά.
■Είναι οι πιο φιλικοί παρεµποδιστές 
προς το περιβάλλον, χωρίς να σκοτώνουν 
τους ωφέλιµους µικροοργανισµούς του 
εδάφους.
■Εφαρµόζονται στις µικρότερες 
ποσότητες για να σταθεροποιήσουν τις 
απαραίτητες µονάδες Αζώτου, συγκριτικά 
µε τις υπόλοιπες δραστικές του εµπορίου
■Αποτελούν προϊόν έρευνας & 
ανάπτυξης της γερµανικής εταιρείας 
SKW-Piesteritz.
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Τι διδάσκει η εµπειρία από τις υψηλές τιµές 
της περασµένης χρονιάς στα λιπάσµατα και 
πώς κινείται η αγορά φέτος;

“Κάθε χρονιά έχει τις ιδιαιτερότητές 
της. Η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα 
απαιτητική. Η ενεργειακή κρίση που βιώνουµε 
τον τελευταίο ενάµιση χρόνο επηρεάζει άµεσα 
όλους τους κρίκους της αγροδιατροφικής 
αλυσίδας. Η έναρξη του πολέµου στην 
Ανατολική Ευρώπη µας βύθισε σε βαρύτερη 
ύφεση. Ένας από τους πιο σηµαντικούς 
κρίκους στην αγροδιατροφική αλυσίδα είναι 
η παραγωγική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα, 
κατά την περασµένη χρονιά βιώσαµε τις πιο 
ανοδικές τάσεις στις τιµές των λιπασµάτων 
των τελευταίων χρόνων. Ως απόρροια των 
παραπάνω, κατά την περασµένη χρονιά 
παρατηρήθηκε µειωµένη κατανάλωση 
λιπασµάτων στον Ελλαδικό χώρο. 
Κατά τους τελευταίους µήνες, παρατηρείται 
ένας εξορθολογισµός στις τιµές των 
λιπασµάτων. Η αποκλιµάκωση και η 
εξισορρόπηση των τιµών µας αισιοδοξεί 
για την πορεία των υφιστάµενων και των 
νέων καλλιεργειών που θα εγκατασταθούν 
µέσα στο επόµενο διάστηµα. Το παραπάνω 
γεγονός δείχνει ότι η αγορά εισέρχεται σε 
µία πιο ορθολογιστική νοοτροπία όσον 
αφορά τις τιµές και αυτό µας χαροποιεί 
ιδιαίτερα στην εταιρεία Gavriel. Βασικό µας 
όραµα είναι η ενεργή µας συνεισφορά κατά 
την παραγωγική διαδικασία µε σκοπό την 
κάλυψη µέρους των επισιτιστικών αναγκών. 
Ο παγκόσµιος πληθυσµός διαρκώς αυξάνεται 
και παράλληλα αυξάνονται οι επισιτιστικές 
και διατροφικές ανάγκες. Σε περίπτωση όπου 
οι τιµές στον γεωργικό κλάδο παρέµεναν 
σε ιστορικά ψηλές τιµές, σε βάθος χρόνου 
θα φτάναµε στο σηµείο να αντιµετωπίσουµε 

τεράστια θέµατα υποσιτισµού. 

Με ποιο τρόπο διευκολύνει η εταιρεία σας τον 
παραγωγό να επιλέξει την κατάλληλη θρέψη 
µε βάση τις ειδικότερες κάθε φορά ανάγκες 
της καλλιέργειάς του;

“Στην Gavriel ως 100% ελληνική 
εταιρεία στηρίζουµε την ελληνική παραγωγή 

∆ΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ

Ι∆ΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ        ΘΡΕΨΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕYAΓΓΕΛΟΣ 
ΓΑΒΡΙΗΛ

▲

τα τελευταία 50 χρόνια περίπου. Αρχικά, 
τα τµήµατα πωλήσεων και marketing 
της εταιρείας Gavriel απαρτίζονται από 
20 εξειδικευµένους και επιστηµονικά 
καταρτισµένους γεωπόνους, καλύπτοντας 
γεωγραφικά όλο τον Ελλαδικό χώρο. Οι 
επιστηµονικά καταρτισµένοι γεωπόνοι µας 
παρέχουν τεχνικές γνώσεις και ιδανικές 
προτάσεις θρέψης ανά περιοχή σε πληθώρα 

ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ
ΕΚΠΟΜΠΗ

 ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕ 50 ΕΤΗ ΠΟΡΕΙΑ

1200
ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 20 ΧΩΡΕΣ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ

40.000.000

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΤΩΝ ΤΖΙΡΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ
ΕΤΩΝ

100%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

160 ΤΝ/ ΩΡΑ
∆ΥΝΑΜΙΚΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

140.000 ΤΝ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

20 ΑΤΟΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΝΩ ΤΩΝ
31 ΕΚ €

ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΒΟΛΟΣ

ΑΡΓΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ!

Ιδρύεται η εταιρεία GAVRIEL, µία αµιγώς Ελληνική 
εταιρεία που ξεκινά τη δράση της στον αγροτικό 
κλάδο. Περίπου 15 χρόνια αργότερα οι αδελφοί 

Γαβριήλ ναλαµβάνουν την οικογενειακή επιχείρηση 
και στρέφονται αποκλειστικά στον τοµέα του 

λιπάσµατος βάζοντας σε λειτουργία το εργοστάσιο 
λιπασµάτων στο Άργος. Η επιχειρηµατική ικανότητα 

και η επιµονή για συνεχή εξέλιξη βοηθούν στη λήψη 
σηµαντικών και κρίσιµων αποφάσεων, 

πυροδοτώντας την εξέλιξη που ακολουθεί. Η εταιρεία 
GAVRIEL, κερδίζει διαρκώς την εµπιστοσύνη 

της αγοράς και αυξάνει συνεχώς το µερίδιό της.

Επεκτείνει τις 
εγκαταστάσεις

αγοράζοντας γειτονικό 
οικόπεδο

 στο εργοστάσιο του 
Άργους. 

Η δυναµική αποθήκευσης 
της εταιρείας

 αυξάνεται στους 14.000tn 
συνολικά τόνους  

συσκευασµένου και χύµα 
λιπάσµατος.

ΕΤΑΙΡΙΑ

160 ΤΝ/ ΩΡΑ
∆ΥΝΑΜΙΚΗ

Λειτουργεί σε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις,

το δεύτερο υπερσύγχρονο 
εργοστάσιο στο Βόλο. 

Η επένδυση αυτή ξεπερνά 
τα 8 εκ €. Η εταιρεία αυξάνει 

δυναµική πωλήσεων σε όλη την 
Ελλάδα. Μόλις 5 χρόνια αργότερα 

επεκτείνει τους εξωτερικούς  
χώρους  αποθήκευσης 

αγοράζοντας  
γειτονικό οικόπεδο στο 
εργοστάσιο του Βόλου.

Υπογράφει αποκλειστική 
συνεργασία

µε την αµερικανική εταιρεία Koch 
Agronomic  Services (τη µεγαλύτερη 

εταιρεία παραγωγό 
σταθεροποιηµένων λιπασµάτων 

παγκοσµίως) και αναλαµβάνει 
την αποκλειστική διακίνηση του 

παρεµποδιστή ουρεάσης
 AGROTAIN σε Βαλκάνια και Κύπρο.

Λειτουργεί το 3ο

ιδιόκτητο εργοστάσιο 
της εταιρίας σε οικόπεδο

 που αγοράστηκε 
στην ΒΙ.ΠΕ Καβάλας. 

Η επένδυση αυτή 
ξεπέρασε

 τα 8.000.000 ευρώ.

Αντικαθιστά πλήρως τη γραµµή 
παραγωγής  στο εργοστάσιο του Βόλου µε 

ολοκαίνουρια  γερµανικής προέλευσης. 
Με αυτή την επένδυση

 ύψους άνω του 1.500.000 ευρώ, 
η δυναµική  παραγωγής και συσκευασίας 

πλέον στο εργοστάσιο
 του Βόλου ξεπερνά τους 800 τόνους

 λιπάσµατος την ηµέρα.

