
Όποιος δεν λιπαίνει σήμερα,
αύριο δε θα έχει τόπο να σπείρει 
Η σωστή θρέψη των φυτών είναι η φυτοπροστασία του µέλλοντος, 
ενώ η ελλιπής λίπανση µάλλον κοστίζει ακριβά στους καλλιεργητές  σελ. 6

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΠΕΛ

Τα λιπάσµατα δεν είναι πια 
commodities αλλά ειδικά 
προϊόντα θρέψης, που 
δίνουν αξία στη γη  σελ. 22
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Ο ΑΓΟΝΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ 

▲

Με τη δικτύωση των µελών της IFA στο επίκεντρο

Οι µεταβιβάσεις αγροτικής γης στη Γερµανία συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
γεωλογικών αναλύσεων, τα οποία δείχνουν το επίπεδο των ιχνοστοιχείων και τις παραγωγικές 
δυνατότητες του αγρού. Ο κάθε ιδιοκτήτης έχει βάσει νόµου την υποχρέωση να διατηρεί το 
αγρόκτηµα στην κατάσταση που το παρέλαβε και να το παραδίδει ανάλογα σε περίπτωση νέας 
µεταβίβασης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση του επιβάλλεται αντίστοιχη ποινή.
Είναι προφανές ότι οι Γερµανοί δεν έχουν ανακαλύψει την πυρίτιδα. Υποχρεώνουν τους ιδιοκτήτες 
– διαχειριστές της αγροτικής γης να συντηρούν την παραγωγικότητα του αγρού, να δείχνουν την 
κατάλληλη φροντίδα για τη λίπανση των καλλιεργούµενων γαιών και να εξασφαλίζουν από κάθε 
άποψη την ισορροπία του περιβάλλοντος.
Στην Ελλάδα η υπόθεση των λιπάνσεων έχει στοιχεία υπερβολής. Από την αλόγιστη χρήση χηµικών 
λιπασµάτων από τα µέσα της δεκαετίας του ‘60 µέχρι έως τα µέσα της δεκαετίας του ‘90 και 
µετά από µια φάση εξορθολογισµού, οι εγχώριες παραγωγικές γαίες κινούνται σταθερά σε φάση 
υπολίπανσης. Όλες οι τεχνοοικονοµικές αναλύσεις οδηγούν στην εκτίµηση ότι τα λιπάσµατα που 
χρειάζονται οι εγχώριες καλλιέργειες υπολογίζονται περί τους 1.100.000 τόνους, όταν ο µέσος όρος 
της τελευταίας δεκαετίας είναι κάτω από τους 700.000 τόνους.
Οι ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας σε συνδυασµό µε τις χαµηλές προσδοκίες κερδοφορίας 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων έχουν εγκλωβίσει τη δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο 
σε ένα αδιέξοδο σπιράλ ελάχιστης δαπάνης εισροών, ελλιπούς παραγωγικότητας και οριακής 
αποδοτικότητας. Ακόµα κι αν αυτού του είδους η λειτουργία είναι εφικτή για ένα µικρό διάστηµα 5-
10 ετών, η εξάντληση των εδαφών βρίσκεται προ των πυλών. Τυχόν συνέχιση της ίδιας φθίνουσας 
πορείας οδηγεί… στην ερηµοποίηση. 

Το καθιερωµένο ετήσιο Συνέδριο της ∆ιεθνούς Ένωσης Λιπασµάτων 
(IFA) διοργανώνεται φέτος µε πρωταρχικό στόχο να λειτουργήσει ως υ-
πόβαθρο για την ανάπτυξη εµπορικών δικτύων µεταξύ των µελών της 
ενώ στο µικροσκόπιο µπαίνει η αφρικανική αγορά λι-
πασµάτων και οι προοπτικές που δηµιουργεί. Για το 
λόγο αυτό επελέγη ως τόπος διεξαγωγής το συνε-
δριακό κέντρο του ξενοδοχείου Mövenpick Mansour 
Eddahbi στο Μαρακές. Το Συνέδριο θα λάβει χώρα από τις 22-24 Μαΐου. 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 
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ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 

Με νέα προσέγγιση, έξω από τη στενή λο-
γική της µείωσης µε κάθε τρόπο του κόστους 
παραγωγής, καλούνται να κινηθούν οι επαγ-
γελµατίες του αγροτικού χώρου, καθώς ο στα-
θερός περιορισµός στη χρήση αγροτικών εφο-
δίων και κυρίως λιπασµάτων που καταγράφεται 
τα τελευταία χρόνια, στοιχίζει τελικά πολύ πιο α-
κριβά. Ο περιορισµός στη λίπανση, που ξεκίνησε 
σαν αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης, παίρ-
νει χρόνο µε το χρόνο µόνιµα χαρακτηριστικά υ-
πολίπανσης και οδηγεί σε µείωση των στρεµµα-
τικών αποδόσεων και κατ’ επέκταση σε σηµα-

ντική κάµψη των οικονοµικών αποτελεσµάτων 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Ως γνωστόν, 
το λίπασµα είναι η τροφή του φυτού, κάτι που 
σηµαίνει ότι, όσο περισσότερες λιπαντικές µο-
νάδες του λείπουν, τόσο αυξάνεται η ευαισθησία 
του και τόσο υποβιβάζεται η ποιότητα των παρα-
γόµενων προϊόντων. Το ζητούµενο λοιπόν είναι 
ότι ο παραγωγός πρέπει να κινηθεί ορθολογικά, 
γιατί, όπως όλα δείχνουν, η οικονοµική κατάστα-
ση που επικρατεί δεν είναι προσωρινή. Μόνο µε 
ενδεδειγµένη χρήση των εισροών θρέψης και 
φυτοπροστασίας είναι δυνατόν να ανακτηθεί έ-
να µεγάλο µέρος της θρεπτικής ικανότητας των 
εδαφών και της παραγωγικής δυνατοτητας των 
φυτών. Η λογική των περικοπών και ξανά περι-

ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ ∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ   
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ  

> Χαρακτηριστικό το παράδειγµα της ελιάς που µετά από πολλά χρόνια ελλειµµατικών εισροών 

▲

 Με το λίπασµα γλιτώνεις
  Από το 100% απώλειας της πα-

ραγωγής οι εχθροί και οι ασθέ-
νειες ευθύνονται για το 40%, 
ενώ το υπόλοιπο 60% έχει να 
κάνει µε αβιοτικούς παράγο-
ντες και φυσικά µε τη λίπανση
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κοπών έχει εξαντλήσει, καθώς φαίνεται, τα όριά 
της και µόνο ως πρόβληµα απαντάται πλέον. 
Άλλωστε, τους φόβους τους ότι η υπολίπανση έ-
χει λάβει µόνιµο χαρακτήρα, εκφράζουν τον τε-
λευταίο καιρό, εκτός των συντελεστών του κλά-
δου, και πολλοί επιστήµονες, οι οποίοι για χρόνια 
υποτιµούσαν τις συνέπειες της ελλιπούς λίπαν-
σης. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΣΠΕΛ, Νίκο 
Κουτσούγερα, το γεγονός ότι η υπολίπανση λαµ-
βάνει χώρα τα τελευταία 10 χρόνια, οδηγεί σε ε-
πιπτώσεις µη αναστρέψιµες, όπως υποβάθµιση 
εδαφών, ερηµοποίηση, λιγότερα συγκοµιζόµενα 
και χαµηλότερης ποιοτικής αξίας αγροτικά προ-
ϊόντα, ακριβώς το αντίθετο απ’ ό,τι έχει ανάγκη 
η Ελλάδα για να παρουσιάσει ανάπτυξη. Τα στοι-

χεία, άλλωστε, είναι αδιάσειστα. Ενώ η παγκό-
σµια κατανάλωση σε λιπάσµατα αυξάνεται 2% 
κάθε χρόνο στην Ελλάδα βαίνει µειούµενη. Έτσι, 
µε την ενδεδειγµένη κατανάλωση στο 1,1 εκατ. 
τόνους, η χώρα µετρά περί τους 700.000 τόνους 
το χρόνο. Η καταγεγραµµένη µείωση στην πα-
ραγωγή ελαιολάδου φέτος και η απώλεια εθνι-
κού προϊόντος 500 εκατ. ευρώ δεν είναι άµοιρη.

Η συµβολή της γεωργίας ακριβείας
Μεγάλη συζήτηση µεταξύ των εµπλεκοµένων 
του κλάδου έχει ανοίξει αναφορικά µε το ρό-
λο που διαδραµατίζει η γεωργία ακριβείας και 
την τυχόν σχέση που µπορεί να έχει µε τη µεί-
ωση του όγκου κατανάλωσης λιπασµάτων που 

καταγράφεται. Σηµειωτέον ότι η γεωργία ακρι-
βείας επιτάσσει τη λελογισµένη χρήση λιπα-
σµάτων, εξασφαλίζει µε «χειρουργικό» τρόπο 
τις θρεπτικές ανάγκες του φυτού και δεν αφή-
νει κανένα περιθώριο υπολίπανσης, σαν κι αυ-
τή που παρατηρείται στους ελληνικούς αγρούς. 
Με τις δυνατότητες που προσφέρει η γεωρ-
γία ακριβείας, τονίζουν οι υπέρµαχοι της εν λό-
γω τεχνικής, σε κάθε τετραγωνικό καλλιεργήσι-
µης γης και συχνά σε κάθε φυτό κατανέµονται 
αυστηρά προκαθορισµένες λιπαντικές µονάδες. 
Προστίθενται µ’ αυτό τον τρόπο στο έδαφος ή 
και στο ίδιο το φυτό, όσες ακριβώς χρειάζεται η 
καλλιέργεια, προσέγγιση η οποία δεν αφήνει κα-
νένα περιθώριο εξάντλησης των εδαφών. 

ΦΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ
ΜΕΙΟΝ ΣΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
την τελευταία σεζόν 2016-2017 εκτιµάται ότι έχασε 500 εκατ. ευρώ λόγω χαµηλής λίπανσης και φυτοπροστασίας

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ

32%

ΗΤΑΝ 
Ο ΟΓΚΟΣ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
ΤΟ 1990

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ

Η ΕΛΛΑ∆Α
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ ΓΗ

1,1
εκατ. τόνους

2,2
εκατ. τόνοι

Η ΧΡΗΣΗ
TΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ

700�750
 χιλιάδες τόνοι
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 Σταθερά αυξητική πορεία της τάξης 
του 2% ετησίως σηµειώνει τα τελευταία 
10 περίπου χρόνια η διεθνής κατανάλωση 
λιπασµάτων, όταν στη χώρα µας για το ίδιο 
διάστηµα παρατηρείται συνεχής µείωση ως 
αποτέλεσµα της έλλειψης ρευστότητας στον 
αγροτικό χώρο, η οποία είναι πιο έντονη 
τα τελευταία έτη ελέω της οικονοµικής 
κρίσης και των περιορισµών στις κινήσεις 
κεφαλαίων (σσ. capital controls). Μάλιστα, 
σύµφωνα µε στοιχεία του ΣΠΕΛ σε 
ανησυχητικά χαµηλά επίπεδα κινήθηκε η 
κατανάλωση λιπασµάτων για το έτος 2016, 
µε την εφαρµογή να φτάνει τους 766.194 
τόνους και την πτώση που καταγράφεται 
µέσα στη δεκαετία να φτάνει το 32%. (βλ. 
Πίνακα 1). Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι 
υπάρχει συνεχόµενη σηµαντική µείωση 
της χρήσης λιπασµάτων, παρόλο που 
οι καλλιεργούµενες εκτάσεις σύµφωνα 
µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διατηρούνται 
σχεδόν σταθερές. Συγκεκριµένα, το 2007 

η κατανάλωση ανερχόταν στους 1.125.900 
τόνους, το 2010 στους 953.000 τόνους, 
ενώ το 2016 στους 766.194 τόνους (-
32%). Επιπλέον, µε βάση τα στοιχεία του 
ΣΠΕΛ στην 7ετία, 2010 - 2016, σηµειώνεται 
πτώση 20% στην κατανάλωση λιπασµάτων. 
Ειδικότερα, σηµαντική µείωση που ξεπερνά 
το 10% σηµειώθηκε στην κατανάλωση 
σύνθετων λιπασµάτων (ΝΡ/ ΝΡΚ/
ΡΚ), καθώς και στη χρήση αζωτούχων 
λιπασµάτων. Η µείωση αυτή παρατηρείται 
και στις µονάδες αζώτου, φωσφόρου και 
καλίου. Για την καλλιεργητική περίοδο 
Ιούλιος 2015 – Ιούλιος 2016 οι µονάδες Ν 
είναι 181.523 τόνοι, έναντι 199.425 τόνοι που 
ήταν την καλλιεργητική περίοδο Ιούλιος 
2014 – Ιούλιος 2015, δηλαδή µειωµένες 
κατά 10%. Μειωµένες σηµαντικά είναι και 
οι µονάδες φωσφόρου και καλίου, 52.171 
τόνοι και 45.870 τόνοι αντίστοιχα, δηλαδή 6,5 
και 5,5% χαµηλότερες από τις αντίστοιχες 
µονάδες του Ιουλίου 2014-Ιουλίου 2015.

ΣYN 2% ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
> Η παγκόσµια ζήτηση φτάνει τώρα τους 186 εκατ. τόνους θρεπτικών στοιχείων

> Πτώση κατά 32% την τελευταία δεκαετία στην κατανάλωση της Ελλάδας
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ΠΗΓΗ: ΣΠΕΛ
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Αυξηµένη σχεδόν κατά 7%  ή κατά 13 εκατ. 
τόνους θρεπτικών στοιχείων αναµένεται ότι 
θα είναι η διεθνή ζήτηση για λιπάσµατα έως το 
2020/2021 φτάνοντας τους 199 εκατ. τόνους 
θρεπτικών στοιχείων έναντι των 186 εκατ. 
τόνους που είναι σήµερα, σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις της ∆ιεθνούς Ένωσης Λιπασµάτων 
(International Fertilizers Association – IFA). 
Σε διεθνές επίπεδο τα επόµενα 3 µε 4 χρόνια 
κατά µέσο όρο η συνολική ζήτηση λιπασµάτων 
θα έχει έναν ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης της 
τάξης του 1,6%. Συγκεκριµένα, µε βάση τις 
προβλέψεις της IFA, πιο µεγάλος αναµένεται 
να είναι ο ετήσιος ρυθµός ζήτησης για κάλιο 
(K2O) το 2020/2021 σε σχέση µε το έτος 
βάσης 2014/2015 καθώς θα αγγίξει το +2,3%, 
ακολουθεί η ζήτηση για φώσφορο (P2O5) που 
θα είναι στο +1,7% και έπεται το άζωτο (N) µε 
ρυθµό της τάξης του +1,2%. 
Από τους σχεδόν 200 εκατ. τόνους θρεπτικών 
στοιχείων το 2020/2021 οι 177 εκατ. τόνοι 
αντιστοιχούν στο άζωτο, ακολουθεί ο φώσφορος 
µε 45 εκατ. τόνους και τέλος το κάλιο µε 37 εκατ. 
τόνους (βλ. Πίνακα 3)  

▲

IFA: Μια «ανάσα» πριν τους 200 
εκατ. τόνους η διεθνής ζήτηση

Σηµαντική υποχώρηση των διεθνών τιµών των πρώτων υλών λιπασµάτων 
(commodities) καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται και από 
τα στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας (βλ. Πίνακα 2). 
Οι τιµές στα λιπάσµατα κινούνται πτωτικά µε εξαίρεση το 1974, καθώς είχε 
προηγηθεί η πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973, και το 2008 οπότε και πάλι 
σηµειώθηκαν υψηλά επίπεδα σε βασικά εµπορεύµατα όπως µεταξύ άλλων 
το πετρέλαιο, το σιτάρι, το καλαµπόκι, το ρύζι.
Να σηµειωθεί ότι από το καλοκαίρι του 2016 και µετά υπήρχε µια µικρή 
µεταστροφή του πτωτικού κλίµατος, όµως από το φθινόπωρο και µετά οι 
τιµές για τις 3 βασικές οµάδες λιπασµάτων – δηλαδή νιτρικά (N), φωσφο-
ρικά (P) και καλιούχα (K) – έφτασαν σχεδόν σε χαµηλά επίπεδα 10ετίας ως 
αποτέλεσµα της αυξηµένης παραγωγής από τις βιοµηχανίες του κλάδου», 
σύµφωνα µε τον Ντέιβιντ Άσµπρινττζ, πρόεδρο της NPK Fertilizer Advisory 
Services (NPKFAS), συµβουλευτικής εταιρείας που ασχολείται µε τις εξελί-
ξεις στον κλάδο. Όσον αφορά τα τρέχοντα επίπεδα τιµών (Πίνακας 2) µε ε-
ξαίρεση την αµµωνία που κινείται ανοδικά, οι υπόλοιπες πρώτες ύλες των 
λιπασµάτων έχουν αρνητικό πρόσηµο. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το διεθνή αναλυτή Μπράις Κνορ, «οι τιµές 
στην αµµωνία κινούνται υψηλότερα σε λιανικό επίπεδο παρόλο που υ-
πάρχουν σηµάδια για αυξηµένη διεθνή προσφορά. Η παραγωγή στη 

Μαύρη Θάλασσα, που είχε σταµατήσει λόγω της δια-
µάχης για το φυσικό αέριο µεταξύ Ρωσίας και Ουκρα-
νίας ξεκίνησε ξανά και νέες εγκαταστάσεις σύντοµα θα 
αρχίσουν να λειτουργούν από τις ΗΠΑ. Έτσι, οι τιµές 
λιανικής για την αµµωνία κινούνται στις ΗΠΑ στο επί-
πεδο των 491 δολαρίων ο τόνος».   

ΣΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΧΑΜΗΛΑ 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
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ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Αυξηµένη παγκόσµια 
ζήτηση κατά 1,6%

Η παγκόσµια ζήτηση για το σύ-
νολο των λιπασµάτων εκτιµά-
ται ότι θα σηµειώσει άνοδο κα-
τά 1,6% ετησίως από το 2015 
έως το 2019, σύµφωνα µε τον 
Οργανισµό Τροφίµων και Γε-
ωργίας των Ηνωµένων Εθνών 
(FAO). Η ζήτηση για αζωτούχα, 
φωσφορικά και καλιούχα προ-
βλέπεται ότι θα αυξηθεί σε ετήσια βάση 
κατά 1,2%, 2% και 2,5%, αντίστοιχα, κατά 
τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

Μειωµένη η ζήτηση 
στη ∆υτική Ευρώπη 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός 
ότι ενώ σχεδόν σε όλες τις περι-
οχές ανά τον κόσµο οι ανάγκες 
για λίπασµα θα αυξηθούν όπως 
εκτιµά ο ο FAO, αντίθετη πο-
ρεία ακολουθεί η δυτική Ευρώ-
πη, στην οποία φαίνεται ότι οι α-
νάγκες για αζωτούχα λιπάσµατα 
µειώνονται κατά 1,05% ετησί-
ως, ενώ για φωσφορούχα κατά 

0,23% ετησίως µέχρι το 2019. Στην έρευνα 
του FAO ως «δυτική Ευρώπη» οριοθετού-
νται κράτη όπως Αγγλία, Ισπανία, Γερµανία, 
Γαλλία, Σουηδία, αλλά και η Ελλάδα. 

Στους 26 εκατ. τόνους σήµερα 
το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης 

Αναφορικά µε το ισοζύγιο µεταξύ του µέ-
γιστου όγκου προσφοράς και της συνολι-
κής ζήτησης, ακολουθεί και αυτό ανοδική 
τάση παγκοσµίως στην πάροδο των ετών 
µεταξύ 2015-2019. Σήµερα το ισοζύγιο αγ-
γίζει τους 26 εκατ. τόνους, ενώ θα φτάσει 
τους 30 εκατ. τόνους το 2019. Οι προβλέ-
ψεις για το ισοζύγιο γίνονται βάσει αγρο-
νοµικών εκτιµήσεων, ανατροφοδοτήσεων 
από την αγορά, εκτιµήσεων από ενώσεις 
του κλάδου, µοντέλων ανάπτυξης, οικονο-
µετρικών µοντέλων, εµπειρογνωµόνων.

Μειωµένη η ζήτηση 
στη ∆υτική Ευρώπη 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός World 
fertilizer 
trends 
and 
outlook 
to 
2019
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Κ.ΕΥΡΩΠΗ 

ΑΖΩΤΟ (Ν) ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) ΠΟΤΑΣΑ (Κ2Ο) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ ΤΟ 2017 (ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ)
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-795

∆.ΕΥΡΩΠΗ Α.ΕΥΡΩΠΗ
& Κ. ΑΣΙΑ Κ.ΕΥΡΩΠΗ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2017 (ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ)
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22421883
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1.255 1.435821
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∆.ΕΥΡΩΠΗ Α.ΕΥΡΩΠΗ
& Κ. ΑΣΙΑ Κ.ΕΥΡΩΠΗ 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 2015-2019 (%)

1,40

-1,05

0,31-0,23

2,59
3,14 3,373,38

3,99

∆.ΕΥΡΩΠΗ Α.ΕΥΡΩΠΗ
& Κ. ΑΣΙΑ 
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Παρουσία παθογόνων, καιρικές 
συνθήκες και διαχείριση καλλιεργειών 
αποτελούν τις πιο σηµαντικές από τις 
ανεπιθύµητες καταστάσεις που βιώνουν 
τα φυτά σε όλο τον κύκλο της ζωής τους 
και οι οποίες προκαλούν το λεγόµενο 
stress, για την αντιµετώπιση του οποίου 
αναπτύσσουν αµυντικούς µηχανισµούς. 
Έτσι τα φυτά θα βελτιώσουν την 
εξοικονόµηση ενέργειας, µειώνοντας 
την απώλεια νερού και χρησιµοποιούν 
τα αποθέµατά τους, για να διατηρήσουν 
τις ζωτικές λειτουργίες. Αυτό όµως 
οδηγεί στο κλείσιµο των στοµατίων, µε 
µείωση της µεταβολικής δραστηριότητας 
και του ρυθµού φωτοσύνθεσης και ως 
αποτέλεσµα σε µείωση των αποδόσεων 
των καλλιεργειών. Συνέπεια καταστάσεων 
stress είναι η παραγωγή αιθυλενίου και 
αµπσισικού οξέος. Αυτές οι ορµόνες 
προκαλούν επίσης κλείσιµο των στοµατίων, 
µείωση της εξατµισοδιαπνοής, νέκρωση 
κυττάρων και πτώση καρπών.

Η σηµασία της ορµονικής ισορροπίας
Ένας παράγοντας που δεν µπορεί να 
προβλέψει κανείς και είναι πολύ δύσκολο 
να ελεγχθεί είναι ο καιρός. Θερµοκρασίες 

πάνω ή κάτω από ένα ορισµένο εύρος, 
ανάλογα µε το φυτό, θα µπορούσαν να 
προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές. Αυτές 
θα περιορίσουν την κανονική διάρκεια 
ζωής του φυτού ενώ διακυµάνσεις της 
θερµοκρασίας πέρα από την ιδανική των 
24o C, θα προκαλέσουν σηµαντική µείωση 
παραγωγής της αυξίνης και ως εκ τούτου, 
µια εσωτερική ορµονική διαταραχή.
∆ιακυµάνσεις στη φυσιολογική παραγωγή 
ενδογενώς σε αυξίνες και κυτοκινίνες 
µπορούν επίσης να προκαλέσουν αύξηση 
στην παραγωγή και την παρουσία του 
αιθυλενίου στους φυτικούς ιστούς. Αυτό 
θεωρείται ως µια µέθοδος φυσικής άµυνας 
ενάντια στο stress που προκάλεσε την 
ανεπάρκεια στην παραγωγή αυξίνης και 
κυτοκινίνης. Η περίσσεια της παραγωγής 
αιθυλενίου µπλοκάρει τη φυσιολογική 
ανάπτυξη του φυτού.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ORA ACADEMY

ΚΟΦΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΒΑΖΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
> Κλείσιµο των στοµατίων, µείωση εξατµισοδιαπνοής, νέκρωση κυττάρων και πτώση καρπών προκαλούν 
στα φυτά οι ορµόνες αιθυλένιο και αµπσισικό οξύ, οι οποίες εκκρίνονται ως αµυντικοί µηχανισµοί κατά του στρες

• Τοξικότητα από εφαρµογή ζιζανιοκτόνου                                                  • Τρεις µέρες µετά, µε την εφαρµογή BioForge

121,3o

133,9 pm

108,7
pm

H H

HH

Ακτινίδιο 
στην 
Κατερίνη 
Πιερίας

HStoller έχει αναπτύξει το BioForge, το οποίο 
µπορεί να τονώσει την ανάπτυξη των φυτών κά-
τω από στρες. Η µέθοδος βασίζεται στην ικανό-
τητά του να δεσµεύει στους υποδοχείς το µόριο 

του αιθυλενίου 
για να µην κι-
νηθεί έξω από 

το κύτταρο και να µειώνει την παραγωγή του. 
Το BioForge παρεµβαίνει στον κύκλο του YANG 
(Methionine) και αναστέλλει την παραγωγή του 
ACC, αµινοξέος προδρόµου του αιθυλενίου. 

▲

Το BioForge δεσµεύει 
το µόριο του αιθυλενίου 
µέσα στο κύτταρο
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 Μ ια νέα, ειδικά σχεδιασµένη για χρήση 
στη γεωργία, τεχνολογία αποδέσµευσης 
θρεπτικών στοιχείων αποτελεί το σύστηµα 
E-Max που ανέπτυξε η ICL Specialty 
Fertilizers και το οποίο έρχεται να ενισχύσει 
την περαιτέρω εξέλιξη της παγκόσµιας 
τάσης για χρήση λιπασµάτων ελεγχόµενης 
αποδέσµευσης (Controlled Release Fertilizers 
- CRF). Άλλωστε πειραµατικές δοκιµές που 
έχουν γίνει παγκοσµίως, αποδεικνύουν ότι η 
χρήση αυτού του τύπου προϊόντων αυξάνει 
την αποτελεσµατικότητα της χρήσης των 
θρεπτικών και κατά συνέπεια βελτιώνει τις 
αποδόσεις των καλλιεργειών και την ποιότητα 
των παραγόµενων προϊόντων. Συγκεκριµένα 
σε ό,τι αφορά την καινοτόµα τεχνολογία 
E-Max, η οποία επιτρέπει µεγαλύτερη 
συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων εντός 
του κόκκου, ενώ η απελευθέρωσή τους είναι 
πλήρως προβλεπόµενη και δεν εξαρτάται 
από τη µικροχλωρίδα του εδάφους, αλλά 
µόνο από τη θερµοκρασία, προσφέρει ένα 
λεπτό και ελαφρύ υλικό που έχει µεγάλη 

αντοχή σε κάθε είδους χειρισµό. Επίσης 
προτείνει µια νέα µέθοδο που επιτρέπει 
την παραγωγή CRF σε λιγότερο χρόνο, σε 
σχέση µε παλαιότερες µεθόδους. Επιπλέον, 
καλύπτει τις ανάγκες των φυτών πλήρως, 
ενώ ελαχιστοποιεί την έκπλυση θρεπτικών.

∆έκα χρόνια δοκιµών σε όλο τον κόσµο
Η ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας E-
Max ξεκίνησε το 2006, µε τη δηµιουργία 
και ανάπτυξη από το τµήµα R&D της 
ICL Specialty Fertilizers των πρώτων 
δοκιµαστικών µεθόδων παραγωγής, σε 
εργαστηριακό επίπεδο. Στη συνέχεια τόσο οι 
πρώτες ύλες όσο και η µέθοδος παραγωγής 
έχουν κατοχυρωθεί ως patent. To Ε-
Max είναι στην ουσία το αποτέλεσµα µιας 
πολυετούς προσπάθειας πολλών ατόµων, 
που εργάστηκαν σκληρά για το σκοπό 
αυτό, στο πλαίσιο της µεγάλης αντίστοιχης 
επένδυσης της ICL Specialty Fertilizers. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΛΙΑ ΓΑΓΓΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ MEDILCO HELLAS

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ  
> Μεγαλύτερη η συγκέντρωση στοιχείων εντός του κόκκου του λιπάσµατος

> Η µικροχλωρίδα του εδάφους δεν επηρεάζει την απελευθέρωση θρεπτικών

Λιπάσµατα Ελεγχόµενης 
Αποδέσµευσης

Προσφορά

Προσφορά

Ζήτηση Ζήτηση

Άλλα Λιπάσµατα

Πυρήνας θρεπτικών

Ηµιπερατή δοµή 
πολυµερούς E-Max

Η Μedilco Hellas διακινεί τη νέα σει-
ρά λιπασµάτων CRF µε βάση τη νέα 
τεχνολογία E-Max, τα οποία παρα-
σκευάζονται στο εργοστάσιο του 
Heerlen της ICL Specialty Fertilizers 
στην Ολλανδία, δυναµικότητας 
25.000 τόνων ετησίως. Τα νέα προ-
ϊόντα θα κυκλοφορήσουν στην α-
γορά µε τις εµπορικές ονοµασίες 
Agromaster© και Agrocote Max©. 

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
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Πυρήνας θρεπτικών

Ηµιπερατή δοµή  
πολυµερούς E-Max
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ΤΕΧΝΙΚΗ �THIN FILM COATING� 
ΜΕ ΜΕΙΓΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥ 
ΝΑ ΠΕΡΙΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΘΕ ΚΟΚΚΟ
>  ∆ηµιουργεί ένα λεπτό προστατευτικό υµένιο, που συνδυάζει την υψηλή ικανότητα 

προσρόφησης του ζεόλιθου και την προστασία που προσφέρει το θείο στην ουρία

Κατά την εφαρµογή των συµβατικών λι-
πασµάτων στο έδαφος, τα θρεπτικά στοι-
χεία έχουν φυσικές απώλειες. Συγκεκριµέ-
να το άζωτο (Ν), είτε εφαρµοστεί σε ουρια-
κή είτε σε αµµωνιακή µορφή στο έδαφος, έ-
χει απώλειες που οφείλονται στην εξαέρω-
ση της αµµωνίας. Ενώ ο φώσφορος (Ρ), το 
κάλιο (Κ) και τα ιχνοστοιχεία δεσµεύονται α-
πό το έδαφος ή σχηµατίζουν δυσδιάλυτα ά-
λατα, µε αποτέλεσµα να καθίστανται µη δι-
αθέσιµα στην καλλιέργεια. Στη σειρά λιπα-
σµάτων ST, η τεχνική των οποίων αποτελεί 
κατοχυρωµένη στον ΟΒΙ πατέντα της εται-
ρείας Λιπάσµατα Χαλκιδικής, αυτές οι φυσι-
κές απώλειες περιορίζονται µε την καινοτό-
µο τεχνική «Thin Film Coating» .
Ένα µείγµα ζεόλιθου και θείου εφαρµόζεται 
σε όλους τους κόκκους των θρεπτικών συ-
στατικών µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 
λεπτού προστατευτικού υµενίου. Τα προϊό-

ντα ST εκµεταλλεύονται την υψηλή προσ-
ροφητική επιφάνεια του ζεόλιθου, ο οποί-
ος λειτουργεί ως παγίδα, δεσµεύοντας τα 
θρεπτικά συστατικά του λιπάσµατος και α-
πελευθερώνοντάς τα σταδιακά. Παράλληλα, 
το θείο (S) χαµηλώνει τοπικά το ph του εδά-
φους και προστατεύει την ουρία.
Αρχικά, η καλλιέργεια απορροφά τα διαθέσι-
µα στοιχεία που έχουν προστεθεί µε την λί-
πανση. Στην συνέχεια, λόγω της υψηλής α-
νταλλακτικής ικανότητας ιόντων του ζεόλι-
θου, το εδαφικό διάλυµα εµπλουτίζεται µε 
τα θρεπτικά συστατικά που έχουν παγιδευ-
τεί. Έτσι µε αυτήν την καινοτόµo τεχνική, ε-
πιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή χρήση του λι-
πάσµατος και η επιµήκυνση του χρόνου δι-
άρκειάς του στο έδαφος.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΑΒΕΕ

Τα 5 σηµεία στα οποία υπερέχουν τα σταθεροποι-
ηµένα περικαλυµµένα λιπάσµατα είναι τα εξής:
■ ∆εν επηρεάζουν την υδατοδιαλυτότητα των 
πρώτων υλών, άρα και την άµεση διατροφή του 
φυτού, σε αντίθεση µε τα προϊόντα µεθυλενουρί-
ας, τα οποία αποτρέπουν την διάλυση της ουρίας.
■ Η δραστικότητα της περικάλυψης thin film 
δεν περιορίζεται χρονικά είτε στο σακί είτε 
στο έδαφος, σε αντίθεση µε τις χηµικές συν-
θετικές σταθεροποιήσεις που πολλές φορές 
καθίστανται ανενεργές ακόµα και σε συσκευ-
ασµένο προϊόν, λόγω παρέλευσης της δρα-
στικότητας του χηµικού σταθεροποιητή.
■ Στα περικαλυµµένα λιπάσµατα ST παρέχεται 

προστασία στο σύνολο των θρεπτικών που περι-
έχει το σακί και όχι µόνο στο άζωτο.
■ Τα προϊόντα ST δεν επηρεάζουν την ωφέ-
λιµη µικροβιακή πανίδα του εδάφους αλλά 
συνδυάζονται άριστα µε αυτήν, ενισχύοντας 

µάλιστα τη δράση της. Σε αντίθεση µε τους 
παρεµποδιστές νιτροποίησης που λειτουρ-
γούν µε βακτηριοκτόνο δράση.
■ Τα προϊόντα ST έχουν εξαιρετική σχέση κό-
στους - αποτελέσµατος. 

▲

Καινοτόµος τεχνολογία σταθεροποίησης ST
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ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΟΥΡΕΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ
>  ∆ύο συστήµατα µε τελείως διαφορετική δράση, που προσδίδουν διαφορετικές ιδιότητες στα λιπάσµατα που εφαρµόζονται

Η ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως 
διαδεδοµένα αζωτούχα λιπάσµατα, συν-
δυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές µονάδες 
και την ευκολία στη χρήση. Ωστόσο λόγω 
της σύνθεσής της υπάρχουν σηµαντικές 
απώλειες αζώτου µετά την εφαρµογή 
της, οι οποίες εξαρτώνται από τις εδαφο-
λογικές και κλιµατικές συνθήκες. Αυτές 
οι απώλειες εµφανίζονται κατά την εφαρ-
µογή της στο έδαφος, όπου ένα ποσοστό 
µετατρέπεται σε αέρια αµµωνία
(NH3) η οποία απελευθερώνεται στην α-
τµόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αµµωνια-
κά ιόντα (NH+4) εντός του εδάφους. 
Αυτή η διαδικασία, που λέγεται υδρόλυση 
τη ουρίας, καταλύεται από το ένζυµο ου-
ρεάση, που παράγεται από τα φυτά αλλά 
και τα βακτήρια του εδάφους.  Σηµειώνε-
ται ότι άλλος ένας καθοριστικός παράγο-
ντας αυτής της αντίδρασης είναι η εδαφι-
κή υγρασία.
Στη συνέχεια τα αµµωνιακά ιόντα (NH+4) 
µέσω της διαδικασίας της νιτροποίησης µε-
τατρέπονται από τα βακτήρια του εδάφους 

Nitrosomonas σε νιτρώδη και στη συνέχεια 
από τα βακτήρια Nitrobacter σε νιτρικά. Tα 
νιτρικά ιόντα είναι αυτά που απορροφούνται 
και από το ριζικό σύστηµα των φυτών.