▲
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∆ΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ

Ι∆ΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ        ΘΡΕΨΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ
ΕΚΠΟΜΠΗ

 ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕ 50 ΕΤΗ ΠΟΡΕΙΑ

1200
ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 20 ΧΩΡΕΣ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ

40.000.000

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΤΩΝ ΤΖΙΡΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ
ΕΤΩΝ

100%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

160 ΤΝ/ ΩΡΑ
∆ΥΝΑΜΙΚΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

140.000 ΤΝ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

20 ΑΤΟΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΝΩ ΤΩΝ
31 ΕΚ €

ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΒΟΛΟΣ

ΑΡΓΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ!

Ιδρύεται η εταιρεία GAVRIEL, µία αµιγώς Ελληνική 
εταιρεία που ξεκινά τη δράση της στον αγροτικό 
κλάδο. Περίπου 15 χρόνια αργότερα οι αδελφοί 

Γαβριήλ ναλαµβάνουν την οικογενειακή επιχείρηση 
και στρέφονται αποκλειστικά στον τοµέα του 

λιπάσµατος βάζοντας σε λειτουργία το εργοστάσιο 
λιπασµάτων στο Άργος. Η επιχειρηµατική ικανότητα 

και η επιµονή για συνεχή εξέλιξη βοηθούν στη λήψη 
σηµαντικών και κρίσιµων αποφάσεων, 

πυροδοτώντας την εξέλιξη που ακολουθεί. Η εταιρεία 
GAVRIEL, κερδίζει διαρκώς την εµπιστοσύνη 

της αγοράς και αυξάνει συνεχώς το µερίδιό της.

Επεκτείνει τις 
εγκαταστάσεις

αγοράζοντας γειτονικό 
οικόπεδο

 στο εργοστάσιο του 
Άργους. 

Η δυναµική αποθήκευσης 
της εταιρείας

 αυξάνεται στους 14.000tn 
συνολικά τόνους  

συσκευασµένου και χύµα 
λιπάσµατος.

Λειτουργεί σε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις,

το δεύτερο υπερσύγχρονο 
εργοστάσιο στο Βόλο. 

Η επένδυση αυτή ξεπερνά 
τα 8 εκ €. Η εταιρεία αυξάνει 

δυναµική πωλήσεων σε όλη την 
Ελλάδα. Μόλις 5 χρόνια αργότερα 

επεκτείνει τους εξωτερικούς  
χώρους  αποθήκευσης 

αγοράζοντας  
γειτονικό οικόπεδο στο 
εργοστάσιο του Βόλου.

Υπογράφει αποκλειστική 
συνεργασία

µε την αµερικανική εταιρεία Koch 
Agronomic  Services (τη µεγαλύτερη 

εταιρεία παραγωγό 
σταθεροποιηµένων λιπασµάτων 

παγκοσµίως) και αναλαµβάνει 
την αποκλειστική διακίνηση του 

παρεµποδιστή ουρεάσης
 AGROTAIN σε Βαλκάνια και Κύπρο.

Λειτουργεί το 3ο

ιδιόκτητο εργοστάσιο 
της εταιρίας σε οικόπεδο

 που αγοράστηκε 
στην ΒΙ.ΠΕ Καβάλας. 

Η επένδυση αυτή 
ξεπέρασε

 τα 8.000.000 ευρώ.

Αντικαθιστά πλήρως τη γραµµή 
παραγωγής  στο εργοστάσιο του Βόλου µε 

ολοκαίνουρια  γερµανικής προέλευσης. 
Με αυτή την επένδυση

 ύψους άνω του 1.500.000 ευρώ, 
η δυναµική  παραγωγής και συσκευασίας 

πλέον στο εργοστάσιο
 του Βόλου ξεπερνά τους 800 τόνους

 λιπάσµατος την ηµέρα.

20 ΑΤΟΜΑ

▲

καλλιεργειών. ∆ιαθέτουµε µία πλήρη γκάµα 
προϊόντων θρέψης, τόσο κοκκωδών όσο και 
υδατοδιαλυτών, που χαρακτηρίζονται από 
καινοτοµία και ποιότητα, διατηρώντας τα υψηλά 
standard που αρµόζουν στο brand της εταιρείας 
Gavriel. Τα προϊόντα µας καλύπτουν ακόµα 
και τις πιο απαιτητικές ανάγκες θρέψης των 
καλλιεργειών. Η παραγωγή των προϊόντων µας 
γίνεται, χρησιµοποιώντας πρώτες ύλες 

εξαιρετικής ποιότητας, στα τρία ιδιόκτητα 
εργοστάσια που διαθέτουµε σε Άργος, Βόλο και 
Καβάλα. Η παραγωγική µας ικανότητα ξεπερνά 
τους 150 τόνους ανά ώρα, και κατά αυτόν τον 
τρόπο µπορούµε να εξυπηρετήσουµε ταχύτατα 
τις ανάγκες που προκύπτουν. Τέλος, λόγω της 
υψηλής παραγωγικής µας ικανότητας και της 
ευελιξίας που µας προσδίδει µπορούµε να 
παράγουµε ακόµη και ειδικούς τύπους σύµφωνα 

µε τις ανάγκες των συνεργατών µας. 

Πώς οριοθετούνται οι ενισχύσεις της νέας 
ΚΑΠ (πρασίνισµα) για τα λιπάσµατα και πώς 
επηρεάζουν τις επιλογές των αγροτών; 

“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. Ο στόχος του νέου θεσµικού πλαισίου 
της Ε.Ε. είναι πολλαπλός. Αρχικά, η διασφάλιση 
κάλυψης των επισιτιστικών αναγκών και η 
διαφύλαξη τόσο του περιβάλλοντος όσο και του 
οικοσυστήµατος είναι οι κυριότεροι στόχοι του 
νέου θεσµικού πλαισίου. Επίσης, η περαιτέρω 
ενίσχυση των µελών που συµµετέχουν στην 
αγροδιατροφική αλυσίδα, η παροχή επιπλέον 
εργαλείων µε σκοπό την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας και την 
προσέλκυση νέων µελών αποτελούν βασικούς 
στόχους της νέας ΚΑΠ. Οι παραγωγοί καλούνται 
να εφαρµόσουν καλλιεργητικές πρακτικές και να 
προβούν σε χρήση προϊόντων τα οποία συµβαδίζουν 
µε τα νέα πρότυπα. Αντίστοιχα τα υπόλοιπα µέρη 
που µετέχουν ενεργά στην παραγωγική αλυσίδα, 
καλούνται να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες 
που πληρούν όλες τις απαιτούµενες προδιαγραφές. 
Παράλληλα, όλα τα παραπάνω ασφαλώς οφείλουν 
να έχουν ως γνώµονα τη λειτουργικότητα της 
παραγωγικής διαδικασίας και τη διασφάλιση των 
υψηλών αποδόσεων των καλλιεργειών.  Η παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών, νέων τεχνολογιών 
αυξηµένης αποδοτικότητας και παράλληλα 
φιλικότερων προς το περιβάλλον, µε στόχο τη µείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος αποτελούν 
σηµαντικά όπλα στη φαρέτρα του παραγωγού για να 
βγάλει σε πέρας την καλλιέργειά του. 
Η εταιρεία Gavriel, ούσα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένη, παρέχει 
προϊόντα που χαρακτηρίζονται από καινοτοµία, 
ποιότητα και αυξηµένη αποδοτικότητα. Με αυτό 
τον τρόπο, η εταιρεία Gavriel προσφέρει προϊόντα 
αυξηµένης αποδοτικής αξίας και ανταποδοτικότητας 
στους παραγωγούς, εφαρµόζοντας παράλληλα όλα 
τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, µε σεβασµό 
προς το περιβάλλον. 
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Τι διδάσκει η εµπειρία από τις υψηλές τιµές 
της περασµένης χρονιάς στα λιπάσµατα και 
πώς κινείται η αγορά φέτος;