Ενσωµάτωση σε βάθος 
µεγαλύτερο των 8 εκατοστών
Οι αναστολείς ουρεάσης, όπως το NBPT 

που περιέχει το λίπασµα UTEC, παρεµπο-
δίζουν προσωρινά τη δράση της ουρεά-
σης, επιδρούν θετικά στην επιβράδυνση 
διάσπασης της ουρίας και συνεπώς στις 
απώλειες του αζώτου λόγω διαφυγής σε 
αέρια µορφή. Οι απώλειες του αζώτου 
λόγω εξαέρωσης κυµαίνονται από 30% 
εώς 50%. Για να αποφευχθούν αυτές οι 
απώλειες, συνίσταται να ακολουθούν πο-
τίσµατα ή φυσικές βροχοπτώσεις ή εν-
σωµάτωση της ουρίας στο έδαφος. Ωστό-
σο για να µην υπάρχουν απώλειες αζώ-
του θα πρέπει να ενσωµατωθεί σε βάθος 
µεγαλύτερο των 8 εκατοστών.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
PRODUCT MANAGER 

EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Οι αναστολείς νιτροποίησης όπως το DMPP που περιέχουν τα ENTEC λιπάσµατα παρα-
τείνουν τη διαδικασία της νιτροποίησης, επιµηκύνοντας έτσι τη διάρκεια παραµονής του 
αµµωνιακού αζώτου στο έδαφος για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η µετατροπή του σε νι-
τρικά συνεχίζει αδιάλλειπτα, ο ρυθµός όµως της αντίδρασης επιβραδύνεται και  εναρ-
µονίζεται µέσω του σταθεροποιητή µε τη θερµοκρασία και την υγρασία ώστε η παροχή 
του αζώτου να προσαρµόζεται αυτόµατα στις εκάστοτε απαιτήσεις των φυτών.  Παράλ-
ληλα, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το άζωτο προστατεύεται από την έκπλυση.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
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▲

Συνοδεύει τη δράση των κοκκωδών λιπασµάτων
> Οµοιόµορφη κατανοµή στο χωράφι και κοντά στις ρίζες των φυτών

Προκειµένου να αυξήσει την απορρόφηση των 
ιχνοστοιχείων από τα φυτά η TEOFERT εφαρ-
µόζει την τεχνολογία ιχνοστοιχείων Wolf Trax 
στα κοκκώδη λιπάσµατά της. Τα ιχνοστοιχεία 
Wolf Trax είναι προϊόντα πατενταρισµένης τε-
χνολογίας, σχεδιασµένα σε συνθήκες εργα-
στηρίου, µε αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότη-
τα σε συνθήκες αγρού. Τα ιχνοστοιχεία είναι δυ-
σκίνητα µέσα στο έδαφος και οι ρίζες των φυ-
τών προσπαθούν να τα βρουν για να τα απορ-
ροφήσουν. Αυτό έχει ως συνέπεια στα αρχικά 

αλλά και κρίσιµα στάδια των φυτών που το ριζι-
κό τους σύστηµα είναι ακόµα µικρό να παρατη-
ρούνται τροφοπενίες. 
Με την τεχνολογία Wolf Trax τα ιχνοστοιχεία 
τοποθετούνται κοντά στις ρίζες των φυτών και 
προσλαµβάνονται εγκαίρως από αυτά. Σχεδια-
σµένα έτσι ώστε να επικαλύπτουν 100% κά-
θε κόκκο λιπάσµατος, οδηγούν σε µία οµοιό-
µορφή κατανοµή µέσα στο χωράφι, εξασφαλί-
ζοντας πολλά περισσότερα σηµεία επαφής στα 
οποία οι ρίζες έχουν άµεση πρόσβαση στα ι-

χνοστοιχεία. Οι ενδεικνυόµενες τιµές είναι χα-
µηλότερες από ό, τι στα κοινά ιχνοστοιχεία, ε-
πειδή οι κόκκοι λιπάσµατος χρησιµοποιούνται 
για αποτελεσµατική µεταφορά των ιχνοστοι-
χείων σε όλη την επιφάνεια του εδάφους και 
µέχρι τις ρίζες των φυτών. 

Ο ρόλος των ιχνοστοιχείων στην 
ανάπτυξη των φυτών είναι πολύ 
σηµαντικός και σε καµία περίπτωση 
δεν θα πρέπει να θεωρείται αµελητέος, 
παρόλο που οι ποσότητες που απαιτούνται 
από τα φυτά είναι πολύ µικρότερες σε 
σύγκριση µε τα µακροστοιχεία. Είναι 
σύνηθες το φαινόµενο κατά το οποίο 
παρατηρούνται συχνές και σοβαρές 
τροφοπενίες ιχνοστοιχείων που 
καθηλώνουν την τελική παραγωγή. 
Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οποιαδήποτε 
έλλειψη θρεπτικού συστατικού 
παρουσιαστεί κατά την καλλιέργεια, 
ανεξάρτητα αν η ποσότητα που απαιτείται 
είναι µικρή, θα περιορίσει την ανάπτυξη 
των φυτών, ακόµα και εάν τα υπόλοιπα 
στοιχεία είναι σε αφθονία, µε αποτέλεσµα 
τα φυτά να µην αποδώσουν το µέγιστο 
των δυνατοτήτων τους. Συγκεκριµένα, στο 
έδαφος υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι 
οποίοι παρεµποδίζουν τη διαθεσιµότητα 
των ιχνοστοιχείων και τη διαλυτότητα 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ WOLF TRAX ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
> Kαθηλώνουν την τελική παραγωγή οι συχνές και σοβαρές τροφοπενίες

τους, όπως το δυναµικό οξειδοαναγωγής 
και το pH του εδάφους, ο ανταγωνισµός 
µεταξύ των ιχνοστοιχείων αλλά και µε τα 
υπόλοιπα στοιχεία, καθώς και οι υψηλές 
απαιτήσεις των καλλιεργειών. 

Με ιχνοστοιχεία τεχνολογίας Wolf Trax Xωρίς ιχνοστοιχεία τεχνολογίας Wolf Trax

ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΓΠΑ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΕΟFERT ΑΕ
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ΤA Ε∆ΑΦH MIAΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ASSET
ΠΟΥ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ
> Στρατηγική η σηµασία της ορθής χρήσης των λιπασµάτων, ώστε να διατηρηθεί η γονιµότητα της καλλιεργήσιµης γης

> Το καίριο ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί στον καλλιεργητή είναι πόσο, πότε και µε τι µέθοδο θα εφαρµοστούν

Συνέντευξη: 
Στη Φανή Γιαννακοπούλου 
και τον Γιώργο Κοντονή

Ειδικά προϊόντα θρέψης που ενσω-
µατώνουν καινοτοµίες και νέες τεχνο-
λογίες, και όχι πια commodities, αποτε-
λούν σήµερα τα λιπάσµατα, ενώ η αντί-
στοιχη βιοµηχανία παραγωγής τους έχει 
αλλάξει ριζικά την προσέγγισή της στην 
αγορά, προσφέροντας στους πελάτες της 
παραγωγούς αγροτικών προϊόντων ολο-
κληρωµένα προγράµµατα εφαρµογής α-
νάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Παράλληλα και σε ό,τι αφορά την Ελλά-
δα, λόγω της ποικιλίας και των συνεπα-
κόλουθων απαιτήσεων των καλλιεργει-
ών της, το επίπεδο της ποιότητας των 
λιπασµάτων που διατίθενται είναι ιδι-
αίτερα υψηλό µε αποτέλεσµα ακόµη κι 
αυτό που χαρακτηρίζεται ως κοινός τύ-
πος, να αποτελεί στην πραγµατικότη-
τα ένα τεχνικά προηγµένο προϊόν, το ο-
ποίο σε άλλες χώρες µπορεί και να θε-
ωρείται specialty.
Αυτά αποτέλεσαν κάποια από τα βασι-
κά συµπεράσµατα της  συνάντησης - 
συνέντευξης µε τους εκροσώπους του 
ΣΠΕΛ που διοργάνωσε το Fertilizer 
Management σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της Αθήνας στις αρχές Μαρτίου και στο 
πλαίσιο της οποίας προέκυψαν σηµαντι-
κά στοιχεία που αφορούν τον κλάδο των 

22 FERTILIZER
MANAGEMENT

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΕΚ∆ΟΣΗ FERTILIZER 
MANAGEMENT

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ▲
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▲

Μεταστροφή 100%
  Μέχρι τις αρχές του ‘90 το λί-

πασµα ήταν µονοπώλιο. Μετά 
µπήκαν ηγετικές εταιρείες στον 
κλάδο, που θεωρείται νέος 

▲

Πρόταση αξίας
  Πριν 25-30 χρόνια όλα ήταν 

χύµα, σήµερα µεγάλες εταιρεί-
ες στην Ελλάδα µε εργοστάσια 
δίνουν πρόγραµµα λίπανσης
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λιπασµάτων τόσο σε εγχώριο, όσο και σε 
παγκόσµιο επίπεδο. 
Φυσικά το θέµα που απασχολεί έντονα 
τους ιθύνοντες του ΣΠΕΛ και κυριάρχησε 
έντονα στη συζήτηση είναι το φαινόµενο 
της υπολίπανσης που παρατηρείται τα τε-
λευταία δέκα χρόνια στην Ελλάδα και αγ-
γίζει ένα ποσοστό της τάξης του 32% ε-
νώ έρχεται σε έντονη αντίθεση µε τη δι-
εθνή τάση που θέλει ετήσια αύξηση 2% 
στην κατανάλωση λιπασµάτων. Στα πλαί-
σια αυτά ο ΣΠΕΛ έχει ήδη αρχίσει µια κα-
µπάνια ενηµέρωσης και ευαισθητοποίη-
σης του Έλληνα παραγωγού και του κα-
ταναλωτή για τη σηµασία και το ρόλο των 
λιπασµάτων. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρθη-
καν την ώρα που η κατανάλωση στην Ελ-
λάδα θα έπρεπε να είναι κάπου µεταξύ 
1,1 και 1,2 εκατ. τόνων, τα τελευταία 10 
χρόνια βρίσκεται σταθερά κάτω από εκα-
τοµµύριο και «παίζεται» στους 720.000, 
680.000 και 730.000 τόνους, γεγονός που 
δείχνει ότι αυτή η κατάσταση αποκτά µό-
νιµα χαρακτηριστικά, τα αποτελέσµατα 
των οποίων θα φανούν σε µερικά χρόνια 
από σήµερα και µπορεί να φθάσουν µέ-
χρι και στην ερηµοποίηση. 

Νίκος Κυριακίδης, γ.γ. 
ΣΠΕΛ και Commercial 
Director Yara Ελλάς

22-33_interview.indd   24 08/03/2017   20:51



25FERTILIZER
MANAGEMENT

22-33_interview.indd   25 08/03/2017   20:51



Ποια θα χαρακτηρίζατε ως τη σηµαντικό-
τερη εξέλιξη στον κλάδο των λιπασµάτων 
τα τελευταία χρόνια;

Λαµβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις 
που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια 
στον κλάδο των λιπασµάτων θα µπορούσα-
µε να αναγνωρίσουµε ότι η σηµαντικότερη ε-
ξέλιξη είναι η µεταβολή της γενικής θεώρησης 
για τα λιπάσµατα, τα οποία δεν θεωρούνται α-
πλά commodities, αλλά ειδικά προϊόντα θρέ-
ψης που ενσωµατώνουν καινοτοµίες και νέ-
ες τεχνολογίες. Χαρτογραφώντας την αγορά 
βλέπουµε ότι έχει αναπτυχθεί µια µεγάλη γκά-
µα προϊόντων θρέψης, ανάλογα µε τις ανάγκες 
του φυτού και τις ιδιότητες των εδαφών. Σε ό-
λη την αλυσίδα παραγωγής τροφίµων έχει γί-
νει αντιληπτό ότι το «Λίπασµα είναι η Τροφή της 
Τροφής µας», που είναι και το βασικό motto 
του ΣΠΕΛ. Παράλληλα η χρήση των λιπασµά-
των έχει αρχίσει και αυξάνεται στις αναπτυσ-
σόµενες χώρες, γεγονός που σηµατοδοτεί µια 
νέα εποχή στην ανάπτυξή τους και την αύξη-
ση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

Τα λιπάσµατα ήταν ένας τρόπος να κερδη-
θεί το στοίχηµα της διατροφής στον πλα-
νήτη ειδικά µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλε-
µο. Θα µπορέσουν να δώσουν λύσεις και 
στην προβλεπόµενη ραγδαία αύξηση του 
πληθυσµού στον αιώνα µας;

Ο Norman Borlaug (1914-2009), που πήρε 
το Νόµπελ Ειρήνης το 1970, είχε πει ότι «ε-
άν αρνηθούµε στους γεωργούς την πρόσβα-
ση στα σύγχρονα µέσα παραγωγής όπως στις 
βελτιωµένες ποικιλίες, στα λιπάσµατα και στα 
γεωργικά φάρµακα, ο κόσµος θα καταδικα-
στεί οριστικά όχι από δηλητηρίαση αλλά από 
την πείνα και το κοινωνικό χάος». Η ίδια θε-
ώρηση ισχύει περισσότερο σήµερα. Με βά-

ση τα δεδοµένα το 1950 αντιστοιχούσαν 4,4 
εκτάρια γης/άτοµο, ενώ το 2050 αναµένεται 
να αντιστοιχούν 1,2 εκτάρια/άτοµο. Το 1950 ο 
παγκόσµιος πληθυσµός ήταν 2,5 δισεκατοµ-
µύρια, ενώ το 2050 αναµένεται να φτάσει στα 
9,6 δισ. Έχει επίσης υπολογιστεί ότι το 1950 
κάθε αγρότης παρήγαγε τροφή για 16 άτοµα, 
ενώ το 2020 θα παράγει τροφή για 200 άτο-
µα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν σηµαντικές 
αλλαγές. Επίσης έχει υπολογιστεί ότι από ό-
λους τους παράγοντες που συµβάλλουν στην 
αύξηση της γεωργικής παραγωγής, τα λιπά-
σµατα καταλαµβάνουν το 50%. 

▲

Χαρτογράφηση
  «Όταν νοικιάζεις ένα χωράφι στη 

Γερµανία, ο ιδιοκτήτης κάνει α-
νάλυση εδάφους και είσαι υπο-
χρεωµένος να το παραδώσεις 
στην ίδια θρεπτική κατάσταση 
που το παρέλαβες, αλλιώς θα έ-
χεις κάποια ποινή.»

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΗΜΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΕΙΝΑΙ  
ΤΟ SPECIALTY ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
>  ∆εν υπάρχουν περιθώρια για χρήση χαµηλής ποιότητας λιπασµάτων  

σε µια χώρα όπως η Ελλάδα µε καλλιέργειες που παράγουν προϊόντα υπεραξίας
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Γιάννης Βεβελάκης, 
Αντιπρόεδρος Β ΣΠΕΛ 
και αντιπρόεδρος και 
δ/νων Eurochem Agro
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Κάποτε η Ελλάδα είχε τέσσερα εργοστά-
σια παραγωγής λιπασµάτων και σήµερα έ-
χει µόνο ένα κι αυτό υπολειτουργεί. Τι ση-
µαίνει αυτό για τις δυνατότητες ανάπτυξης 
της ελληνικής γεωργίας;

Στη χώρα µας το λίπασµα µέχρι το 1992 ήταν 
κρατικό µονοπώλιο, όπου τότε υπήρχαν τα 
τέσσερα εργοστάσια παραγωγής, ενώ η αντί-
στοιχη κατανάλωση ανερχόταν στους 2,2 εκ. 
τόνους, 70% υψηλότερη από ότι είναι σήµερα! 
Τα τρία από αυτά τα εργοστάσια µετά από την 
απελευθέρωση της αγοράς αποδείχτηκαν µη 
ανταγωνιστικά και ήταν επόµενο να κλείσουν, 
αφού ως τότε η βιωσιµότητά τους εξαρτιό-
ταν από τις κρατικές επιδοτήσεις. Ωστόσο δεν 
υπήρξε καµία αρνητική επίπτωση για την ελ-
ληνική γεωργία, δεδοµένου ότι το κενό καλύ-
φθηκε άµεσα µε προϊόντα εναρµονισµένα στις 
νέες απαιτήσεις της γεωργίας µε την ανάπτυξη 
νέων εταιρειών παραγωγής και εµπορίας λι-
πασµάτων. Η εγχώρια βιοµηχανία λιπασµάτων 
ήταν και είναι ο leader της ελληνικής αγοράς. 
Παράλληλα έχει ισχυρή παρουσία και στο εξω-
τερικό, πραγµατοποιώντας όγκο εξαγωγών. 

Με δεδοµένο ότι το λίπασµα είναι βαρύ 
προϊόν µε µεγάλα µεταφορικά κόστη, µή-
πως εισαγόµενο φθάνει πολύ ακριβό για 
τον Έλληνα αγρότη;

Ο κλάδος των λιπασµάτων είναι άκρως αντα-
γωνιστικός και δραστηριοποιούνται πολλές ε-
ταιρείες. Με δεδοµένο ότι τα λιπάσµατα είναι 
χρηµατιστηριακό προϊόν ακολουθούνται οι τά-
σεις στη διεθνή αγορά είτε παράγονται στην 
Ελλάδα είτε εισάγονται.

Ποιες είναι οι κινήσεις που γίνονται από 
την πλευρά σας, ως προµηθευτών της εγ-
χώριας αγοράς, για να είναι το λίπασµα 
προσιτό στον παραγωγό;

Από την πλευρά µας εξασφαλίζουµε υψηλής ποι-
ότητας προϊόντα θρέψης - λίπανσης και ικανο-
ποιητικές τιµές για τον Έλληνα παραγωγό. Πολ-
λές εταιρείες του κλάδου στηρίζουν και έµπρα-
κτα την ελληνική γεωργία, αφού παρέχουν ση-
µαντική πίστωση στην αγορά, δηλαδή έµµεσα 
χρηµατοδοτούν την παραγωγή αγροτικών προϊ-
όντων. Παράλληλα µια άλλη σηµαντική κίνηση εί-
ναι τα δίκτυα logistics που έχουµε οργανώσει, ώ-
στε να παραδίδονται τα προϊόντα την στιγµή που 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
«Ένα βασικό στοιχείο που ο ΣΠΕΛ 
προωθεί είναι ο καλλιεργητικός σχε-
διασµός, ένα πλάνο που αυτό θα βο-
ηθήσει και όλη την αγροτική παρα-
γωγή. Εδώ είναι και ο ρόλος του 
συµβούλου-γεωπόνου που πρέπει 
να είναι µαζί µε τον παραγωγό και 
να ακολουθούν όλες τις ορθολογι-
κές πρακτικές. Ο ΣΠΕΛ µε παρεµβά-
σεις και προτάσεις συµβάλλει στην ε-
ξασφάλιση των συνθηκών για την 
εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, έ-
τσι ώστε τα µέλη του απρόσκοπτα να 
µπορούν να προσφέρουν τις βέλτι-
στες λύσεις στον Έλληνα παραγω-
γό. Συγκεκριµένα ο ΣΠΕΛ προάγει τη 
γνώση στη θρέψη των καλλιεργειών 
και προωθεί τις ορθολογικές πρα-
κτικές για τη χρήση των λιπασµάτων. 
Μέσα από την οργάνωση ηµερίδων, 
συµµετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις 
και δηµοσιεύσεις αναδεικνύει το ση-
µαντικό ρόλο των λιπασµάτων, ως 
µοναδικό και αναντικατάστατο συντε-
λεστή για παραγωγή αγροτικών προ-
ϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. »

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

▲

Επιδότηση
  «Όσον αφορά το κόστος 

διαχείρισης, η ΣΥΝΕΛ για 
να µπορέσει να µοιράσει 
τα λιπάσµατα, κρατούσε 
αποθέµατα γύρω στις 700-
600.000 τόνους, δηλαδή 
όσο είναι η αγορά σήµερα, 
αυτό το κόστος µεταφερόταν 
στις τιµές απλά ήταν η 
επιδότηση και ο κόσµος δεν 
διαµαρτυρόταν.»

∆ρ. Φωτεινή 
Γιαννακοπούλου, Γενική 
∆ιευθύντρια ΣΠΕΛ

Χρήστος Νερα-
ντζάκης, Ειδικός 
Σύµβουλος ΣΠΕΛ
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τα ζητούν οι παραγωγοί.  Επίσης πολλές εταιρεί-
ες έχουν αναπτύξει νέα καινοτόµα προϊόντα και 
έχουν υιοθετήσει νέες τεχνολογίες ανάλογα µε 
τις ανάγκες θρέψης της καλλιέργειας, µε αποτέ-
λεσµα να µειώνουν το κόστος χρήσης λιπασµά-
των ανά παραγόµενο προϊόν. Είναι σηµαντικό η 
επιλογή λιπάσµατος να γίνεται µε βάση την ποσό-
τητα και τη ποιότητα των θρεπτικών στοιχείων, το 
κόστος εφαρµογής  ανά στρέµµα και όχι µόνο µε 
την τιµή της συσκευασίας (σακιού).

Εκτιµάται ότι λειτουργεί επαρκώς ο αντα-
γωνισµός στην εγχώρια αγορά;

Η αγορά των λιπασµάτων-προϊόντων θρέψης 
είναι µια αγορά απελευθερωµένη, έντονα αντα-
γωνιστική, που εξασφαλίζει στον Έλληνα αγρότη 
πληθώρα λύσεων. Μόνο τα µέλη του ΣΠΕΛ αυ-
τή τη στιγµή είναι πάνω από 50! Συνεπώς όπως 
αντιλαµβάνεστε ο ανταγωνισµός µεταξύ των ε-
ταιρειών του κλάδου είναι ιδιαίτερα έντονος, γε-
γονός που λειτουργεί προς όφελος του παρα-
γωγού/καταναλωτή. 

Πόσο ικανοποιητικά λειτουργεί το δίκτυο 
λιανικής διάθεσης των λιπασµάτων και τι 
θα µπορούσε να βελτιωθεί στο συγκεκρι-
µένο θέµα;

Το δίκτυο λιανικής διάθεσης των λιπασµάτων 
λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθµό, ωστόσο θα 
µπορούσε φυσικά να βελτιωθεί περαιτέρω. Η 
σηµαντικότερη παράµετρος που πρέπει να προ-
ωθηθεί είναι η διαχείριση της παραγωγής και αυ-
τό µπορεί να επιτευχθεί µόνο από τον καλλιεργη-
τικό σχεδιασµό. Είναι η µεγάλη ευκαιρία να έρ-
θουν κοντά οι παραγωγοί µε τους συµβούλους 
θρέψης-λίπανσης των φυτών, δηλαδή τους γεω-
πόνους, που εργάζονται στα 2.473 καταστήµατα 
γεωργικών εφοδίων. Μόνο µε τον καλλιεργητικό 
σχεδιασµό και µε τους  συµβούλους θρέψης-λί-
πανσης θα µπορέσουν να απαντηθούν τα βασικά 
ερωτήµατα για την ορθολογική λίπανση, δηλα-
δή ποιο, πόσο, πότε και µε τι µέθοδο θα εφαρµο-
στούν τα απαραίτητα και εξειδικευµένα ανά καλ-
λιέργεια και περιοχή λιπάσµατα. 

Πέρα από το αν φθάνουν τα λιπάσµατα στον 
παραγωγό, µήπως υπάρχει ένα έλλειµµα 
«συνταγογράφησης» που καθιστά λιγότερο 
αποτελεσµατικές τις εφαρµογές;

Στο βαθµό που η εφαρµογή των λιπασµάτων γί-
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Η ΣΩΣΤΗ ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ  
Η ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
«Αν έχει ασθένειες το φυτό, ο γεωργός πάει να ψεκάσει γιατί το βλέπει, το λίπασµα δεν 
το βλέπει, δεν βλέπει την ουσία. Το λίπασµα είναι η τροφή. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι έχω έναν 
οργανισµό που είναι υγιής και αν δεν διατηρηθεί υγιής, µετά είναι πιο ευαίσθητος στις α-
σθένειες και όχι µόνο όσον αφορά τα έντοµα, αλλά και τους µύκητες και τα βακτήρια. Εν 
ολίγοις, όσο µειώνεις τη λίπανση, µειώνεις την υγεία του, αυξάνεις την ευαισθησία του. 
Το ασβέστιο και το πυρίτιο για παράδειγµα, που τεχνολογικά κάποτε δεν χρησιµοποιού-
νταν, αυτή τη στιγµή είναι βασικά σηµεία υγείας του φυτού και εάν τα βάλεις θα έχεις µει-
ωµένες ασθένειες και σε βακτήριο και µυκητολογικά, άρα µειώνεις τους ψεκασµούς και 
αυξάνεις την παραγωγή. Αξίζει να αναφερθεί το παράδειγµα των βιοκαλλιεργητών και 
ειδικά θερµοκηπίων της Κρήτης, που είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν ένα πρόγραµ-
µα σταθερό. Αυτοί τελικά όπως αποδεικνύεται έχουν λιγότερες προσβολές από ασθένει-
ες, απ’ ό,τι έχουν οι συµβατικοί. Και επειδή γίνονται σωστά οι λιπάνσεις, αντέχουν παρα-
πάνω και έχουν λιγότερα προβλήµατα.»

ΩΣ ΤΟ 2050
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νεται µε την εποπτεία του γεωπόνου συµβού-
λου θρέψης-λίπανσης των φυτών και συνεπώς 
ακολουθούνται όλες οι αρχές της ορθολογικής 
λίπανσης τέτοιο πρόβληµα δεν υπάρχει. Ωστόσο 
παρόλο που τα τελευταία χρόνια υπάρχει σηµα-
ντική µετατόπιση στην προσέγγιση λιπασµάτων 
και όλο και αυξάνονται οι παραγωγοί που ακο-
λουθούν τις συστάσεις των γεωπόνων, δυστυ-
χώς σε κάποιες περιπτώσεις ακόµη χρησιµο-
ποιείται ένας τύπος λιπάσµατος, όχι γιατί η γνώ-
ση και η εµπειρία το καθιστούν αναγκαίο, αλλά 
γιατί έτσι «συνηθίζεται» ή γιατί έτσι κουβεντιάζε-
ται στο καφενείο. 

Υπάρχουν ιδέες, τουλάχιστον σε θεσµικό 
επίπεδο που θα µπορούσαν να βελτιώσουν 
αυτή την κατάσταση;   

Είναι αναγκαίο να εκσυγχρονιστεί τόσο η κοι-
νοτική όσο και η εθνική νοµοθεσία, έτσι ώστε 
να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις 

της γεωργίας, της οικονοµίας και της προστασί-
ας του περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγµή µάλιστα 
σε επίπεδο Ευρώπης συζητιέται ο νέος Κανο-
νισµός για τα λιπάσµατα που θα αντικαταστήσει 
τον Καν. 2003/2003. Ο ΣΠΕΛ συµµετέχει ενερ-
γά µε παρεµβάσεις και προτάσεις για τη διαµόρ-
φωση του νέου θεσµικού πλαισίου σε κοινοτι-
κό και εθνικό επίπεδο. Επίσης το θεσµικό πλαί-
σιο πρέπει να βασίζεται στη δηµιουργία σταθε-
ρών κανόνων παραγωγής και εµπορίας λιπα-
σµάτων, στη µείωση της γραφειοκρατίας και της 
παραοικονοµίας.

Ποια είναι η πιστωτική πολιτική που εφαρ-
µόζεται αυτό τον καιρό από την πλευρά σας 
ως προµηθευτών της εγχώριας αγοράς και 
πόσο δύσκολες καθίστανται οι εισπράξεις 
των απαιτήσεων από τους παραγωγούς και 
κατ’ επέκταση από το δίκτυο;

Η κάθε εταιρεία µέλος του ΣΠΕΛ ακολουθεί τη 
δική της πολιτική. Ωστόσο σε γενικές γραµµές ό-
λες οι εταιρείες παρέχουν ικανοποιητικούς τρό-
πους για την εξασφάλιση των βέλτιστων λύσεων 
για τον παραγωγό και εν τέλει έµµεσα και επαρ-
κώς χρηµατοδοτούµε τη γεωργική παραγωγή. 

 Έχουν περάσει περί τα 25 χρόνια από την 
απελευθέρωση της αγοράς λιπασµάτων 
στη χώρα µας και τον «παροπλισµό» της 
ΣΥΝΕΛ. Πόσο γρήγορη και πόσο αποτελε-
σµατική υπήρξε η µετάβαση;

Η ΣΥΝΕΛ αυτοπαροπλίστηκε διότι δεν είχε τη 
δυνατότητα να λειτουργήσει µε κανόνες ελεύ-
θερης αγοράς. Με την απελευθέρωση των λι-
πασµάτων πλήθος εταιρειών µικρών, µεσαίων 
και µεγάλων, δηµιουργήθηκαν καλύπτοντας 
πλήρως όλες τις ανάγκες της ελληνικής γεωρ-
γίας. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε µια µεγάλη γκά-
µα προϊόντων θρέψης-λίπανσης, υιοθετώντας 
την καινοτοµία και τις νέες τεχνολογίες, που 
συνδυάζουν τις ανάγκες θρέψης των φυτών, τις 
εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες της κάθε πε-
ριοχής, µε αποτέλεσµα την αποτελεσµατικότα-
τη και άµεση κάλυψη των αναγκών της αγοράς 
προς όφελος του παραγωγού. 

Πώς θα βλέπατε τη λειτουργία της αγοράς 
λιπασµάτων το 2050; Τι είναι αυτό που 
µπορεί να αλλάξει θεαµατικά τα πράγµατα;

Όλο και πολλαπλασιάζονται οι φωνές που υ-

▲

Το παράδειγµα της ελιάς
  «Η ελιά φέτος λόγω ελλίπων 

εισροών και φυτοπροστασίας 
και λίπανσης, είχε τεράστια α-
πώλεια παραγωγής. Εκτιµάται 
γύρω στα 500 εκατ. ευρώ. Μό-
νο µε σωστή χρήση των εισρο-
ών φυτοπροστασίας και θρέψης 
είναι δυνατόν να ανακτήσου-
µε ένα µεγάλο µέρος από αυτό 
το κοµµάτι, το οποίο είναι σχε-
δόν βέβαιο ότι θα επαναληφθεί 
πάλι µε κάποια άλλη µορφή, ή 
προβλήµατα. Άρα ο παραγωγός 
πρέπει να κάνει του δουλειά του 
ορθολογικά.»

Παναγιώτης Παντελής, 
ταµίας του ΣΠΕΛ και γενικός 
διευθυντής ΓΕΩ.Λ.ΙΧ ΕΠΕ

∆ηµήτρης Ρουσσέας, 
Αντιπρόεδρος Α ΣΠΕΛ 
και διευθυντής Τµήµατος 
Λιπασµάτων στην Άλφα
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ποστηρίζουν ότι η Σωστή Θρέψη των Φυτών 
θα είναι η Φυτοπροστασία του Μέλλοντος! Πι-
στεύουµε ότι ως το 2050 η άποψη αυτή θα έ-
χει κυριαρχήσει. Επίσης σύµφωνα µε µελέτες 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων και 
Γεωργίας (F.A.O) οι σύγχρονες πρακτικές δι-
αχείρισης στη γεωργία όχι µόνο οφείλουν να 
προσανατολιστούν στην αντιµετώπιση του ε-
πισιτιστικού προβλήµατος, αλλά και στην πα-
ραγωγή φυτικών προϊόντων υψηλής διατρο-
φικής αξίας. Θεωρούµε ότι τα λιπάσµατα έ-
χουν ήδη κληθεί να παίξουν τα επόµενα χρό-
νια ακόµη έναν σηµαντικό ρόλο, δηλαδή την 
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, πλούσια σε 
θρεπτική αξία, εξασφαλίζοντας το «ευ ζην» 
του παγκόσµιου πληθυσµού.

Ποια η συµβολή του Συνδέσµου Παραγω-
γών και Εµπόρων Λιπασµάτων στην εύ-
ρυθµη λειτουργία της αγοράς;

Ο ΣΠΕΛ µε παρεµβάσεις και προτάσεις 
συµβάλλει στην εξασφάλιση των συνθη-
κών για την εύρυθµη λειτουργία της αγο-
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▲

Το κοινό είναι προηγµένο
  «Το 20-10-10 που το λέµε ε-

µείς κοινό λίπασµα, ήταν το 
Novacotton της ∆ραπετσώνας. 
Αυτό που λέµε κοινό στην Ελ-
λάδα δεν είναι απαραίτητα κακό 
για άλλες χώρες, είναι διαφορο-
ποιηµένο και πολύ προωθηµέ-
νο. Υπάρχει καλό λίπασµα στην 
Ελλάδα υπό την έννοια του φυ-
σικού προϊόντος εδώ και αρκε-
τά χρόνια, από όποιον και να το 
εµπορεύεται. Έχει να κάνει µε τα 
προϊόντα που παράγει η χώρα, 
είναι είδη καλλιεργειών, που ό-
ντως δίνουν κάτι παραπάνω ο-
πότε µπορείς και χρησιµοποιείς 
κάτι καλύτερο. Καλλιέργειες α-
πό τις cash crops που λέµε, δεν 
έχει η Ελλάδα µόνο στάρια, δεν 
είναι Ουκρανία.»

Νίκος Κουτσούγερας, 
πρόεδρος ΣΠΕΛ και 
πρόεδρος Φυτοθρεπτικής

Ο εκδότης και 
διευθυντής της Agrenda 
Γιάννης Πανάγος (δεξιά) 
µε τον Νίκο Κυριακίδη.
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ράς, έτσι ώστε τα µέλη του απρόσκοπτα να 
µπορούν να προσφέρουν τις βέλτιστες λύ-
σεις στον Έλληνα παραγωγό. Συγκεκρι-
µένα ο ΣΠΕΛ προάγει τη γνώση στη θρέ-
ψη των καλλιεργειών και προωθεί τις ορ-
θολογικές πρακτικές για τη χρήση των λι-
πασµάτων. Μέσα από την οργάνωση ηµε-
ρίδων, συµµετοχή σε συνέδρια και εκθέ-
σεις και δηµοσιεύσεις αναδεικνύει το ση-
µαντικό ρόλο των λιπασµάτων, ως µονα-
δικό και αναντικατάστατο συντελεστή για 
παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής 

διατροφικής αξίας. 
Παράλληλα παρακολουθεί το νοµικό πλαί-
σιο και µε προτάσεις και παρεµβάσεις στο-
χεύει στη βελτιστοποίηση των προδιαγρα-
φών, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋπο-
θέσεις για την παραγωγή ποιοτικών προϊ-
όντων θρέψης- λίπανσης. 
Ο Σύνδεσµος µας ως µέλος αντίστοιχων 
οργανισµών του εξωτερικού ενστερνίζε-
ται και µεταφέρει τις βέλτιστες πρακτικές 
που εφαρµόζονται στην ευρωπαϊκή και δι-
εθνή αγορά. 