“Η χρονιά που πέρασε αποτέλεσε 
εξαίρεση του κανόνα σε παγκόσµιο επίπεδο 
και κατά τη διάρκειά της οι γεωπολιτικές 
αναταράξεις αντικατόπτρισαν την αβεβαιότητα 
σε όλα τα commodity αγαθά. Οι ποσότητες 
λιπάσµατος που εφαρµόστηκαν στις καλλιέργειες 
ήταν εµφανώς µειωµένες, επηρεάζοντας 
βέβαια την ποσότητα αλλά και την ποιότητα 
των παραγόµενων προϊόντων. Επιβεβαιώθηκε 
ότι σε όποια τιµή και να βρίσκεται το λίπασµα, 
ανταποδίδει από 2 έως 4 φορές το κόστος του 
στον παραγωγό. Συνήθως, η υψηλή τιµή είναι 
συνδεδεµένη και µε την υψηλή τιµή προϊόντων 
του παραγωγού. Εξαίρεση όµως αποτέλεσε η 
δενδροκοµία, όπου το πλήγµα των εξαγωγών 
δεν την άφησε αλώβητη. Οι υψηλές τιµές των 
προϊόντων και η τάση καθόδου των τιµών έχουν 
επηρεάσει την ψυχολογία των παραγωγών. Για 
αυτόν το λόγο, αναµένεται µια πιο ορθολογική 
θρέψη κατά τη σεζόν που διανύουµε.

Με ποιον τρόπο διευκολύνει η εταιρεία σας τον 
παραγωγό να επιλέξει την κατάλληλη θρέψη µε 
βάση τις ειδικότερες κάθε φορά ανάγκες της 
καλλιέργειάς του;

“Το τµήµα θρέψης της Agrohellas 
Α.Ε. λαµβάνει σοβαρά υπόψιν την ετερογένεια 

των ελληνικών εδαφών για την ανάπτυξη 
κατάλληλων τύπων NPK λιπασµάτων. Βασικός 
οδηγός στη λήψη αποφάσεων αποτελούν οι 
εδαφολογικές αναλύσεις, όπου το καταρτισµένο 
επιστηµονικό προσωπικό µας σε συνεργασία 
µε τους παραγωγούς επιφέρει λύσεις στην 
καλλιέργεια και µε την παρουσία τους 
στο χωράφι χτίζει εδώ και χρόνια σχέσεις 
εµπιστοσύνης. Επίσης, οι στρατηγικές µας 
συνεργασίες σε εξειδικευµένα προϊόντα ειδικής 
θρέψης απέδειξαν ότι υπάρχουν περιθώρια 
βελτίωσης στον τοµέα της θρέψης. Επιπλέον, 
συνδέονται και µε τη φυτοπροστασία, µε την 
κατάλληλη χρήση των προϊόντων. Ειδικότερα, 
η εφαρµογή εξειδικευµένων σκευασµάτων 
ενίσχυσε την αντοχή των φυτών σε βιοτικό 
και αβιοτικό στρες, αυξάνοντας τον δείκτη 
αξιοποίησης του νερού (Water Use Efficiency - 
WUE), θέµα που θα απασχολήσει την εγχώρια 
γεωργία εντονότερα τα επόµενα χρόνια.

Πώς οριοθετούνται οι ενισχύσεις της νέας 
ΚΑΠ (πρασίνισµα) για τα λιπάσµατα και πώς 
επηρεάζουν τις επιλογές των αγροτών;

“Η φράση «Ό,τι θέλεις να καταστρέψεις, 
επιδότησε το» δεν ισχύει για τα λιπάσµατα στη νέα 
ΚΑΠ. Η παρότρυνση χρήσης σταθεροποιηµένων 
λιπασµάτων δίνει την ευκαιρία να µειώσουµε 
το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα και να 
καρπωθούµε τα αποτελέσµατα της υψηλής 
παραγωγικότητας. Ήταν επιτακτική η ανάγκη 
να οδηγηθούµε προς αυτή την κατεύθυνση 
και είναι απορίας ισάξιο που δεν εφαρµόστηκε 
προγενέστερα. Οι τεχνολογίες στην 
σταθεροποίηση και η παρουσία βιοδιεγερτών 
σε όλα τα είδη των λιπασµάτων, αποτελούν τα 
φιλοπεριβαλλοντικά εργαλεία των παραγωγών, 
δίνοντας παράλληλα και υψηλότερες αποδόσεις. 
Τα κίνητρα του πρασινίσµατος δεν περιορίζονται 
µόνο στην θρέψη µε την έννοια του λιπάσµατος, 
αλλά αναδεικνύουν τη σηµαντικότητα της 
γεωργίας ακριβείας, που εδώ και χρόνια 
υποστηρίζει η εταιρεία µας στον τοµέα της θρέψης 
και φυτοπροστασίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΡΕΨΗΣ  
AGROHELLAS A.E.

ΓΙΩΡΓΟΣ 
KΟΚΟΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ

▲

Η Agrohellas A.E. είναι µία αµιγώς ελληνική 
εταιρεία που ιδρύθηκε το 1991 στις Καστανιές 
Έβρου και κατέχει ηγετική θέση στον 
αγροδιατροφικό κλάδο. Το εκτενές δίκτυο 
πωλητών και καταστηµάτων της εταιρείας 
καλύπτει και εξυπηρετεί το µεγαλύτερο 
τµήµα της χώρας, µε πλάνα για διαρκή 
επέκταση σε Ελλάδα και Βαλκάνια.  

Πολύπλευρη δραστηριότητα 
Κύριοι άξονες δραστηριότητας της Agrohellas 
A.E. είναι η παραγωγή και εµπορία 
λιπασµάτων και ζωοτροφών καθώς και 
η εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων µε 
σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Αγχίαλο 
Θεσσαλονίκης και στον Έβρο. Επιπλέον, 
διαθέτει φυτώριο για την παραγωγή 
γυµνόριζων φυτών ακτινιδίου, γιγαρτόκαρπων 

AGROHELLAS A.E. 

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ  
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
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και πυρηνόκαρπων φυτών στην περιοχή 
των Γιαννιτσών καθώς και ορυζόµυλο στα 
Ρίζια του Έβρου. Στον ορυζόµυλο γίνεται 
επεξεργασία ρυζιού ιδίας παραγωγής αλλά και 
συνεργαζόµενων παραγωγών.

Σύγχρονη µονάδα παραγωγής 
∆ιατηρώντας µία σύγχρονη µονάδα παραγωγής 
λιπασµάτων στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, 
η  Agrohellas Α.Ε. παράγει µία µεγάλη γκάµα 
λιπασµάτων που εξασφαλίζουν την άριστη θρέψη 
των φυτών και οδηγούν στη βελτιστοποίηση του 
παραγωγικού αποτελέσµατος. Κάνοντας χρήση 
ποιοτικών πρώτων υλών και ενσωµατώνοντας 
στην παραγωγική διαδικασία των λιπασµάτων 
τεχνολογίες αιχµής, δηµιουργεί προϊόντα θρέψης 
µε οµοιοµορφία µεγέθους, σχήµατος και ειδικού 
βάρους. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει σπόρους 
µεγάλων οίκων για εαρινή και φθινοπωρινή 
σπορά, που εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις 

µε λιγότερη χρήση γης και ένα άριστο τελικό 
προϊόν. Οι εξειδικευµένοι γεωπόνοι της εταιρείας, 
κατέχοντας την κατάλληλη γνώση και κάνοντας 
χρήση της ευρείας γκάµας φυτοπροστατευτικών 
σκευασµάτων που διαθέτει η Agrohellas Α.Ε. σε 
συνεργασία µε µεγάλες και αξιόπιστες εταιρείες 
του χώρου, είναι σε θέση να παρέχουν στον 
παραγωγό ολιστικές προτάσεις προστασίας, αλλά 
και αντιµετώπισης εχθρών και ασθενειών.
Επίσης, οι τεχνικοί σύµβουλοι της εταιρείας 
σε συνεργασία µε τον παραγωγό και τον 
εξειδικευµένο επιστήµονα που παρακολουθεί 
την κτηνοτροφική εκµετάλλευση, επιλέγουν την 
κατάλληλη ζωοτροφή, εξασφαλίζοντας έτσι µείωση 
του κόστους των εισροών σίτισης των ζώων.

∆ηµιουργία ενός βιώσιµου µέλλοντος 
Το όραµα της εταιρείας είναι η δηµιουργία ενός 
βιώσιµου µέλλοντος, η µεγιστοποίηση των 
δυνατοτήτων του αγροδιατροφικού τοµέα και η 

ευηµερία των παραγωγών, της κοινωνίας και του 
πλανήτη µας, µε επίκεντρο τον άνθρωπο και µε 
σύµµαχο την επιστηµονική γνώση, την έρευνα 
και την τεχνολογία. Με γνώµονα την άµεση και 
αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των παραγωγών, 
η εταιρεία στοχεύει στην εξεύρεση βιώσιµων 
και ολιστικών λύσεων για τη θρέψη των φυτών, 
των ζώων και των ανθρώπων, ενισχύοντας την 
κυκλική οικονοµία.

Νέο υποκατάστηµα στη Θεσσαλία 
Η Agrohellas Α.Ε. επεκτείνει το δίκτυό της και 
ενισχύεται µε νέο υποκατάστηµα στη Λάρισα, 
αυξάνοντας τα σηµεία επαφής και εξυπηρέτησης 
των καταναλωτών. Το νέο µας υποκατάστηµα 
στο 6ο χλµ Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, βρίσκεται σε 
έναν κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο, µε σκοπό 
τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των 
πελατών. Σας περιµένουµε να µας επισκεφθείτε 
και να γνωριστούµε από κοντά.

AGROHELLAS A.E.: Ηγετική θέση στον αγροδιατροφικό κλάδο
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«Στην COMPO EXPERT έχουµε µια µακρά ιστορία 
σε τεχνολογίες που σέβονται το περιβάλλον και τον 

επαγγελµατία χρήστη, αλλά και ολοκληρωµένη σειρά 
θρέψης βιολογικής καλλιέργειας, επί σειρά ετών.»   

Κωνσταντίνος Ωραιόπουλος
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Τι διδάσκει η εµπειρία από τις υψηλές τιµές 
της περασµένης χρονιάς στα λιπάσµατα και 
πώς κινείται η αγορά φέτος;

“Είναι αλήθεια πως από τα µέσα του 
2021 έως τον ∆εκέµβριο του 2022 γίναµε 
µάρτυρες ενός ράλι τιµών. Οι λόγοι για το ράλι 
αυτό ήτανε στη συγκεκριµένη περίπτωση 
δοµικοί: Ο κρατικός προστατευτισµός 
ορισµένων χωρών που τις εµπόδισε να 
εξάγουν το λίπασµά τους, µειώνοντας έτσι την 
προσφορά, σε συνδυασµό µε την κρίση στον 
τοµέα των µεταφορών και την ενεργειακή 
κρίση, την αύξηση των τιµών των σιτηρών και 
την επιβολή εξαγωγικών κυρώσεων λόγω του 
πολέµου της Ουκρανίας. Συντέλεσαν λοιπόν 
πέντε διαφορετικοί λόγοι που ώθησαν τις τιµές 
των λιπασµάτων προς τα επάνω για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα.
Οι προγνώσεις µέχρι το ∆εκέµβριο έδειχναν πως 
η αξία των λιπασµάτων θα εξακολουθούσε να 
είναι ψηλά. Παρόλα αυτά είδαµε µια κατακόρυφη 
πτώση κυρίως στις τιµές του αζώτου κατά το 
πρώτο δίµηνο του 2022. Η πτώση αυτή οφείλεται 
κυρίως στη µείωση του ενεργειακού κόστους, 
εξαιτίας ενός πολύ ελαφρύ χειµώνα στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο, τον οποίο δεν αναµέναµε. 
Ωστόσο, οι δοµικοί λόγοι που οδήγησαν τις 
τιµές ψηλά δεν έχουν εξοµαλυνθεί ακόµα και 
γι’ αυτό θεωρούµε ότι το µέλλον είναι αρκετά 
αβέβαιο. ∆εν πιστεύουµε σε µια ραγδαία 
αποκλιµάκωση. Γι’ αυτόν το λόγο µπορούµε 

να δούµε καθαρά πως µετά το πρώτο δίµηνο 
στο οποίο υπήρξαν κάποιες πτώσεις, η αγορά 
δείχνει να σταθεροποιείται. Μέχρι το καλοκαίρι 
που µπορούµε να έχουµε κάποιες προγνώσεις, 
θεωρούµε πως η χρονιά θα κυλήσει πιο οµαλά. 

Με ποιον τρόπο διευκολύνει η εταιρεία σας 
τον παραγωγό να επιλέξει την κατάλληλη 
θρέψη µε βάση τις ειδικότερες κάθε φορά 
ανάγκες της καλλιέργειάς του;

“Η εταιρεία µας είχε ανέκαθεν µια 
προσέγγιση επένδυσης στην καλλιέργεια. Η 
πρότασή µας στον παραγωγό αποτελείται 
πάντοτε από καλλιεργητικά προγράµµατα αντί 
ενός απλού τύπου λιπάσµατος. Η λογική µας 
είναι να δηµιουργούµε ένα τελικό αγροτικό 
προϊόν το οποίο µπορεί να έχει υψηλή ποιότητα 
και ανταγωνιστικότητα και να επιτυγχάνει 
µια υψηλή τιµή. Το πλαίσιο που θέλουµε να 
συγκρινόµαστε στην αγορά είναι το ROI (Return 
of Investment), δηλαδή το ποσά χρήµατα θα 
πάρει ο παραγωγός ανά κιλό. Αυτό το κόστος 
είναι που πρέπει να υπολογίζουµε, αν βλέπουµε 
την παραγωγή σαν επιχειρηµατική πράξη, 
όπως δηλαδή θα έπρεπε να τη βλέπουµε. Αυτό 
µέχρι πρόσφατα το κάναµε χρησιµοποιώντας 
την παραδοσιακή επικοινωνία στον παραγωγό 
µε την παρουσία µας στα δίκτυα, τα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης και τις συγκεντρώσεις. 
Τα τελευταία χρόνια είµασταν πρωτοπόροι στο 
να επεκτείνουµε την επικοινωνία µας σε µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ηλεκτρονικές 
εφαρµογές όπως το «Crop Companion». 
Πρόκειται για µια πλατφόρµα της COMPO 
EXPERT που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία 
προγραµµάτων θρέψης σε όλες σχεδόν τις 
καλλιέργειες της ελληνικής γης.

Πώς οριοθετούνται οι ενισχύσεις της νέας 
ΚΑΠ (πρασίνισµα) για τα λιπάσµατα και πώς 
επηρεάζουν τις επιλογές των αγροτών;

“Είναι ξεκάθαρο τα τελευταία χρόνια 
πως η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει να 
οδηγήσει σε µια πιο πράσινη γεωργική παραγωγή, 