▲

Logistics
  «Πάει ο αγρότης, παραγγέλνει λί-

πασµα σε ένα από τα 2.473 εγχώ-
ρια καταστήµατα και το θέλει αύ-
ριο. Αυτά δεν γίνονται στην Ευ-
ρώπη, όπου ο σχεδιασµός γίνε-
ται τουλάχιστον έναν χρόνο πριν. 
Πρέπει να έχεις τροµερά logistics 
για να επιζήσεις στην Ελλάδα.»

Ο ΣΠΕΛ αποτελεί µια συλλογική προ-
σπάθεια που εδώ και 22 χρόνια στοχεύει 
στην οργάνωση ενός φορέα αντάξιου της 
σηµασίας και του ρόλου των λιπασµάτων 
στη γεωργική παραγωγή και οικονοµία. 
Αξιοποιώντας την ειδική γνώση και ε-
µπειρία των µελών του, αναλαµβάνει συ-

νεχώς πρωτοβουλίες σε συνεργασία µε 
όλους τους εµπλεκόµενους στην αλυσί-
δα της γεωργικής παραγωγής για την α-
νάδειξη του ρόλου των λιπασµάτων στη 
γεωργία και στην παραγωγή προϊόντων 
υψηλής διατροφικής αξίας. Συµµετέχει σε 
ηµερίδες, συνέδρια, εκθέσεις του αγροτι-

κού κλάδου, ενώ παράλληλα αναπτύσσει 
συνεργασίες µε τους αντίστοιχους οργα-
νισµούς του εξωτερικού (είναι affiliated 
member στην IFA και αναπτύσσει συνερ-
γασία  και µε το Fertilizers Europe). Το δι-
άστηµα 9-12 Μαρτίου θα βρίσκεται µε 
περίπτερο στην Agrothessaly. 

ΠΛΟΥΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΠΕΛ
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ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ BAYERYARA 

Στο πλαίσιο της συµφωνίας η Υara θα παραχωρήσει στην Bayer πρόσβαση στην τεχνολογία απεικόνισης µέσω κινητών

Σε µια συµφωνία τεχνολογικής συνεργασίας κατέλη-
ξαν η Bayer και η Υara International ASA µε στόχο να 
παρέχουν στους παραγωγούς παγκοσµίως εργαλεία 
ψηφιακής γεωργίας (Digital Farming) που θα τους 
βοηθήσουν ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα στο 
χωράφι, η κερδοφορία και η βιωσιµότητα. 
Από τη συνεργασία αυτή θα αναπτυχθούν νέες ψηφι-
ακές λύσεις στη γεωργία αλλά και θα αυξηθεί η χρή-
ση της υπάρχουσας τεχνολογίας στην εφαρµογή α-
ζώτου συµπεριλαµβανοµένου του αναγνωρισµένου 
N-Sensor™ και της τεχνολογίας απεικόνισης µέσω 
κινητού συµπεριλαµβανοµένου του ImageIT™. 
Στο πλαίσιο της συµφωνίας, η Yara θα παραχωρήσει 

στην Bayer πρόσβαση στην τεχνολογία απεικόνισης 
µέσω κινητών έτσι ώστε να προσδιορίζει τη θρεπτική 
κατάσταση και τις ανάγκες των φυτών µε µια εφαρ-
µογή smartphone και η Yara θα παρέχει συστάσεις 
Θρέψης της καλλιέργειας, βοηθώντας τους παραγω-
γούς να καλλιεργήσουν πιο αποτελεσµατικά.

Yara: Πιο αποδοτική και βιώσιµη γεωργία
«Η γεωργία σε όλο τον κόσµο µπορεί να γίνει πε-
ρισσότερο αποδοτική και βιώσιµη. Αυτή η συνεργα-
σία θα είναι σηµαντική στο να βοηθήσει αυτούς τους 
στόχους των παραγωγών µικρών εκµεταλλεύσεων 
στην Αφρική και την Ασία όσο και τους µεγαλύτερους 

σε Αµερική και Ευρώπη», δήλωσε ο Επικεφαλής του 
Digital Farming στη Bayer, Tobias Menne.

Bayer: Συνεργασίες για ισχυροποίηση θρέψης 
«Προκειµένου να επισπεύσουµε την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας ψηφιακής ανίχνευσης, ψάχνουµε συ-
νεργασίες που θα µας βοηθήσουν να κινητοποιήσου-
µε την παρουσία µας στην αγορά θρέψης. Αυτή η συ-
νεργασία θα µας βοηθήσει να υποστηρίξουµε τους 
παραγωγούς στη βελτίωση της απόδοσης της καλ-
λιέργειας, ενσωµατώνοντας ψηφιακές λύσεις», είπε 
ο Eπικεφαλής Εφαρµογών και ∆ιαχείρισης Συστηµά-
των Καλλιεργειών της Yara, P. Stormorken.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 
ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η 13η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Παγκόσµια Ηµέρα Λιπάσµατος καθιερώθηκε το 2016 για πρώτη φορά από τον Ευρωπαϊκό 
Σύνδεσµο Λιπασµάτων (Fertilizers Europe).  Στόχος της είναι η ενηµέρωση του κοινού και 
των παραγωγών για το ρόλο των λιπασµάτων στη γεωργική παραγωγή, η ενίσχυση της 
έρευνας στη γεωργία και ειδικότερα στον κλάδο της θρέψης φυτών, καθώς και η προώθηση 
της καινοτοµίας για την παραγωγή γεωργικών εφοδίων.
Σηµειώνεται ότι η Παγκόσµια Ηµέρα Λιπάσµατος συµπίπτει µε την επέτειο της ανακάλυψης 
της σύνθεσης της αµµωνίας από τον Fritz Haber to 1908, που συνέβαλε σηµαντικά στην 
ανάπτυξη της γεωργίας και της διαµόρφωσης του κόσµου που όλοι γνωρίζουµε σήµερα.
Ο πρώτος εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας Λιπασµάτων έγινε στις 13-10-2016 µε 
εκδηλώσεις στο Rothamsted Ερευνητικό Κέντρο της Αγγλίας, ενώ γι’ αυτό το σκοπό έχει 
σχεδιαστεί και ειδική ιστοσελίδα (http://fertilizerday.com).
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Η εταιρεία ORA Services εδώ και 3 χρόνια 
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, στις Βαλκανικές 
Χώρες και στην Κύπρο τα προϊόντα της εταιρείας 
Stoller®. Το µοντέλο της γεωργίας µέχρι σήµερα 
προσεγγιζόταν από το δίπολο «θρέψη φυτού και φυτοπροστασία». Η ORA ήρθε να συµπληρώσει 
το µοντέλο µε τους όρους της «φυσιολογίας φυτού» και της «ορµονικής ισορροπίας», εισάγοντας 
το νέο ολοκληρωµένο µοντέλο καλλιέργειας στη σύγχρονη εποχή. Υπό τις παρούσες συνθήκες, τα 
περισσότερα φυτά είναι σε θέση να εκφράζουν µόνο το 30% του γενετικού δυναµικού τους (DNA, 
γενετική έκφραση). Οι  εξωτερικοί παράγοντες, που επηρεάζουν την ορµονική ισορροπία των 
φυτών, είναι απρόβλεπτοι και µεταβλητοί: Οι καιρικές συνθήκες, οι ποικιλίες των καλλιεργειών, ο 
τύπος του εδάφους, οι αγρονοµικές πρακτικές, τα παράσιτα, οι ασθένειες κ.λπ. Τα αποτελέσµατα 
του stress οδηγούν σε ανισορροπία µεταξύ της ανάπτυξης και των ορµονών του stress. Με την 
τεχνολογία Stoller, που για πάνω από 47 χρόνια έχει αναπτύξει αποδεδειγµένα καινοτόµες λύσεις 
ποιότητας, στόχος της ORA είναι η αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών και η µεγιστοποίηση 
του κέρδους για τους προοδευτικούς καλλιεργητές. «Όλη η τεχνογνωσία που προέρχεται από την 
έρευνα και από τις πειραµατικές εφαρµογές διαχέεται στους συνεργάτες της εταιρείας µέσω της 
Ακαδηµίας της ORA», τονίζει ο διευθυντής της Άγγελος Κεφάλας.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ORA 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ STOLLER 

Άµεσες παραδόσεις και ανταγωνιστικά κοστολό-
για µεταφοράς για τις περιοχές της Αν. Μακεδο-
νίας και της Θράκης θα εξασφαλίσει το τρίτο ερ-
γοστάσιο της εταιρείας λιπασµάτων Γαβριήλ που 
σχεδιάζεται στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας και αναµένε-
ται να ξεκινήσει τη λειτουργία του την επόµενη 
καλλιεργητική περίοδο.  Ο τρίτος αυτός εµπορι-
κός πόλος της, που έρχεται να προστεθεί στα ερ-
γοστάσια του Άργους και του Βόλου, αναµένεται 
να κοστίσει πάνω από 7 εκατ. ευρώ και θα εξο-
πλιστεί µε υπερσύγχρονες µηχανές συσκευασίας 
για παραγωγή  bulk blending 
σταθεροποιηµένων λιπασµά-
των. Στην επένδυση συµπε-
ριλαµβάνεται το ιδιόκτητο οι-
κόπεδο 35.000 τ.µ. στο οποίο 
θα διαµορφωθεί στεγασµένος χώρος έκτασης 
8.000 τ.µ. Η αποθηκευτική ικανότητα υπολογί-
ζεται να ξεπερνά τα 30.000 µ.τ. για χύµα και 30-
35.000 µ.τ. για συσκευασµένο προϊόν.  

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
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Η εντατική καλλιέργεια και η υψηλή 
παραγωγή που επιτυγχάνεται από καινούργιες 
παραγωγικότερες ποικιλίες, εξαντλούν τα 
φυσικά αποθέµατα του εδάφους σε µαγνήσιο και 
θείο, απαιτώντας επαρκή αναπλήρωση µέσω 
λιπασµάτων που περιέχουν αντίστοιχα µαγνήσιο 
και Θείο. Ιδιαίτερα µάλιστα στα αµµώδη και όξινα 
εδάφη ή σε περιοχές µε υψηλές βροχοπτώσεις, η 
περιεκτικότητα σε µαγνήσιο µειώνεται.
To θειικό µαγνήσιο ESTA® Kieserit της K+S KALI 
είναι ένα φυσικό προϊόν που προσφέρει ένα 
εξαιρετικό συνδυασµό µαγνησίου και θείου (25% 
MgO , 50% SO3), κατάλληλο για απευθείας χρήση 
ή ακόµα και σε συνδυασµό µε άλλα λιπάσµατα.  
Το ESTA® Kieserit είναι το λίπασµα µαγνησίου και 
θείου, που έχει την υψηλότερη διαλυτότητα από 
τις διάφορες µορφές µαγνησίου. Ως εκ τούτου, 
πρόκειται για προϊόν που έχει την καλύτερη 
διαθεσιµότητα σε µαγνήσιο και θείο για τα φυτά 
και  τις καλλιέργειες. 
Σε αντίθεση µε το ESTA® Kieserit, οι άλλες 
πηγές µαγνησίου, όπως το ανθρακικό µαγνήσιο, 
ο δολοµίτης και το οξείδιο του µαγνησίου, 
απελευθερώνουν το µαγνήσιό τους πάρα 
πολύ αργά, ενώ χρειάζονται ενσωµάτωση και 
όξινο περιβάλλον προκειµένου να αρχίσουν να 
αποδεσµεύουν το µαγνήσιο στο φυτό. 
Το ESTA® Kieserit παράγεται από το 
εξορυσσόµενο ορυκτό κιζερίτη, µέσω της 
φιλικής προς το περιβάλλον ηλεκτροστατικής 

µεθόδου διαχωρισµού (ESTA), παγκόσµια 
πατέντα της K+S KALI GmbH και γι’ αυτό έχει 
έγκριση για χρήση και στη βιολογική γεωργία 
(Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία).
Το ESTA® Kieserit εγγυάται αποτελεσµατική 
προµήθεια µαγνησίου, ακόµη και στα 
ασβεστούχα εδάφη, εξαιτίας της υψηλής του 
διαλυτότητας και παράλληλα εµπλουτίζει το 
έδαφος µε µαγνήσιο και θείο, χωρίς να επηρεάζει 
την οξύτητά του και το pH.
Καλλιέργειες που µεγαλώνουν γρήγορα, 
παράγοντας µεγάλες ποσότητες βιοµάζας  µέσα 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητες στην ανεπαρκή προµήθεια 
µαγνησίου και θείου. Το ESTA® Kieserit,  λόγω 
της ικανότητας να απελευθερώνει άµεσα τα 
θρεπτικά συστατικά, µπορεί να εφαρµοστεί στο 
χρονικό σηµείο που χρειάζεται και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της καλλιέργειας.

ΜΑΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, MSC
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ K+S KALI GMBH

ESTA® KIESERIT  
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ… 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
> Ένα λίπασµα µαγνησίου και θείου µε υψηλή διαλυτότητα προς όφελος του φυτού 

H Ελληνική Βιοµηχανία Υδρολυµέ-
νης Πρωτεΐνης – ΕΒΥΠ Ε.Ε. είναι µία 
καινοτόµος εταιρεία, που δραστηριο-
ποιείται στην παραγωγή ενισχυτικών 
προϊόντων θρέψης – ανάπτυξης φυ-
τών, βιο-ενεργοποιητών και τροφι-
κών ελκυστικών  για την αντιµετώ-
πιση εντόµων στη δενδροκαλλιέρ-
γεια. Όλοι οι ελαιοπαραγωγοί γνωρί-
ζουν τη συµµετοχή του εντοµοελκυ-
στικού Dacus Bait 100 στα προγράµ-
µατα δακοκτονίας του ΥΠΑΑΤ και τη 
µεγάλη συµβολή του στο ελληνικό ε-
λαιόλαδο εδώ και 40 χρόνια. Το DB 
100 συνεχώς ανανεούµενο επέκτει-
νε το φάσµα δράσης του στην κατα-
πολέµηση της µύγας της Μεσογείου 
και της ραγολέτιδας της κερασιάς.
Το Amino 16 προέρχεται αποκλειστι-
κά από µη γενετικά τροποποιηµένες 
φυτικές πρώτες ύλες, είναι κατάλληλο 
για χρήση στη συµβατική και στη βιο-
λογική γεωργία, παρασκευάζεται µε 
τεχνολογία αιχµής και έχει κατοχυρω-
θεί µε ευρωπαϊκή πατέντα.
Μετά την αποδοχή και αναγνώρι-
ση της εξαιρετικής συµβολής του 
Amino 16 στις καλλιέργειες και πά-
ντα µε γνώµονα την ανάγκη παρα-
γωγής νέων συνδυαστικών προϊό-
ντων αµινοξέων-ιχνοστοιχείων-µα-
κροστοιχείων, η ΕΒΥΠ καινοτοµώ-
ντας για µία ακόµα φορά δηµιούρ-
γησε µία σειρά πέντε νέων προϊό-
ντων: AMINO DRIP για στάγδην άρ-
δευση, ΑΜΙΝΟ 16 Β/Ζn µε Βόριο και 
Ψευδάργυρο, AMINO 16  Si/Zn µε 
Πυρίτιο και Ψευδάργυρο, TOVIGOR 
12-0-0 + 10% ελεύθερα L-αµινοξέα 
και FRUITFIX αµινοξέα µε εκχυλί-
σµατα φυκιών.

ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΒΥΠ

∆ιαλυτότητα ορυκτών µε βάση το µαγνήσιο στο νερό στους 20°C

Ορυκτά Χηµική σύνθεση ∆ιαλυτότητα gr/l
Κιζερίτης MgSO4 · H2O 342A

∆ολοµίτης CaMg(CO3)2 0.01C

Μαγνησίτης MgCO3 0.017D

Υδροξείδιο του Μαγνησίου Mg(OH)2 0.009B

Οξείδιο του Μαγνησίου MgO 0.006A

Πηγή: A: Taschenbuch für Chemiker und Physiker 1949;   B: UEIC 2012 *calculated using solubility 
products from: C: Helgeson et al. 1969; D: Bénézeth et al. 2011
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Το νέο και µοναδικό παγκοσµίως πολυθρεπτικό λί-
πασµα Polysulphate παρουσίασε στην ελληνική α-
γορά, η Medilco Hellas Α.Ε. ως αποκλειστικός α-
ντιπρόσωπος της ICL Fertilisers, στο  1ο Πανελλα-
δικό Συνέδριο, που έγινε 30 Ιανουαρίου στο Crown 
Plaza Athens. Ο πρόεδρος της Medilco Hellas ΑΕ, 
Μιχάλης Γάγγος, άνοιξε την εκδήλωση αναλύο-
ντας τις επενδύσεις του ICL-GROUP στην καινοτο-

µία, καταλήγοντας στο ότι η εκδήλωση για το προϊ-
όν «Polysulphate» αποτελεί την καλύτερη απάντηση 
στο ερώτηµα για τη δεσπόζουσα θέση του στη διεθνή 
αγορά. Κύριοι οµιλητές ήταν οι Amit Paz, ∆ιευθυ-
ντής Πωλήσεων της ICL στην Ευρώπη και τη Μεσό-
γειο, Menachem Assaraf, Υπεύθυνος Γεωπόνος της 
ICL στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο και Amir Gerber, 
∆ιευθυντής Πωλήσεων ειδικών προϊόντων της ICL.