COMPO EXPERT  

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΘΡΕΨΗΣ

GENERAL MANAGER GREECE, 
BALKANS & MIDDLE EAST AT 
COMPO EXPERT HELLAS

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ

▲

τόσο µε τη µείωση δραστικών ουσιών στον 
τοµέα της φυτοπροστασίας, όσο στο κανονιστικό 
πλαίσιο των λιπασµάτων όπου προωθούνται 
τεχνολογίες σταθεροποίησης αζώτου και χρήσης 
βιοδιεγερτών. Όλα οδηγούν σε µια πιο πράσινη, 
αειφορική γεωργία. Είναι επίσης ξεκάθαρο 
το µήνυµα της πολιτικής για την αύξηση των 
βιολογικά καλλιεργούµενων εκτάσεων. 
Οι πολιτικές αυτές δροµολογούν τις εξελίξεις 
και οι εταιρείες θρέψης προσπαθούν να τις 
ακολουθήσουν. Κατά συνέπεια δηµιουργείται 
ένα κενό στον παραγωγό ο οποίος στερείται 
οικεία εργαλεία και γνώση για να λειτουργήσει 
σε αυτό το περιβάλλον. 
Στην COMPO EXPERT έχουµε µια µακρά 
ιστορία σε τεχνολογίες που σέβονται το 
περιβάλλον και τον επαγγελµατία χρήστη, αλλά 
και ολοκληρωµένη σειρά θρέψης βιολογικής 
καλλιέργειας, επί σειρά ετών. Ο προσανατολισµός 
µας στο σχεδιασµό προϊόντων µεγιστοποίησης 
της απόδοσης της θρέψης, είναι το κοµµάτι 
της ιστορίας µας που µας επιτρέπει σήµερα να 
µην ακολουθούµε τις εξελίξεις της παγκόσµιας 
γεωργίας, αλλά να εργαζόµαστε πάνω στην 
εξέλιξη της εφαρµογής τους.
Η COMPO EXPERT είναι από τις ελάχιστες 
εταιρείες που πιστοποιούνται στην έρευνα, 
ανάπτυξη και δηµιουργία καινοτόµων 
προϊόντων σε όλο το φάσµα της θρέψης,  όπως 
σταθεροποιηµένα και περικαλυµµένα λιπάσµατα, 
κοκκώδη και υδατοδιαλυτά λιπάσµατα µε 
προσθήκη µικροοργανισµών, βιοδιεγέρτες 
και πολλά άλλα. Με ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο 
λύσεων, είµαστε σε θέση να καλύψουµε τους 
συνεργάτες µας και τον παραγωγό, σε όλες 
τις σύγχρονες τεχνολογίες που απαιτούνται 
για να εργαστούν στο σύγχρονο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τι διδάσκει η εµπειρία από τις υψηλές τιµές 
της περασµένης χρονιάς στα λιπάσµατα και 
πώς κινείται η αγορά φέτος;

“Είναι γεγονός ότι η αύξηση του 
κόστους παραγωγής αποθαρρύνει τον 
παραγωγό να επιλέγει τις ορθές γεωργικές 
πρακτικές και οδηγεί σε µείωση της 
χρήσης των λιπασµάτων. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις όµως απαιτείται να κυριαρχήσει 
ο επαγγελµατισµός, η επιστήµη και η 
επιχειρηµατικότητα από τους Έλληνες 
παραγωγούς. Έχει αποδειχτεί τόσο από την 
επιστήµη όσο και από τη γεωργική πρακτική 
ότι η µειωµένη χρήση λιπασµάτων ή ακόµη 
και η µη χρήση λιπασµάτων µειώνει σηµαντικά 
τις αποδόσεις των καλλιεργειών, υποβαθµίζει 
την ποιότητα των παραγόµενων αγροτικών 
προϊόντων και εντέλει µειώνει το τελικό 
εισόδηµα και την ανταγωνιστικότητα του 
παραγωγού. Ιδιαίτερα αρνητικές είναι και οι 
επιπτώσεις στη γονιµότητα των εδαφών, όπου 
διαταράσσοντας το ισοζύγιο των θρεπτικών 
στοιχείων µειώνεται η παραγωγικότητα 
των χωραφιών και για τα επόµενα χρόνια 
που ακολουθούν. Στη χώρα µας έχουµε 
ζήσει συνθήκες υπολίπανσης, εξαιτίας της 
οικονοµικής κρίσης και γνωρίζουµε ότι δεν 
είναι εύκολη η αντιστροφή των συνεπειών 
που προκαλούνται στο σύστηµα έδαφος-φυτό. 
Συνεπώς απαιτείται όλοι οι εµπλεκόµενοι στην 

παραγωγική διαδικασία να κινητοποιήσουµε 
τον Έλληνα παραγωγό και να αναδείξουµε 
τη σχέση δαπάνης/όφελος που έχει η 
χρήση λιπασµάτων στην αξία της γεωργικής 
παραγωγής. 

Με ποιο τρόπο διευκολύνει η εταιρεία σας 
τον παραγωγό να επιλέξει την κατάλληλη 
θρέψη µε βάση τις ειδικότερες κάθε φορά 
ανάγκες της καλλιέργειάς του;

“Στη Φυτοθρεπτική έχουµε επενδύσει 
σε ολοκληρωµένες λύσεις θρέψης και 
προϊόντα λίπανσης που βασίζονται στη 
γνώση, στην καινοτοµία και στην πρωτοπορία. 
∆ηµιουργούµε µακροχρόνιες σχέσεις και 
σταθερές συνεργασίες µε γνώµονα την 
τελική απόδοση των λύσεών µας και των 
προϊόντων λίπανσης – προστιθέµενης αξίας 
στην αύξηση της ποσότητας και ποιότητας της 
παραγωγής. Έχουµε επιλέξει το µοντέλο της 
Μοντέρνας Θρέψης. Κορωνίδα µας η ορµονική 
ισορροπία των φυτών και οι νέες τεχνολογίες. 
Παρέχουµε ολοκληρωµένες λύσεις θρέψης µε 
προϊόντα, όπως οι βιοδιεγέρτες ή συνδυασµό 
κλασικών λιπασµάτων µε βιοδιεγερτικές 
ουσίες, όπου ενισχύοντας το δυναµικό των 
φυτών αυξάνουµε τις τελικές αποδόσεις των 
καλλιεργειών και κατά συνέπεια το τελικό 
εισόδηµα του παραγωγού. Παράλληλα 
έχουµε ολοκληρωµένες σειρές ανόργανων 
λιπασµάτων µε νέες τεχνολογίες, λιπάσµατα 
µε παρεµποδιστές αζώτου που αυξάνουν την 
αποδοτικότητα της λίπανσης και µειώνουν 
τις απώλειες του αζώτου. Η Φυτοθρεπτική 
διαθέτει και µεγάλη εµπειρία στην ανάπτυξη 
οργανοανόργανων και οργανικών λιπασµάτων, 
για τη διαχείριση της θρέψης των βιολογικών 
καλλιεργειών. Γνωρίζοντας σε βάθος 

τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας, τα 
χαρακτηριστικά των εδαφών µας, αλλά και τις 
απαιτήσεις των καλλιεργειών δηµιουργούµε 
πρωτοπόρες λύσεις και εξειδικευµένα 
λιπάσµατα που θωρακίζουν την παραγωγή, 
πάντα προσαρµοσµένα στις δυνατότητες του 
Έλληνα παραγωγού.

Πώς οριοθετούνται οι ενισχύσεις της νέας 
ΚΑΠ (πρασίνισµα) για τα λιπάσµατα και πώς 
επηρεάζουν τις επιλογές των αγροτών;

“Είναι ευχάριστο να συνδέεται 
για πρώτη φορά η γεωργική παραγωγή 
και οι ενισχύσεις της ΚΑΠ µε τη χρήση 
συγκεκριµένων προϊόντων λίπανσης 
που ενσωµατώνουν νέες τεχνολογίες και 
καινοτόµες ουσίες. Για εµάς που εδώ και 
χρόνια ως εταιρεία Φυτοθρεπτική στρατηγικά 
έχουµε επιλέξει να επενδύσουµε και να 
αναπτύξουµε αυτά τα προϊόντα αποτελεί 
ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη. Είναι γεγονός 
οτι έχουµε τη γνώση και την εµπειρία για τη 
χρήση αυτών των προϊόντων, ενώ έχουν 
αποδείξει την αγρονοµική τους αξία τόσο 
µε επιστηµονικά πειράµατα, όσο και µε 
τη χρήση τους στην πράξη. Συγκεκριµένα 
αυτά τα προϊόντα λίπανσης αυξάνουν την 
αποδοτικότητας της λίπανσης, µειώνουν 
τις απώλειες των θρεπτικών στοιχείων 
και ενισχύουν την αξία της παραγωγής. 
Παράλληλα οι βιοδιεγέρτες αυξάνουν την 
ορµονική ισορροπία των καλλιεργειών και 
αυξάνουν την αντοχή των καλλιεργειών σε 
συνθήκες στρες, αβιοτικών καταπονήσεων και 
στη µείωση των επιπτώσεων της κλιµατικής 
κρίσης. Η ενσωµάτωση αυτών των προϊόντων 
µέσα στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη 
νέα ΚΑΠ αποδεικνύει ότι υπάρχει µια στροφή 
στην ελληνική γεωργία, να προχωρήσει 
µε βάση τα επιτεύγµατα της επιστήµης 
και τις νέες καλλιεργητικές πρακτικές.  Σε 
αυτήν τη χρονική στιγµή είναι αναγκαίο 
χωρίς καθυστερήσεις να βγουν άµεσα οι 
εφαρµoστικές εγκύκλιοι, ώστε να προχωρήσει 
η απρόσκοπτη εφαρµογή του µέτρου. 

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΘΡΕΨΗ  
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

FOUNDER & CEO 
PHYTOTHREPTIKI SA

ΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ  

▲
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Ασπρόπυργος Αττικής
Με την ολοκλήρωση της 
µεταφοράς των 
κεντρικών δοµών της 
εταιρείας στον 
Ασπρόπυργο Αττικής 
αναπτύχθηκε η νέα 
εργοστασιακή µονάδα 
υδατοδιαλυτών 
λιπασµάτων, µε τέσσερις 
γραµµές παραγωγής, 
δυναµικότητας 10.000 
τόνων ετησίως, και 
παράλληλη στέγαση της 
διοίκησης της εταιρείας 
σε νέα γραφεία.

Ισθµός Κορίνθου
Το επόµενο επενδυτικό 

βήµα που είχε θέσει η 
εταιρεία, µε στόχο την 

ολοκλήρωσή του έως το 
τέλος του 2019, 

ολοκληρώθηκε και αφορά 
στην κτιριακή επέκταση 
στις εγκαταστάσεις στον 
Ισθµό της Κορίνθου, µε 

δυνατότητα αποθήκευσης 
άνω των 30.000 τόνων 

και µε παράλληλη 
εγκατάσταση νέας 

γραµµής παραγωγής και 
ενσάκισης κοκκωδών 

λιπασµάτων, 
διπλασιάζοντας έτσι την 

παραγωγική της 
δυνατότητα.
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EUROCHEM 

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Τι διδάσκει η εµπειρία από τις υψηλές τιµές 
της περασµένης χρονιάς στα λιπάσµατα και 
πώς κινείται η αγορά φέτος;

“Η εµπειρία των υψηλών τιµών 
διδάσκει κυρίως τρία πράγµατα:
i. Οι υψηλές τιµές των λιπασµάτων 
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αύξηση 
των τιµών των αγροτικών commodities, 
δηλαδή του σταριού και του καλαµποκιού. 
Στην περυσινή περίπτωση επιπρόσθετο 
στοιχείο αύξησης ήταν κι η πρωτόγνωρα 
ψηλή τιµή του φυσικού αερίου, που είναι η 
πρώτη ύλη παραγωγής.
ii. Υπάρχει ένα ταβάνι πάνω από το οποίο 
έχουµε καταστροφή της ζήτησης ακόµα κι αν 
η τιµή πώλησης των αγροτικών προϊόντων 
καλύπτει το κόστος των λιπασµάτων. Αυτό 
το ταβάνι πολλοί διανοµείς το έµαθαν για 
πρώτη φορά και µε έκπληξη ενώ εκείνοι 
θεωρούσαν ότι αγόρασαν σε τιµή ευκαιρίας, 
η αγορά δεν ανταποκρίθηκε. Είναι ένα 
όριο κυρίως ψυχολογικό που φαίνεται ότι 
στοιχειώνει ορισµένα νούµερα τιµών και το 
είχαµε διαπιστώσει και στην προηγούµενη 
µεγάλη αύξηση το 2008.
iii. Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, και το 

αντίθετο. Αυτό απαντάει και στην επόµενη 
ερώτηση αφού φαίνεται ότι φέτος οι τιµές 
εξορθολογίζονται και η αγορά διορθώνει σε 
χαµηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, όσο διαρκεί 
ο πόλεµος στην Ουκρανία, όλα παραµένουν 
ρευστά και η αστάθεια αναµένεται να 
συνεχιστεί.

Με ποιο τρόπο διευκολύνει η εταιρεία σας 
τον παραγωγό να επιλέξει την κατάλληλη 
θρέψη µε βάση τις ειδικότερες κάθε φορά 
ανάγκες της καλλιέργειάς του;

“Η EuroChem πάνω από µία 
δεκαετία στην ελληνική αγορά, αυτό που 
έχει καταφέρει, είναι να προσαρµόζει 
συνεχώς την γκάµα των προϊόντων της, 
ανάλογα µε τις ανάγκες των παραγωγών 
και τις τάσεις των καλλιεργειών. Η 
κατάλληλη θρέψη, δηλαδή ο τύπος και η 
ποσότητα του λιπάσµατος, εξαρτάται από το 
είδος της καλλιέργειας, την αναµενόµενη 
παραγωγή, την ανάλυση εδάφους (ή/και την 
φυλλοδιαγνωστική), και τις εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες που επικρατούν στο χρόνο 
που δεσµεύεται ο παραγωγός να την 
πραγµατοποιήσει. Τα τελευταία χρόνια 
υπάρχουν πολύ εξελιγµένες τεχνολογίες 
στα προϊόντα θρέψης που βοηθούν τον 
γεωπόνο εφαρµογής να προτείνει λύσεις 
στους πελάτες του. Η EuroChem ήταν ίσως η 
πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που προώθησε 
τα λιπάσµατα παρεµπόδισης του αζώτου. 
Παρ’ όλο που συνάντησε µεγάλη αντίδραση 
από εταιρείες του ανταγωνισµού, είναι 
πλέον ηθικά δικαιωµένη γιατί δεν υπάρχει 
διανοµέας στην Ελλάδα που να µην έχει 

στο χαρτοφυλάκιό του παρεµποδισµένα 
λιπάσµατα. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά 
ο τελικός χρήστης αλλά και ο σύµβουλος 
γεωπόνος του, που είναι κατά την άποψή 
µας ο καταλληλότερος να συµβουλέψει τον 
αγρότη και να του προτείνει την ιδανικότερη 
λύση θρέψης µε βάση τα παραπάνω 
δεδοµένα.

Πώς οριοθετούνται οι ενισχύσεις της νέας 
ΚΑΠ (πρασίνισµα) για τα λιπάσµατα και πώς 
επηρεάζουν τις επιλογές των αγροτών;

“Καλωσορίζοντας το 2023, 
ουσιαστικά καλωσορίσαµε και τη νέα ΚΑΠ. 
Μία νέα ΚΑΠ αρκετά περίπλοκη, που για 
τους περισσότερους ακόµα αποτελεί γρίφο 
σε πολλά κοµµάτια της. Και µιλάµε φυσικά 
για τους παραγωγούς της χώρας µας. Το 
κοµµάτι της ενίσχυσης των λιπασµάτων 
θα λέγαµε ότι είναι από τα περισσότερο 
κατανοητά, καθώς περιγράφεται µε σαφή 
τρόπο η ενίσχυση, η οποία προσφέρεται 
ανά στρέµµα και ανά καλλιέργεια 
κατόπιν χρήσεως συγκεκριµένων τύπων 
λιπασµάτων. Και ποιοι είναι αυτοί οι τύποι; 
Όπως αυτά αναφέρονται στη νέα ΚΑΠ, 
τα λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης, 
τα λιπάσµατα µε παρεµποδιστές και οι 
βιοδιεγέρτες. Για όλες αυτές τις κατηγορίες 
προϊόντων θρέψης, οι επιδοτήσεις 
κυµαίνονται από 30€ /εκτάριο έως και 60€ 
/εκτάριο, µε τη διαφοροποίηση να εστιάζει 
στο εάν πρόκειται για κάποια αροτραία 
καλλιέργεια ή κάποια δενδρώδη. ∆εδοµένου 
ότι µε βάση τη νέα ΚΑΠ ένα ποσοστό 
περίπου 10% των άµεσων ενισχύσεων 
µεταφέρεται στις έµµεσες, ο παραγωγός 
πρέπει να βρει τον τρόπο να καλύψει αυτό το 
κοµµάτι µέσω κάποιων δράσεων, όπως είναι 
και η χρήση των λιπασµάτων τεχνολογίας 
που αναφέρθηκαν παραπάνω. Εν κατακλείδι 
οι επιλογές των παραγωγών που αφορούν 
τα λιπάσµατα, θα επηρεαστούν, στο ποσοστό 
που θα αποφασίσουν να χρησιµοποιήσουν 
τις έµµεσες ενισχύσεις που αφορούν αυτά.