▲

Απογειώνει την απόδοση των φυτών το νέο λίπασµα Polysulphate 
της ICL Fertilizer, που είναι εγκεκριµένο και για τη βιολογική γεωργία

Το Polysulphate είναι ένα νέο, φυσικό/
ορυκτό λίπασµα που βελτιώνει 
την απόδοση των φυτών. Περιέχει 
τέσσερα βασικά στοιχεία: θείο, κάλιο, 
µαγνήσιο και ασβέστιο. Είναι το σήµα 
κατατεθέν της ICL για το φυσικό ορυκτό 
πολυαλίτης. Είναι πλήρως φυσικό 
προϊόν, εξορύσσεται, συνθλίβεται, 
κοσκινίζεται και συσκευάζεται.
 Το προϊόν περιέχει :
■  48% SO3 (19.2% θείο),
■  14% Κ2Ο (11,6% κάλιο),
■  6% MgO (3,6% µαγνήσιο) και
■  17% Ca (12.2% ασβέστιο).
Το Polysulphate είναι διαθέσιµο σε 
κοκκώδη µορφή (για απευθείας 
εφαρµογή και παραγωγή σύµµεικτων 
λιπασµάτων) και σε µορφή σκόνης 
(standard, για παραγωγή συµπλόκων 

ΝΡΚ κοκκωδών). Είναι λίπασµα πλήρως 
διαλυτό µε όλα τα θρεπτικά στοιχεία 
διαθέσιµα στα φυτά.

Ποιά είναι τα οφέλη του
■  Το Polysulphate εξασφαλίζει 

υψηλότερες αποδόσεις, καλύτερη 
ποιότητα και κερδοφορία.

■  Προωθεί την ευρωστία και την καλή 
υγεία των φυτών.

■  Παρατεταµένη απευλευθέρωση 

θρεπτικών, µικρότερος κίνδυνος 
απωλειών θειικών µέσω εκπλυσης.

■  Εφαρµόζεται εύκολα και οµοιόµορφα 
µε λιπασµατοδιανοµέα.

■  Η χαµηλή του περιεκτικότητα σε 
χλώριο το καθιστά ιδανικό για φυτά 
ευαίσθητα στο χλώριο.

■  Εγκεκριµένο για τη Βιολογική Γεωργία.

Σε ποιές καλλιέργειες απευθύνεται
Είναι ιδανική φυσική πηγή για όλες τις 
καλλιέργειες και ειδικά τα σταυρανθή, 
σιτηρά, ψυχανθή, κηπευτικά, 
χορτοδοτικά, λειµώνια και είδη για 
ενσίρωση. To Polysulphate, τώρα πλέον, 
για πρώτη φορά είναι άµεσα διαθέσιµο 
σε παγκόσµιο επίπεδο και η ICL είναι 
ο πρώτος και µοναδικός παραγωγός 
παγκοσµίως που το εξάγει και το διαθέτει.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ POLYSUPHATE

ΟΡΥΚΤΟ ΠΟΛΥΑΛΙΤΗΣ
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Ξεκάθαρο πλεονέκτηµα απόδοσης στο καλα-
µπόκι µε λίπανση FertiBest, που φτάνει έως 
και 130 κιλά ξερού καρπού ανά στρέµµα, δί-
νουν τα τελευταία χρόνια τα αποτελέσµατα σχε-
τικών πειραµάτων. Πρόκειται για τα N-P-K προ-
ϊόντα λίπανσης µε τη µοναδική πρώτη ύλη αζώ-
του µεθυλενουρία, για πραγµατικά βραδεία απο-
δέσµευση και σηµαντικά πλεονεκτήµατα.  
Η λίπανση FertiBest οδηγεί σε: 
■ Πιο ισορροπηµένα φυτά (βλάστηση – καρπο-
φορία) 
■ Υγιή πράσινα φυτά µέχρι το τέλος 
■ Μεγαλύτερη παραγωγή (κιλά/στρέµµα).

Επιπλέον τα λιπάσµατα FertiBest: 
■ Είναι πυκνά σε άζωτο 
■ Έχουν άζωτο που κρατάει στο έδαφος περισ-
σότερο 
■ Ευνοούν την ανάπτυξη των βακτηρίων στο έ-
δαφος των κουρασµένων χωραφιών.
Υπενθυµίζεται ο νόµος του ελαχίστου που λέει 
ότι η στρεµµατική παραγωγή καθορίζεται από το 
στοιχείο µε τη µικρότερη διαθεσιµότητα. Η εδα-
φολογική ανάλυση, σε τακτά χρονικά διαστήµα-
τα, µας υποδεικνύει τη χορήγηση και τη δοσο-
λογία του καλίου και του φωσφόρου, καθώς και 
των ιχνοστοιχείων. 

▲

Aπο το λιγότερο διαθέσιµο στοιχείο 
καθορίζεται η στρεµµατική απόδοση

To STAR-TAN είναι ένα 
µικροκοκκώδες λίπασµα NP 8-
35 (9SΟ3) µε σίδηρο (2 Fe). Το 
STAR-TAN είναι εξειδικευµένος 
ΝΡ εκκινητής, ενισχυµένος µε 
θείο και σίδηρο, κατάλληλος για 
το καλαµπόκι. 
■ Βελτιώνει την εγκατάσταση 
της νεαρής φυτείας, το ρυθµό 
και την οµοιοµορφία της 
ανάπτυξης και αυξάνει την 
στρεµµατική απόδοση στο 
καλαµπόκι 4-5%. 
■ Πρόκειται για 
µικροκοκκώδες λίπασµα 
µε υψηλή συγκέντρωση 
υδατοδιαλυτού φωσφόρου 
και παρουσία ιχνοστοιχείων.  
■ Ιδιαίτερα θετική επίδραση 
σε κρύα ή συµπιεσµένα 
εδάφη και σε χωράφια µε 
ανοµοιόµορφη σποροκλίνη. 
Η αύξηση στην παραγωγή 
παρατηρήθηκε σε όλο το εύρος 
των στρεµµατικών αποδόσεων 
(χαµηλές και υψηλές). Το 
STAR-TAN χρησιµοποιείται 
σε συνδυασµό µε τη βασική 
λίπανση. Η συνιστώµενη δόση 
στο καλαµπόκι είναι 2-4 κιλά το 
στρέµµα (η συνιστώµενη δόση 
είναι ενδεικτική και εξαρτάται 
από τη σύσταση του εδάφους 
και το πρόγραµµα λίπανσης που 
εφαρµόζεται).

ΕΝΑΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ 
ΝΡ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ

STAR¯TAN

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ

Τα µισά 
χωράφια 
έχουν 
µεγάλη 
ανάγκη για 
κάλιο

50%

Το 40% των 
χωραφιών 
έχουν 
χαµηλό ή 
πολύ χαµηλό 
φώσφορο

FB 29 -5-17 ή FB 31-8-12FertiBest

Ενδείκνυται η χρήση

40%

FB 35 -16-0 ή FB 38-11-0FertiBest

Χρειάζονται

Τα υπόλοιπα 
χωράφια 
καλύπτουν 
τις ανάγκες 
υψηλών 
αποδόσεων 

µε 3-5 
µονάδες 
φωσφόρου 
και καλίου

Ενδεικτικοί τύποι βασικού FertiBest είναι οι εξής: FB 25-5-20+B, FB 29-5-16+Zn, FB 31-8-12, FB 30-
8-12+Zn, FB 37-5-5, FB 36-5-5+Zn, FB 29-5-17 και FB 38-11-0 ενώ επιφανειακό  FertiBest είναι τα 
FB 15, FB 20, FB 40.0.0 και FB 36.0.6. Σηµειώνεται ότι το FertiBest είναι εµπορικό σήµα της Pioneer 
Hi-Bred Hellas. Τα προϊόντα FertiBest δεν περιέχουν άζωτο σε νιτρική µορφή, ενώ η παρουσία της 
αµµωνίας είναι περιορισµένη. Το άζωτο προέρχεται κυρίως από ουρία και µεθυλενουρία. Η αποδό-
µηση της FertiBest MU (µεθυλενουρία) και η αποδέσµευση του αζώτου στο έδαφος διαρκεί πολλές 
εβδοµάδες. Ο συνδυασµός ουρίας και µεθυλενουρίας προσφέρει στο φυτό άζωτο σε όλες τις φά-
σεις της ανάπτυξης, µέχρι το γέµισµα του καρπού. Είναι ιδανικά για γραµµική εφαρµογή. Ένα σακί 
FertiBest στη βασική λίπανση και ένα στην επιφανειακή καλύπτουν τις ανάγκες του καλαµποκιού σε 
άζωτο και υποστηρίζουν τη µέγιστη δυνατή παραγωγή.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ, M.SC, PH.D, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ PIONEER HI�BRED HELLAS A.E.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ FERTIBEST
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Η σειρά θρέψης που διακινεί η Εmphyton συµπληρώνει φέτος 9 χρόνια 
σταθερής παρουσίας και περιλαµβάνει προϊόντα για τον επαγγελµα-
τία καλλιεργητή, που θέλει να έχει ανταποδοτικότητα από τους ψεκα-
σµούς του. Ταυτόχρονα, τα προϊόντα υποστηρίζονται από το τµήµα 
των τεχνικών της εταιρείας, οι οποίοι µε τη βοήθεια των κατά τό-
πους γεωπόνων επιτυγχάνουν την καταλληλότερη στιγµή για µια 
επιτυχηµένη εφαρµογή. Το προϊόν Nutri BS 95 αποτελεί τον άρι-
στο σύµµαχο στην καρπόδεση των καλλιεργειών. Με µια απόλυ-
τα στοχευµένη αναλογία θρεπτικών επιτυγχάνει τέλεια καρποφο-
ρία, οµοιοµορφία και µεγαλύτερη µετασυλλεκτική διάρκεια καρ-
πών. Συνοδευόµενο από το Nutri Engorde εξασφαλίζει µέγιστη 
διόγκωση των κυττάρων και των παραγόµενων καρπών. 
Τη σειρά θρέψης συµπληρώνουν οι ειδικοί βιοδιεγέρτες (Νutri 
Bioclean και Miconic) που επιτυγχάνουν ενίσχυση του ανοσοποι-
ητικού συστήµατος των φυτών ενάντια στα παθογόνα, οι διορθω-
τές τροφοπενιών µε όπλα τα προϊόντα emphyton B-Mo, emphyton 
Calcio, emphyton Boron, Fosika, τα αµινοξέα ενζυµατικής υδρό-
λυσης µε σηµαντική αφοµοιωσιµότητα από τα φυτά µε τα προϊό-

ντα Nutri Stimulator, Growing Am, 
emphyton N-S και πολλά ακό-
µα ειδικά προϊόντα που δηµιουρ-
γήθηκαν µε γνώµονα την αύξηση 
της παραγωγής και την αντιµετώ-
πιση διαφόρων µορφών στρες.
Τέλος, η Εmphyton από φέτος 

λανσάρει στην αγορά το καινοτόµο προϊόν Fesil, το οποίο παρέχει 
σίδηρο στις καλλιέργειες και ελέγχει σε µεγάλο βαθµό τα µικρά έ-
ντοµα (ψύλλα, αφίδες, τετράνυχοι, αλευρώδεις, θρίπες) µε µια κα-
τοχυρωµένη παγκοσµίως πατέντα που τα ακινητοποιεί αµέσως 
µετά τον ψεκασµό. ∆εν αφήνει υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και 
δεν εµπεριέχει τον κίνδυνο δηµιουργίας ανθεκτικότητας σε εντο-
µοκτόνα. Πρωταρχικό µέληµα της εταιρείας είναι η ευστοχία στις 
εφαρµογές µε κατάλληλα προϊόντα για επιτυχή αύξηση της πα-
ραγωγικότητας µε µειωµένο κόστος και η δυνατότητα των φυτο-
προστατευτικών προϊόντων να λειτουργούν πιο αποτελεσµατικά 

ενάντια σε εχθρούς και ασθένειες περιορίζοντας τα υπολείµµατα.

▲

Όταν η ισορροπηµένη θρέψη εξασφαλίζει την αποτελεσµατική φυτοπροστασία

Η απόδοση κάθε καλλιέργειας δεν εξαρτάται 
µόνο από την καλύτερη δυνατή επιλογή του λι-
πάσµατος αλλά και από το πώς θα τοποθετή-
σουµε το λίπασµα στο χωράφι. Τα στερεά λιπά-
σµατα τα διανέµουµε  σε µεγάλο ποσοστό µε 
τους γνωστούς σε όλους µας διανοµείς ή λιπα-
σµατοδιανοµείς.
Οι λιπασµατοδιανοµείς πρέπει να έχουν ένα σύ-
στηµα βαθµονόµησης για τα διαφορετικού τύπου 
λιπάσµατα,  το οποίο θα υποσχεθεί µια οµοιόµορ-
φη διασπορά σε όλο το πλάτος ρίψης  αλλά και 
την επιθυµητή ποσότητα ανά στρέµµα καθώς ε-
πίσης ισόποση διανοµή  δεξιά και αριστερά από 
το κέντρο του διανοµέα και όλα αυτά σε σχέση 
µε την ταχύτητα που θα κινείται. Επίσης ο λιπα-
σµατοδιανοµέας πρέπει να διαθέτει ένα σύστηµα 
το οποίο µπορεί να λειτουργήσει στα σύνορα του 
χωραφιού γιατί ή λίπανση αρχίζει από τα σύνο-
ρα και τελειώνει στα τρίγωνα  ή «µύτες» ή στενές 
λωρίδες. Ένα  βήµα το οποίο µπορεί να µας βοη-
θήσει ώστε να µην διπλορίχνουµε στα ίδια σηµεία 
είναι η καθοδήγηση µε ένα  σύστηµα Gps ,  το ο-

ποίο θα µας οδηγεί κάθε φορά στην ίση απόσταση  
ανά γραµµή λίπανσης. Ένας επιπλέον εξοπλισµός 
του λιαπσµατοδιανοµέα ο οποίος µπορεί να βελ-
τιώσει την ποιότητα της διασποράς  είναι  ο τµη-
µατικός έλεγχος (section control) που προσαρ-
µόζει το πλάτος ρίψης του διανοµέα ακριβώς στο 
πλάτος του εναποµείναντα αλίπαντου τµήµατος 

του χωραφιού διατηρώντας τα επιλεγµένα από 
το χρήστη κιλά ανά στρέµµα. Ο τµηµατικός έλεγ-
χος γίνεται µε την προϋπόθεση εξοπλισµού λιπα-
σµατοδιανοµέα µε κοµπιούτερ και µπορεί να γί-
νει ανάλογα µε την εταιρεία κατασκευής του δια-
νοµέα, χειροκίνητα  ή αυτόµατα µε τη χρήση GPS 
και σύνδεσής του µε το κοµπιούτερ του λιπασµα-
τοδιανοµέα.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΡΘΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 
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ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

�  YARA ΕΛΛΑΣ
�  ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
�  COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
�  ∆ΗΜ.ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

�  EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ
�  MEDILCO HELLAS AE
�  ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
� ΖΙΚΟ Α.Ε.

�  TEOFERT A.E.
�  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΑΒΕΕ
�  AΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 
�  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ
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Oι πρώτες ύλες για την παραγωγή 
λιπασµάτων είναι δεδοµένες. Αυτό 
που σηµατοδοτεί την εξέλιξη είναι 
η γνώση των καλλιεργειών και η 
σύνδεση των προϊόντων µε τις ανάγκες 

θρέψης. Επενδύοντας στην ανάπτυξη 
ολοκληρωµένης γνώσης για τη θρέψη, 
µπορούν να σχεδιαστούν κατάλληλα 
προγραµµάτα λίπανσης. Επιπλέον, 
η δυναµική εφαρµογή λύσεων της 
ψηφιακής τεχνολογίας στη γεωργία, 
δηµιουργεί συνθήκες για την αύξηση της 
παραγωγικότητας και κερδοφορίας για 
τον παραγωγό, αλλά και τη διασφάλιση 
της αειφορίας. Πρόσφατες συνεργασίες 
στο χώρο µας αποδεικνύουν ότι η εξέλιξη 
βρίσκεται στην παροχή υπηρεσιών προς 
τον παραγωγό, που δηµιουργούν αξία 
στην παραγωγή και παρέχουν γνώση και 
λύσεις για την καλλιέργειά του. 
Καλούµαστε, λοιπόν, να του προσφέρουµε 
λύσεις µέσω µιας γκάµας προϊόντων 
που καλύπτει εύρος θρεπτικών αναγκών 
και λαµβάνοντας υπόψη τους όποιους 
παραγωγικούς περιορισµούς µπορεί 
να αντιµετωπίζει (κόστος παραγωγής, 

ιδιαιτερότητες παραγωγής, διάθεση 
τελικού προϊοντος κ.ά.). Με τη βοήθεια της 
γνώσης, των ψηφιακών εφαρµογών και 
της τεχνολογίας µπορεί να εξελιχθεί και να 
διαφοροποιηθεί η παραγωγή.  