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΒΕΒΕΛΑΚΗΣ

▲
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Τι διδάσκει η εµπειρία από τις υψηλές τιµές της 
περασµένης χρονιάς στα λιπάσµατα και πώς 
κινείται η αγορά φέτος;

“Το επιχειρείν δεν είναι αγώνας δρόµου 
που κρίνεται από µια χρονιά υψηλότερων τιµών. 
Είναι ένας µαραθώνιος γεµάτος προκλήσεις και 
µαθήµατα. Υπάρχουν οι «έκτακτες»  προκλήσεις 
που κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε, να 
ανταπεξέλθουµε και να προσαρµοστούµε 
τα τελευταία χρόνια (βλ. capital control,  
ελλείψεις εµπορευµατοκιβωτίων, αυξήσεις 
ναύλων, πανδηµία Cοvid-19, πόλεµος Ρωσίας 
- Ουκρανίας, εκτόξευση κόστους ενέργειας, 
αυξήσεις τιµών) και οι «αναµενόµενες» (βλ. 
Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός Λιπασµάτων, 
Νέα ΚΑΠ, θέµατα επισιτιστικής ασφάλειας, 
πρόβληµα εξοικονόµησης νερού, διορθώσεις 
τιµών κ.λπ.).  Με βάση τον κύκλο της 
οικονοµίας κάποια στιγµή θα ερχόταν και η 
διόρθωση τιµών που φαίνεται να έχει ξεκινήσει 
σε κάποιες πρώτες ύλες σε υψηλότερο και 
σε άλλες σε µικρότερο βαθµό. Το µεγαλύτερο 
µάθηµα των τελευταίων ετών είναι να έχουµε 
υποµονή, ευελιξία, συνέπεια και ειλικρίνεια 
σε αυτό που κάνουµε. Εµείς, µένουµε πιστοί 
στις αρχές µας, λέµε όχι στις ευκαιριακές 
σειρήνες που παρουσιάζονται τους δύσκολους 
καιρούς και συνεχίζουµε να στηρίζουµε τον 
επαγγελµατία καλλιεργητή µε ολοκληρωµένες 
λύσεις θρέψης έτσι ώστε η επένδυση στη 
θρέψη να είναι µια επένδυση επί αποδόσει.

Με ποιο τρόπο διευκολύνει η εταιρεία σας τον 
παραγωγό να επιλέξει την κατάλληλη θρέψη µε 
βάση τις ειδικότερες κάθε φορά ανάγκες της 
καλλιέργειάς του;

“Για να µιλάµε για ορθολογική θρέψη 
θα πρέπει να έχουµε ως δεδοµένο ότι µιλάµε 
για εφαρµογή του κατάλληλου προϊόντος, στον 
κατάλληλο χρόνο, µε τον κατάλληλο τρόπο για 
κάθε καλλιέργεια. Στη Medilco, oι Ειδικοί στη 
Θρέψη, γνωρίζουµε όχι µόνο τις ανάγκες της 
καλλιέργειας µε τις εκάστοτε αναλύσεις και 
µετρήσεις, αλλά και τις τάσεις της αγοράς, τις 
νέες τεχνολογίες  τους ευρωπαϊκούς και µη 
κανονισµούς,  έτσι ώστε να συµβουλέψουµε τον 
τελικό χρήστη. Ο ρόλος µας είναι εκπαιδευτικός και 
καθοδηγητικός έτσι ώστε οι επιλογές του αγρότη 
να συµβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της 
προστιθέµενης αξίας του τελικού προϊόντος του.

Πώς οριοθετούνται οι ενισχύσεις της νέας 
ΚΑΠ (πρασίνισµα) για τα λιπάσµατα και πώς 
επηρεάζουν τις επιλογές των αγροτών;

“Οι ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ για τα 
λιπάσµατα βλέπουµε να κινούνται στους ίδιους 
άξονες και αρχές µε την Ευρωπαϊκή Κοινοτική 
Οδηγία από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο καθώς επίσης 
και τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό Λιπασµάτων που 
τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2022. ∆εν 
ήταν έκπληξη συνεπώς να δούµε την έννοια 
της κυκλικής οικονοµίας, τη προστασία του 
περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής να κυριαρχούν.  Έχοντας στη Medilco τις 
ίδιες ανησυχίες, έχουµε φροντίσει πολύ καιρό τώρα 
να ενηµερώσουµε την αγορά για τις επερχόµενες 
προκλήσεις ενώ παράλληλα ετοιµάζαµε τα προϊόντα 
που θα διαθέταµε στην αγορά για τη βέλτιστη κάλυψη 
των αναγκών της κάθε καλλιέργειας µε τα νέα δεδοµένα. 
Οι επιλογές των αγροτών ήδη έχουν αρχίσει να αλλάζουν 
τα τελευταία χρόνια καθώς οι άξονες όπου θα κινούνταν 
η νέα ΚΑΠ ήταν γνωστοί, απλά η προτίµηση των 
προϊόντων θρέψης που συµµορφώνονται µε τα νέα 
δεδοµένα, το NUE και ανήκουν στις κατηγορίες που θα 
ενισχύονται, θα αυξηθεί περαιτέρω. 

ΜΕDILCO HELLAS 

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑ 
ΓAΓΓΟΥ

▲ ΜΕDILCO FAMILY

H OΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Το Medilco Family είναι 
το µοναδικό B2B Loyalty 
Scheme της Medilco Hellas. 
Η οικογένεια της Medilco 
µεγαλώνει και αγκαλιάζει 
τον σύγχρονο επαγγελµατία 
που αναζητά σταθερά την 
προστιθέµενη αξία που του 
προσφέρει η συνεργασία του 
µαζί µας.
Μέσω του Medilco Family 
βρισκόµαστε µε το πάτηµα 
ενός κουµπιού στο πλευρό 
του τελικού χρήστη µε όλες 
τις πληροφορίες για τα 
προιοντα, τις τεχνολογίες, τα 
νέα µας και τους οδηγούς 
θρέψης καλλιεργειών. 
Ειδικά οι συνεργάτες µας 
µέσω του Medilco Family 
συγκεντρώνουν πόντους 
και έχουν τη δυνατότητα να 
συµµετέχον σε διαγωνισµούς, 
ταξίδια, να εξαργυρώνουν 
πόντους και να κερδίζουν 
δώρα.  
Το Medilco Family είναι ένας 
νέος και ουσιαστικός τρόπος 
για να ευχαριστήσουµε 
τους συνεργάτες για την 
εµπιστοσύνη και τη προτίµηση 
που µας δείχνουν, ειδικά τα 
τελευταία δύσκολα χρόνια.
Ευχαριστούµε και 
ανταποδίδουµε!
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Πιστοί στη φιλοσοφία και την κουλτούρα 
µας πιστεύουµε ότι απώτερος σκοπός 
µας είναι να προωθήσουµε εξαιρετικά 
προϊόντα κι αυτό δεν αλλάζει. Eπενδύουµε 
στην καινοτοµία µε νέες συνεργασίες και 
τεχνολογίες και στην ευελιξία µε νέες 
εγκαταστάσεις. 
Η Medilco Hellas µε εµπειρία 48 ετών 
στηρίζει την ελληνική γεωργία διαθέτοντας 
µια πλήρη γκάµα προϊόντων θρέψης που 
περιλαµβάνει:
■ Απλά & σύνθετα κρυσταλλικά λιπάσµατα 
(MKP, MAP, Calcintop, Magniflakes, 
Solinure, Agroleaf, Nutrivant, Hydrasol, 
Nutracid low ph, Flexa) για υδρολίπανση 
και διαφυλλική εφαρµογή
■ Κοκκώδη λιπάσµατα µε όλα τα 

θρεπτικά στοιχεία στον κόκκο: Nova 
Chava, Nova Ester
■ Βιοδιεγέρτες: Aminofulvat, Totem, 
Herovital, Ηeromar, Herofulvat κ.ά.
■ Ιχνοστοιχεία (υγρά και στερεά) 
µεµονωµένα και µείγµατα αυτών: 
Hero-K40, Fe EDDHSA, HBED, DTPA, Zn 
IDHA, ΒοΜο, Β-Ζn κ.ά.
■ Ειδικά προϊόντα θρέψης: Ηerosil, 
Herosal, Eklipso κ.ά.
Η κύρια αποστολή µας είναι να παρέχουµε 
αειφόρες, υψηλής ποιότητας και 
ολοκληρωµένες λύσεις θρέψης. Γιατί 
παρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις 
θρέψης πραγµατικά συµβάλλουµε στην 
ενίσχυση της προστιθέµενης αξίας του 
τελικού προϊόντος. 