“Λόγω της φύσης των λιπασµάτων, 
η µέτρηση της κατανάλωσης σε τόνους 
είναι αναγκαία. Ο µεγάλος όγκος που 
καταλαµβάνει το λίπασµα σαν προϊόν 
επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, από 
τα εργοστάσια παραγωγής µέχρι τον τελικό 
χρήστη, που είναι ο παραγωγός. Συνεπώς, 
υπάρχει ιδιαίτερη αξία και πρακτικότητα 
στην παρακολούθηση της κατανάλωσης 
µε αυτό τον τρόπο. Παγκόσµια, αλλά 
και στην Ελλάδα, ο µεγάλος όγκος των 
λιπασµάτων αναφέρεται στους συνήθεις – 
κοινούς τύπους λιπασµάτων, µε δεδοµένη 
περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία. 
Παρόλα αυτά, παράλληλα µε τον όγκο, 

YARA ΕΛΛΑΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

COMMERCIAL  
DIRECTOR  

NΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ

▲
Η γνώση, τα προϊόντα και οι λύσεις της Yara, 
αναπτύσσουν τη γεωργική παραγωγή και τη 
λειτουργία των διανοµέων και των βιοµηχανι-
κών πελατών επικερδώς και υπεύθυνα, προ-
στατεύοντας παράλληλα τους διαθέσιµους πό-
ρους, την τροφή και το περιβάλλον.
Με τα λιπάσµατά µας, τα προγράµµατα θρέ-
ψης και τις τεχνολογίες µας, αυξάνουµε τις α-
ποδόσεις, βελτιώνουµε την ποιότητα των προ-
ϊόντων και µειώνουµε το περιβαλλοντικό απο-
τύπωµα από τη γεωργική πρακτική. 
Με τις βιοµηχανικές και περιβαλλοντικές λύ-
σεις µας βελτιώνουµε την ποιότητα του αέρα, 
µειώνοντας τις εκποµπές αερίων ρύπων από 
τη βιοµηχανία και τις µεταφορές, γινόµαστε έ-

τσι βασικός κρίκος στην παραγωγική διαδικα-
σία ευρείας γκάµας προϊόντων. Ενισχύουµε τη 
δράση µέσω ασφάλειας για τους υπαλλήλους 

µας, τους συνεργάτες και την κοινωνία. 
Η Yara ιδρύθηκε το 1905 για να καταπολεµήσει 
το αναδυόµενο, τότε, πρόβληµα έλλειψης τρο-
φής και σήµερα έχει παγκόσµια παρουσία µε 
σχεδόν 13.000 υπαλλήλους, σε περισσότερες 
από 150 χώρες. 
Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1998 
ως Yara Ελλάς και απασχολεί 17 υπαλλή-
λους. Η γνώση, η αφοσίωση και η οµαδικότη-
τα, αποτελούν κινητήρια δύναµη της Yara Ελ-
λάς. Παράλληλα, µε ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων και λύσεις για τον παραγωγό, εν-
δυναµώνουµε τη σηµαντική θέση µας στην α-
γορά λιπασµάτων. 

www.yara.com

▲

Παγκόσµιος ηγέτης στη λίπανση µε ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων
Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ως Yara Ελλάς από το 1998 µε ολοκληρωµένες λύσεις θρέψης για τον παραγωγό
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η µέτρηση των λιπασµάτων σε µονάδες 
λίπανσης (N, P2O5, K2O) δείχνει την τάση 
και αποτελεί παράγοντα αξιολόγησης της 
κατανάλωσης λιπασµάτων, ενώ αποτελεί 
εικόνα για τη σύνδεση της κατανάλωσης 
µε τις ανάγκες θρέψης.Τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και παγκόσµια, εφαρµόζονται και οι 
δύο τρόποι µέτρησης των λιπασµάτων.
 

“Η αγορά σήµερα λειτουργεί µε 
έντονο ανταγωνισµό, σε ένα δύσκολο 
επιχειρηµατικό περιβάλλον. Πεποίθησή 
µας είναι πως ο παράγοντας που θα 
οδηγήσει τον ανταγωνισµό σχετίζεται 
µε την προστιθέµενη αξία που 
δηµιουργείται στον παραγωγό. Και αυτό 
επηρεάζεται από την ποιοτική διάσταση 
της εφαρµογής λιπασµάτων: Τη σύνδεση 
της χρήσης λιπασµάτων µε τις ανάγκες 
θρέψης των καλλιεργειών. 
Σε κάθε περίπτωση, το κοµµάτι της 
εµπορικής και τιµολογιακής πολιτικής 
είναι σηµαντικό, αλλά οι όποιες πολιτικές 
εφαρµόζονται αποτελούν απόφαση της 
εκάστοτε εταιρείας και αποτελούν µέρος 
της στρατηγικής της, ενώ επηρεάζονται 
και από τις διεθνείς τάσεις στις τιµές των 
πρώτων υλών.

▲

    Παράγουµε αξία 
   και γνώση
  Με τη δέσµευσή µας απένα-

ντι στο brand µας, τη στρατηγι-
κή και τις αξίες µας, είµαστε σε 
θέση να προσφέρουµε µε συνέ-
πεια στους συνεργάτες µας και-
νοτοµία, ποιότητα, αξιοπιστία και 
βέλτιστη απόδοση
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∆ ιανύουµε, τα τελευταία χρόνια, µια πε-
ρίοδο σηµαντικών εξελίξεων όσον αφορά 
στην τεχνολογία των λιπασµάτων τόσο στο 
κοµµάτι της παραγωγής όσο και στους τρό-
πους εφαρµογής. Ειδικότερα, η ευρεία χρή-

ση, τα τελευταία χρόνια, των παρεµποδι-
στών αζώτου, µε τη µορφή παρεµποδιστών 
νιτροποίησης ή ουρεάσης, αποτελεί σηµα-
ντικότατη και θετική εξέλιξη στον τοµέα δια-
χείρισης του αζώτου. Τα πλεονεκτήµατα εί-
ναι πολλαπλά, µε σηµαντικότερα αυτά της 
δραστικής µείωσης των απωλειών αζώτου, 
µε συνέπεια τη µείωση του κόστους, την α-
ποφυγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων 
και την ευελιξία στον τρόπο και χρόνο εφαρ-
µογής. Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερ-
θούν και λιπάσµατα εµπλουτισµένα µε ορ-
γανική ουσία µε τεχνολογία επικάλυψης 
κόκκου και πλεονεκτήµατα ειδικά στα φτω-
χά σε οργανική ουσία ελληνικά εδάφη.  

“ Οι σύγχρονες τεχνολογίες στον 
τοµέα των λιπασµάτων αποτελούν µια 
πραγµατικότητα, που εκφράζεται µε τη 
χρήση των υδατοδιαλυτών λιπασµάτων, 

τους παρεµποδιστές αζώτου και την ε-
φαρµογή οργανικών σκευασµάτων επι-
βοηθητικών της ανάπτυξης των φυτών. 
Όλες αυτές οι τεχνολογίες αποσκοπούν στη 
µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας 
των λιπασµάτων µε στόχο την αύξηση της 
παραγωγής, µε ταυτόχρονη βελτίωση της 

Η εταιρεία Φυτοθρεπτική ιδρύθηκε το 1989 και, µετά 
από 26 χρόνια λειτουργίας, βρίσκεται σήµερα ανάµε-
σα στις σηµαντικότερες εταιρείες λιπασµάτων της ελ-
ληνικής αγοράς. ∆ιαθέτει δύο µονάδες παραγωγής, 
ανάµειξης και συσκευασίας λιπασµάτων, στον Ισθµό 
της Κορίνθου και στα Άνω Λιόσια Αττικής.
Η Φυτοθρεπτική παράγει, συσκευάζει και διανέµει 
µια ευρεία γκάµα προϊόντων που καλύπτουν όλο το 
φάσµα των αναγκών των καλλιεργειών από την έκ-
πτυξη του σπόρου και την µεταφύτευση έως και την 
συγκοµιδή. Η εταιρεία διαθέτει κοκκώδη λιπάσµατα, 
υποστρώµατα τύρφης, υδατοδιαλυτά λιπάσµατα, ι-
χνοστοιχεία, οργανοχηµικά λιπάσµατα, ειδικά προϊό-
ντα θρέψης, λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης κα-
θώς και φυτοχώµατα και βελτιωτικά εδάφους. 
Από πολύ νωρίς, στράφηκε στις αγορές του εξωτερι-

κού, θεωρώντας ότι η εξωστρέφεια είναι αναγκαιό-
τητα, ειδικά για µια εταιρεία, η οποία δραστηριοποιεί-
ται στον τοµέα της εξειδικευµένης θρέψης. Ήδη από 
την δεκαετία του '90, η εταιρεία επεκτάθηκε µε επι-
τυχία στις αγορές της Αιγύπτου και της Κύπρου. Στην 
πορεία αναπτύχθηκαν µε έντονους ρυθµούς οι εξα-
γωγές στις χώρες των Βαλκανίων και σήµερα η Φυ-
τοθρεπτική εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 15 
χώρες του εξωτερικού. Η εξαγωγική αυτή δραστη-

ριότητα δηµιουργεί, εύλογα, ένα αίσθηµα υπερηφά-
νειας σε όλο το προσωπικό της εταιρείας, µε δεδοµέ-
νο ότι τα προϊόντα της έχουν περίοπτη θέση στο εξω-
τερικό και συνεισφέρουν θετικά στην εθνική µας οι-
κονοµία, ιδιαίτερα στην δύσκολη οικονοµική συγκυ-
ρία που διανύουµε.
Η φιλοσοφία της Φυτοθρεπτικής, για πρωτοπορια-
κές και καινοτόµες λύσεις στα προβλήµατα θρέψης 
των καλλιεργειών, οδήγησε σύντοµα στην συµµετο-
χή της εταιρείας σε πανεπιστηµιακά ερευνητικά προ-
γράµµατα. Η συνεργασία της εταιρείας µε το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας είναι στενή και συνε-
χής. Είναι σαφές ότι η σύνδεση της έρευνας µε την 
παραγωγή είναι µονόδροµος για χώρες όπως η Ελ-
λάδα, όπου η γεωργία αποτελεί βασικό τοµέα ανά-
πτυξης της οικονοµίας.

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΟ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
∆/ΝΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΣΚΟΣ

▲

▲

Στο δρόµο της εξωστρέφειας οδηγεί η επένδυση στην εξειδικευµένη θρέψη

Πρωτοποριακές λύσεις µέσω συµµετοχής σε πανεπιστηµιακά ερευνητικά προγράµµατα
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ποιότητας Από την άλλη πλευρά, οι θρεπτι-
κές απαιτήσεις των καλλιεργειών σε κύρια, 
δευτερεύοντα στοιχεία και ιχνοστοιχεία είναι 
συγκεκριµένες και ενίοτε λόγω των νέων 
υβριδίων, σηµαντικά αυξηµένες, λόγω της 
υψηλότερης παραγωγής και της αυξηµένης 
αποµάκρυνσης θρεπτικών από το έδαφος. 
Έτσι είµαστε υποχρεωµένοι να συνεχίζου-
µε να υπολογίζουµε την κατανάλωση, όχι σε 
τόνους αλλά σε λιπαντικές µονάδες, που εί-
ναι και το ουσιαστικό. 

“ Η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει 
όλους τους τοµείς της οικονοµίας, µε τον 
πρωτογενή τοµέα να µην αποτελεί εξαίρεση. 
Η δυσπραγία του τραπεζικού τοµέα 
επηρεάζει τις δυνατότητες χρηµατοδότησης 
του κλάδου των λιπασµάτων, µε τις 
εταιρείες να καταβάλουν υπεράνθρωπες 
προσπάθειες ώστε να είναι σε θέση 
να εφοδιάζουν τον Έλληνα αγρότη. Η 
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ούσα µια εταιρεία που 
από νωρίς επέδειξε έντονο εξαγωγικό 
προσανατολισµό, αποκόµισε εµπειρίες από 
τις διεθνείς αγορές. Είναι λοιπόν σαφές 
ότι, ανάλογα µε την περίπτωση, ο όποιος 
συνδυασµός διευκολύνει τον παραγωγό 
είναι και ο επιθυµητός. Θα πρέπει όµως 
να έχουµε υπόψη ότι η ποιότητα του 
προσφερόµενου προϊόντος σε σχέση 
πάντα µε την τιµή του θα πρέπει να είναι 
αδιαπραγµάτευτη.

FERTIBLUE
Ειδικό 
κοκκώδες 
λίπασµα για 
θρεπτικές 
απαιτήσεις 
σηµαντικών 
καλλιεργειών 

BEST 
20-20-20
Υδατοδιαλυτό 
λίπασµα µε 
ενεργοποιητές 
για υψηλή 
ποιότητα και 
αξιοπιστία

UNIQUE 
40-0-0
Λίπασµα 
ειδικό για 
επιφανειακές 
λιπάνσεις µε 
παρεµποδιστή 
ουρεάσης
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Oι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί 
τα τελευταία χρόνια στους τοµείς της 
βραδείας ή ελεγχόµενης αποδέσµευσης 
των θρεπτικών στοιχείων, έχουν βοηθήσει 
αναµφισβήτητα στην αύξηση της 
παραγωγής αλλά και στη βελτίωση της 
ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων. 
Αυτό όµως που θεωρώ ως το επόµενο 
βήµα στην τεχνολογία της θρέψης των 
φυτών, είναι η αύξηση της αποδοτικότητας 
των θρεπτικών στοιχείων και η διαχείριση 
της θρέψης των φυτών υπό συνθήκες 
στρες σε βιοτικούς και αβιοτικούς 
παράγοντες. Αυτός είναι και ο λόγος που 
το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της 
COMPO EXPERT δίνει ιδιαίτερη έµφαση 
στην ανάπτυξη καινοτόµων βιοθρεπτικών 
προϊόντων.

“  Η µέτρηση της κατανάλωσης 
των λιπασµάτων σε τόνους είναι η αρχή. 
Βεβαίως το να µετράµε τόνους δεν 
αρκεί πάντα. Οι οργανωµένες εταιρείες 
λιπασµάτων διαθέτουν τµήµατα Marketing µε 
εξειδικευµένα στελέχη και ανάλογη εµπειρία, 
η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να αναλύουν 
την αγορά περαιτέρω τόσο ποσοτικά όσο και 
ποιοτικά. Με τον τρόπο αυτό βγάζουν χρήσιµα 
συµπεράσµατα αφενός για τα µερίδιά τους, 
αφετέρου για το ποιες είναι οι τάσεις, ποιες 

οι ανάγκες των παραγωγών, καθώς και την 
κατεύθυνση στην οποία πρέπει να στραφεί ο 
τοµέας της εταιρικής έρευνας για να καλύψει 
τις τρέχουσες αλλά και τις µελλοντικές 
ανάγκες της αγοράς.

“ «Έκπτωση, πίστωση και ποιότητα 
προσφερόµενου προϊόντος»: Και οι τρεις 
παράγοντες είναι σηµαντικοί. Ανάλογα 
δε µε τη στρατηγική τοποθέτηση της 
κάθε εταιρείας στην αγορά, κάποιος από 
τους παραπάνω παράγοντες βαρύνει 

περισσότερο από τους άλλους. Εννοώ ότι 
για κάθε εταιρεία, η σηµαντικότητα αυτών 
των παραγόντων είναι διαφορετική. Για 
εµάς στην COMPO EXPERT, αναµφισβήτητα 
ο σηµαντικότερος παράγοντας είναι η 
ποιότητα και η προσλαµβανόµενη «αξία» 
από τον παραγωγό. Ο παράγοντας όµως 
που σίγουρα είναι ο σηµαντικότερος τόσο 
για τις εταιρείες λιπασµάτων όσο και 
για τα γεωργικά καταστήµατα και τους 
παραγωγούς, είναι αυτό που ονοµάζουµε 
«ψυχολογία της αγοράς».

COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΜΕ Ο∆ΗΓΟ ΤΗΝ 
ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

▲

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

ΓEΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο αξιόπιστος συνεργάτης COMPO EXPERT Ελλάς 
αναπτύσσει τα προϊόντα της στην Ελλάδα, την Κύ-
προ καθώς και στις Βαλκανικές χώρες και τη Μέ-
ση Ανατολή.  
Με τα εξειδικευµένα και καινοτόµα προϊόντα θρέ-
ψης που διαθέτει, καλύπτει όλο το φάσµα των ανα-
γκών του αγροτικού τοµέα.  Η υψηλή ποιότητα και 
τεχνολογία των προϊόντων σε συνδυασµό µε την ά-
ριστη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναµικού της 
COMPO EXPERT αποτελούν εγγύηση επιτυχίας.
Τεχνολογία υπεροχής: Η COMPO EXPERT, χρησιµο-
ποιώντας καινοτόµες τεχνολογίες, προσφέρει µία 
ευρεία γκάµα προϊόντων αλλά αναπτύσσει και νέα:
■ NPK ειδικά ανόργανα κοκκώδη 
λιπάσµατα: Complesal, Blaukorn 
■ Κοκκώδη λιπάσµατα µε
παρεµποδιστή νιτροποίησης: 
NovaTec 
■ Κοκκώδης ουρία µε δύο παρε-
µποδιστές ουρεάσης: Nexur 
■ Ηµιπερικαλυµµένα βραδείας α-

πελευθέρωσης λιπάσµατα: Duratec 
■ Υδατοδιαλυτά προϊόντα: Complesal Solub, 
Hakaphos, Basaplant, Complesal Calcidic, 
NovaTec Solub 
■ Υγρά λιπάσµατα: Basfoliar SL, Vitanica, Sun / 
Frost protect, Complesal Black 
■ ∆ιαφυλλικά σκευάσµατα: Basfoliar SP 
■ Λιπάσµατα ιχνοστοιχείων: Fetrilon, Basafer, 
Nutribor, Zitrilon, Nutrimix 
■ Μικροκοκκώδη λιπάσµατα (starters): Easy start 
T.E Max B.S
■ Λιπάσµατα βραδείας απελευθέρωσης µε βάση το 
ISODUR (IBDU) και το CROTODUR (CDU): Floranid 

Twin 
■ Περικαλυµµένα λιπάσµατα: 
Basacote
■ Φυτοχώµατα: Terraplant.
Με τη δέσµευση των στελεχών της, 
θα συνεχίσει να προσφέρει στους πα-
ραγωγούς εξειδικευµένα προϊόντα 
θρέψης, υψηλής τεχνολογίας.