▲

Eπενδύοντας 
στην Ευελιξία
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�ΚΑΘΕ ΑΝΑΣΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙΣ…
ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ
Ακούγεται σαν στίχος από τραγούδι, όµως ταιριάζει γάντι στη σηµασία του 
αζώτου για το φυσικό οικοσύστηµα αφού -όπως γράφουν και οι στίχοι του 
τραγουδιού των Police- η «κάθε ανάσα που παίρνεις» είναι 78% άζωτο και 
κατ’ επέκταση «κάθε κίνηση που κάνεις» το οφείλεις σε αυτό.
Το ανθρώπινο σώµα αποτελείται όµως µόλις από 3% άζωτο σε όρους µάζας 
και παίζει βασικό ρόλο στο σχηµατισµό απαραίτητων αµινοξέων καθώς και 
των DNA, RNA, ATP (νουκλεϊκών οξέων). Ωστόσο, το 78% άζωτο που υπάρχει 
στον αέρα αποτελεί αέριο Ν2 σε αδρανή µορφή. Μόνο όταν το άζωτο αλλάζει 
χηµικά µορφή, έχει τη δύναµη να συντηρεί τη ζωή.
Η αλλαγή αυτή γίνεται µέσω µίας χηµικής αντίδρασης που είναι σήµερα 
ευρέως γνωστή ως Haber-Bosch και µετατρέπει το αδρανές N2 σε σταθερό 
χρησιµοποιήσιµο άζωτο που καθιστά δυνατή «κάθε κίνηση που κάνετε». 
Βέβαια ο µέσος αγρότης αναγνώστης θα αναρωτηθεί…τι στο καλό είναι αυτή η 
Haber-Bosch; Στην ερώτηση αυτή ένας χηµικός θα απαντούσε πως είναι µία 
από τις σηµαντικότερες εφευρέσεις στην παγκόσµια ιστορία. 
Στο βιβλίο του «The Alchemy of Air» (Η Αλχηµεία του Αέρα 
ο Thomas Hager εξηγεί ότι περίπου η µισή ποσότητα πρωτεΐνης σε κάθε 
άνδρα, γυναίκα και παιδί στον πλανήτη προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από 
κάποιο αζωτούχο λίπασµα.
Είναι η Haber-Bosch που επέτρεψε την αύξηση του πληθυσµού µας από 
1,6 δισεκατοµµύρια το 1900 σε πάνω από 8 δισεκατοµµύρια σήµερα. Οι 
µετριοπαθείς εκτιµήσεις αναφέρουν πως δίχως τη συµβολή 
αυτής της χηµικής αντίδρασης, τότε ο παγκόσµιος πληθυσµός 
σήµερα θα έπρεπε να είναι µειωµένος κατά 4 δις. Ωστόσο σε απλά 
ελληνικά τι είναι αυτό το Haber-Bosch που είναι τόσο σηµαντικό, 
αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι είναι;
Πολύ πριν από την σύλληψη της αντίδρασης Haber-Bosch, 
ο κόσµος είχε τόσο απελπιστικά έλλειψη αζώτου που οι 
άνθρωποι σκοτώνονταν ο ένας τον άλλον για µερικές 
αξιοπρεπείς ποσότητες υπολειµµάτων πουλιών. Γύρω στο 
1864, ισπανικά στρατεύµατα εισέβαλαν στα πλούσια σε πουλιά 
νησιά στα ανοιχτά των ακτών του Περού προκαλώντας το 

Περού, τη Χιλή, τη Βολιβία και τον Ισηµερινό να κηρύξουν τον πόλεµο 
και να απωθήσουν τους Ισπανούς. Στη συνέχεια, το 1879, το Περού, η 
Βολιβία και η Χιλή τα ξαναπήραν… και πολέµησαν έπειτα όλοι µεταξύ 
τους για τα περιττώµατα των πουλιών. Γιατί;
∆ιότι µέχρι τα τέλη του 1800 ο κόσµος είχε µία µεγάλη έλλειψη αζώτου, ενώ 
είχε γίνει σαφές στη διεθνή κοινότητα πως δίχως σεβαστά αποθέµατα από 
κόπρανα πουλιών, πολύ απλά δεν υπήρχε συνεχής παροχή αζώτου που 
θα µπορούσε να συντηρήσει τον πλανήτη, αποτελώντας έναν πολύ σοβαρό 
περιοριστικό παράγοντα στη Βιοµηχανική Επανάσταση.
Την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα οι Fritz Haber και Carl Bosch ανέπτυξαν 
µια χηµική διαδικασία χρησιµοποιώντας καταλύτες πίεσης, θερµοκρασίας, 
φυσικού αερίου και µετάλλων που µετατρέπει το αδρανές N2 σε άνυδρη 
αµµωνία (NH3) που είναι πρόδροµος πολλών τύπων αζωτούχων λιπασµάτων 
όπως η κοκκώδης και η υγρή ουρία, το νιτρικό αµµώνιο, το θειικό αµµώνιο 
και το νιτρικό αµµώνιο. Οι αναφερόµενοι τύποι αποτελούν και σήµερα µερικοί 
από τους βασικότερους τύπους λιπασµάτων.
Το κατάλληλο άζωτο για τη θρέψη των καλλιεργειών µπορεί να προέλθει από 
λίγες µόνο πηγές. Από ένα λίπασµα, από έναν κεραυνό ή από αζωτοδέσµευση 
µέσω ψυχανθών (µπιζέλια, φακές, βίκος, τριφύλλι, µηδική κ.λπ.). Αν από την άλλη 
κάποιος δεν ενδιαφέρεται για τη µακροχρόνια υγεία του εδάφους µπορεί απλώς 
να εξορύξει άζωτο από το υπέδαφος. Όταν κάποιος κοιτάξει τη µεγάλη εικόνα και 

κάνει κάποια βασικά µαθηµατικά θα ανακαλύψει πως οι αγρότες 
δεν έχουν τόσες πολλές επιλογές για να βρουν άζωτο. Μπορούν 
να συµπεριλάβουν µερικά όσπρια ως επιλογή αµειψισποράς, ενώ 
η εναπόθεση της ελπίδας για αζωτούχο λίπανση σε έναν µπαράζ 
αστραπών στο αγροτεµάχιο δεν θα έλεγε κανείς πως αποτελεί 
µία…αξιόπιστη και ασφαλή µέθοδο δέσµευσης. Γι’ αυτό και έχει 
τόσο µεγάλη σηµασία η αντίδραση Haber-Bosch. Χωρίς αυτήν, δεν 
είναι και δεν θα είναι στο µέλλον εφικτή η παραγωγή τροφίµων 
για τον ολοένα και αυξανόµενο ανθρώπινο πληθυσµό, αφού το 
ελεύθερο άζωτο στο έδαφος δεν επαρκεί για να ικανοποιηθεί η 
ζήτηση τροφίµων.                               Απόδοση: Γιάννης Ρούπας

ΑΝΑΛΥΣΗ

66_teleftaia_n.indd   66 07/03/2023   21:31



01_exwfyllo teliko_n .indd   67 07/03/2023   21:35



01_exwfyllo teliko_n .indd   68 07/03/2023   21:35