▲
Υψηλή ποιότητα και τεχνολογία µε άριστη 
τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναµικού
Αναπτύσσει τα προϊόντα της σε Ελλάδα, Κύπρο, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή
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Λίπασµα ουρίας µε την τεχνολογία 
παρεµποδιστή ουρεάσης Limus® 
από την έρευνα και παραγωγή της 
BASF Γερµανίας. 
Το Nexur® δεν έχει µόνο έναν, αλλά 
δύο παρεµποδιστές ουρεάσης (NBPT 
και NPPT) προσφέροντας καλύτερη 
και µεγαλύτερης διάρκειας προστα-
σία στη µείωση των απωλειών λόγω 
εξαέρωσης της αµµωνίας (NH3) σε 
σχέση µε τα προϊόντα που έχουν έ-
ναν παρεµποδιστή ουρεάσης.
Οι δύο παρεµποδιστές του Nexur® 
επιδρούν σε περισσότερες µορφές 
ουρεάσης σε σχέση µε άλλα προ-
ϊόντα σταθεροποιηµένης ουρίας, 
προσφέροντας στον παραγωγό αυ-
ξηµένες αποδόσεις, καλύτερη δια-
χείριση του αζώτου και ανταπόδο-
ση της επένδυσής του.

∆ΥΟ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΑΠΟ ΕΝΑΝ

ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΕΣ
▲

    Krefeld, Γερµανία 
  Ενα από µεγαλύτερα 

εργοστάσια της COMPO 
EXPERT βρίσκεται στο Krefeld

41-65_profil.indd   47 08/03/2017   20:41



48 FERTILIZER
MANAGEMENT

Αναµφισβήτητα η µεγαλύτερη ανακάλυ-
ψη των τελευταίων ετών στο χώρο των λι-
πασµάτων είναι η ανακάλυψη του σταθε-
ροποιητή ουρεάσης και ο µηδενισµός εξα-
έρωσης της ουρίας. Λιπάσµατα κοινής ου-
ρίας χάνουν πάνω από το 40% του αζώτου 
που περιέχουν στον αέρα, συνεπώς στην 
κυριολεξία πετάµε τα χρήµατά µας στον αέ-
ρα. Η κοινή ουρία χρειάζεται σταθεροποιη-
τή ουρεάσης και τότε µετατρέπεται στο ιδα-
νικότερο λίπασµα αζώτου.

Η εταιρεία µας διεκδίκησε και εξασφάλισε συ-
νεργασία µε τον µεγαλύτερο παραγωγό στα-
θεροποιητών αζώτου στον κόσµο, την αµερι-
κανική KOCH και έχει αναλάβει την αποκλει-
στική διάθεση του σταθεροποιητή ουρεάσης 
AGROTAIN, του µόνου γνήσιου και πατενταρι-
σµένου σταθεροποιητή που κυκλοφορεί στην 
αγορά και που µε πάνω από 1.000 πειραµατι-
κά και αποδεικτικά σε όλο τον κόσµο, συµπε-
ριλαµβανοµένης και της Ελλάδας µε πειραµα-
τικά από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, αποδε-
δειγµένα µηδενίζει τις απώλειες αζώτου και 
αυξάνει τις αποδόσεις, παρέχοντας την πιο ι-
σχυρή και αποδοτική αζωτούχο θρέψη.
Το AGROTAIN ενισχύει το άζωτο ουρίας που 
περιέχει η σειρά Nutrimore, µηδενίζει τις απώ-
λειές του και µετατρέπει τα Nutrimore στα µό-
να λιπάσµατα πλήρους αξιοποίησης αζώτου.
Παράλληλα, σε παγκόσµιο επίπεδο δεν µπο-
ρούµε να µην αναφέρουµε τη ραγδαία αύ-

Η ∆ΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ, µε εµπειρία πάνω α-
πό 45 χρόνια στον αγροτικό τοµέα έχει καταφέρει 
το όνοµά της να είναι συνώνυµο της άριστης ποιό-
τητας λιπασµάτων. Είναι µία αµιγώς ελληνική εται-
ρεία που λειτουργεί βάσει υψηλών προδιαγραφών.
Θέλοντας να είναι ανταγωνιστική, λειτουργεί δύο 
ιδιόκτητα υπερσύγχρονα εργοστάσια σε κοµβικά 
σηµεία της Ελλάδος (ένα στο Άργος και ένα στον 
Βόλο) τα οποία και έχει εξοπλίσει µε µηχανήµα-
τα συσκευασίας τελευταίας τεχνολογίας. Τη νέα 
καλλιεργητική σεζόν θα λειτουργήσει το τρίτο ι-
διόκτητο εργοστάσιό της στην ΒΙ.ΠΕ Καβάλας. Θα 
είναι λοιπόν η µόνη εταιρεία λιπασµάτων µε τρία 
ιδιόκτητα εργοστάσια στην Ελλάδα.
Την ίδια στιγµή διατηρεί σταθερές συνεργασίες µε 
τους µεγαλύτερους οίκους παραγωγής λιπασµά-
των όπως αυτά των U.B.E., Alexfert, Uralchem, 
Yara, Ameropa, I.C.L. Group, Indagro, Adob, 
Agrolinz, Koch Agronomic 
Services LLC. κ.α. Επιλέ-
γει για συνεργάτες τους κο-
ρυφαίους παραγωγούς σε 
παγκόσµιο επίπεδο για αυ-
τό και διαθέτει πλήρη γκά-

µα µε κοινό παρονοµαστή την άριστη ποιότητα. 
Η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ σήµερα, διακινεί χηµικά κοκ-
κώδη λιπάσµατα, τη σειρά Idealfer, καθώς και 
σταθεροποιηµένα λιπάσµατα νέας τεχνολογίας, τη 
σειρά Nutrimore. Επίσης δίνει πολλαπλές λύσεις 
για την υδρολίπανση µέσα από τη σειρά υδατοδι-
άλυτων λιπασµάτων Fertiplant, µε µεγάλη ποικι-
λία σε πρώτες ύλες αλλά και NPK λιπάσµατα. Την 
γκάµα της, τέλος, έρχεται να συµπληρώσει η σει-
ρά ανόργανων ιχνοστοιχείων Horizon αλλά και τα 
χηλικά ιχνοστοιχεία Active Idha.  Συνεπώς παρέχει 
πλήρη γκάµα λιπασµάτων και είναι σε θέση να κα-
λύψει και την πιο απαιτητική ανάγκη θρέψης.
Παράλληλα µε το τµήµα πωλήσεών της, το οποίο 
απαρτίζουν 10 έµπειροι επιστήµονες γεωπόνοι, 
την εταιρεία στελεχώνουν επιπλέον 8 γεωπόνοι 
σε πανελλαδικό επίπεδο, πλήρως καταρτισµέ-
νοι, οι οποίοι έρχονται σε άµεση επαφή µε τους 

παραγωγούς και τους συµ-
βουλεύουν σε τεχνικό επί-
πεδο παρέχοντας µία επι-
πλέον υπηρεσία προς τα γε-
ωπονικά καταστήµατα – συ-
νεργάτες της.

∆ΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ  ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΘΡΕΨΗΣ ΚΡΙΝΕΙ Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

▲

▲
Προϊόντα για την πιο απαιτητική ανάγκη λίπανσης

Σταθερή συνεργασία µε τους µεγαλύτερους οίκους παραγωγής

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 

EΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
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ξηση κατανάλωσης των ποιοτικών bulk 
blending λιπασµάτων (πυκνοί τύποι που δί-
νουν δυνατότητα για χρήση λιγότερων κιλών 
ανά στρέµµα, αποφυγή νιτρικού αζώτου, ενι-
σχυµένο άζωτο µε κάποιο σταθεροποιητή νέ-
ας τεχνολογίας όπως το AGROTAIN, φώσφο-
ρο υψηλής υδατοδιαλυτότητας άρα και αξιο-
ποίησης από τα φυτά, δυνατότητα για παρα-
γωγή τύπων tailor made). 
Παρ’ όλο τον πόλεµο που έχουν δεχτεί από 
τις εταιρείες των σύµπλοκων, τα πλεονεκτή-
µατα που παρέχουν στους τελικούς χρήστες 
τα ποιοτικά bulk blending λιπάσµατα είναι τό-
σα πολλά, που δικαίως η αγορά τα έχει πλέον 
κατατάξει πρώτα σε κατανάλωση. Εν ολίγοις 
τα ποιοτικά bulk blending µπορούν και παρέ-
χουν εύστοχη-αποδοτική και την ίδια στιγµή 
οικονοµική λίπανση καλύπτοντας µε το παρα-
πάνω τις ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας. 

“Αναµφισβήτητα το πιο σωστό είναι να 
µιλάµε για λιπαντικές µονάδες. Επίσης η αγο-
ρά έχει στραφεί σε λιπάσµατα νέας τεχνολο-
γίας όπως είναι τα Nutrimore τα οποία ταυ-
τόχρονα ανήκουν στην κατηγορία των ποιο-
τικών bulk blending λιπασµάτων, άρα παρέ-
χουν µονάδες θρέψης µε µεγαλύτερο ποσο-

στό πρόσληψης από τα φυτά, συνεπώς επι-
τρέπουν τη χρήση λιγότερων κιλών λιπάσµα-
τος σε σχέση µε τα κοινά λιπάσµατα. 
Το σηµαντικότερο όµως απ’ όλα είναι ότι στις 
ηµέρες µας δυστυχώς έχει γίνει µεγάλη µεί-
ωση στις λιπαντικές µονάδες, πόσο µάλιστα 
στα κιλά λιπασµάτων. Συνεπώς ανεξαρτή-
τως του πώς µετράµε αυτήν τη µείωση, θε-
ωρούµε πως πρέπει να εστιάσουµε στο πώς 
θα φρενάρουµε την περαιτέρω µείωση και ό-
χι να αναλωνόµαστε αναζητώντας σωστούς 
τρόπους µέτρησης της µείωσης αυτής. 

“Ανάλογα µε την περίπτωση, το κάθε 
γεωπονικό κατάστηµα µπορεί να εξυπηρετεί 
τις ανάγκες του µε διαφορετικό συνδυασµό, 
δηλαδή έκπτωση, πίστωση ή ποιότητα. Το µό-
νο σίγουρο όµως είναι ότι για τον τελικό χρή-
στη-παραγωγό πολύ µεγάλη σηµασία έχουν 
τα λιπάσµατα µε ιδανική σχέση ποιότητας-τι-
µής. Λιπάσµατα δηλαδή που θα έχουν άριστη 
ποιότητα, είναι νέας τεχνολογίας, άρα έχουν 
πολύ υψηλό βαθµό αξιοποίησης από τα φυ-
τά, και που τελικά ρίχνουν τα συνολικά κοστο-
λόγια λίπανσης αυξάνοντας την απόδοση των 
καλλιεργειών και τη συνολική κερδοφορία 
του παραγωγού που είναι και το ζητούµενο. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ

Άµεσες παραδόσεις και ανταγωνιστικά 
κοστολόγια µεταφοράς για τις περιοχές 
της Αν. Μακεδονίας και Θράκης θα ε-
ξασφαλίσει το τρίτο εργοστάσιο της ε-
ταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας. Επιπλέον 
θα ενισχυθεί  η υπάρχουσα εξαγωγική 
δράση στα Βαλκάνια και όχι µόνο.
Η νέα επένδυση αναµένεται να κοστί-
σει πάνω από 7 εκατ. ευρώ. Συµπερι-
λαµβάνει ιδιόκτητο εργοστάσιο 35.000 
τ.µ. εκ των οποίων τα 8.000 τ.µ. θα απο-
τελούν στεγασµένο χώρο εργοστασίου 
και γραφείων. Η αποθηκευτική ικανό-
τητα θα ξεπερνά τους 30.000 Μ.Τ. για 
χύµα και 30-35.000 Μ.Τ. για συσκευα-
σµένο. Με την ολοκλήρωση της επέν-
δυσης είναι σίγουρο ότι η ΓΑΒΡΙΗΛ θα 
είναι από τους πρωταγωνιστές των λι-
πασµάτων τα αµέσως επόµενα χρόνια.

Η MONA∆ΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ  
ΤΡΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

▲

Στη ΒΙ.ΠΕ Καβάλας 
 Ανταγωνιστικά µεταφορικά 
και άµεσες παραδόσεις σε ό-
λη την Ελλάδα θα προσφέρει 
το τρίτο εργοστάσιο
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Ο ι αναστολείς νιτροποίησης (NI) δι-
αδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην άµ-
βλυνση των ανεπιθύµητων επιπτώσεων 
στο περιβάλλον από την αζωτούχο λίπαν-
ση, δηλαδή την έκπλυση νιτρικών και την 
εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου (GHG) 
ενώ συµβάλλουν στην αύξηση των απο-
δόσεων των καλλιεργειών. Ένας  νέος α-
ναστολέας νιτροποίησης  (DMPSA) έχει α-
ναπτυχθεί και χαρακτηρίζεται από µια πιο 
αργή καµπύλη απελευθέρωσης αζώτου 
και διαφορετικές φυσικοχηµικές ιδιότη-
τες σε σύγκριση µε τους καθιερωµένους 
αναστολείς (π.χ. DCD, DΜΡΡ). Επιπρό-
σθετα µπορεί να εφαρµοστεί σε πληθώ-
ρα τύπων όπως ουρία, ασβεστούχο νιτρι-
κή, θειική αµµωνία και πληθώρα καλλι-
εργειών. Αυτό µας δίνει ακόµη µεγαλύτε-
ρη ευελιξία στην εφαρµογή διάφορων τύ-
πων λιπασµάτων επιτυγχάνοντας µείωση 
των εκποµπών N2O και αύξηση της πα-
ραγωγής µειώνοντας ταυτόχρονα τον α-
ριθµό των εφαρµογών και την ποσότητα 
του λιπάσµατος.  

“Από τη στιγµή που οι πωλήσεις 
των εταιρειών µετριούνται σε τόνους είναι 
χρήσιµο και η συνολική κατανάλωση να 
µετριέται σε τόνους για να υπάρχει κι ένα 
µέτρο σύγκρισης. Παράλληλα όµως στην 
ετήσια καταµέτρηση που πραγµατοποιεί 
ο ΣΠΕΛ υπολογίζει και τις αντίστοιχες 
λιπαντικές µονάδες.

“Οι εταιρείες εφοδίων όπως και 
οι εταιρείες λιπασµάτων εξαρτώνται 
από την αγοραστική δύναµη του 
Έλληνα παραγωγού, ο οποίος, για να 
µπορέσει να είναι ανταγωνιστικός 
στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον 
που ζούµε, θα πρέπει να στοχεύει σε 
προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας. 
Για να το επιτύχει αυτό θα πρέπει σε όλη 
την αλυσίδα αξίας που ξεκινάει από τα 
εφόδια που χρησιµοποιεί µέχρι το τελικό 
αποτέλεσµα να χρησιµοποιεί ποιοτικά 
προϊόντα. Από την άλλη το κόστος είναι 
κρίσιµος παράγοντας, γι' αυτό από την 
πλευρά µας σαν εταιρεία προσπαθούµε 
να παρέχουµε στον παραγωγό ποιοτικά 
προϊόντα µε χαµήλη σχέση τιµής 
απόδοσης

EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ ΑΕ  
Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΥΣΗ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(MBA) PRODUCT MANAGER 
EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ

▲

Η EuroChem είναι µια κορυφαία, παγκοσµίως, ε-
ταιρεία αγροχηµικών που παράγει κυρίως αζωτού-
χα και φωσφορούχα λιπάσµατα. Με κεντρικά γρα-
φεία στην Zug της Ελβετίας, ο Όµιλος λειτουργεί ε-
γκαταστάσεις παραγωγής στη ∆υτική Ευρώπη, στη 
Λιθουανία και στη Ρωσία και απασχολεί περισσότε-
ρους από 23.000 υπαλλήλους µε τιν ετήσιο τζίρο να 
ξεπερνά τα 4 δισ.. Η EuroChem είναι µια καθετοποι-
ηµένη επιχείρηση µε δραστηριότητες που εκτείνονται 
από την εξόρυξη ορυκτών και την παραγωγή φυσι-
κού αερίου έως την παραγωγή και εµπορία λιπασµά-
των. Κατά την παρούσα περίοδο, αναπτύσσει δύο µε-
γάλης έκτασης κοιτάσµατα καλίου στη VolgaKaliy και 
Usolskiy Potash στη Ρωσία που θα την φέρουν ακό-
µη πιο ψηλά στην παγκόσµια κατάταξη.
Οι ανώτερης ποιότητας πρώτες ύλες, η οµοιόµορφη 
κοκκοµετρία και οι ιδανικές συνθήκες αποθήκευ-
σης αποτελούν µόνο µερικές από τις απαιτήσεις της 
EuroChem Agro. Με στόχο τη διατήρηση αυτού του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος επιβάλλει σε όλα 
τα στάδια παραγωγής αλλά και στους προµηθευτές 
της αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας. 
Τα προϊόντα της περιλαµβάνουν τα καταξιωµένα λι-
πάσµατα Nitrophoska®, ENTEC® και UTEC®  που 
προσφέρουν την κατάλληλη λύση για κάθε εφαρµο-
γή. Τα ENTEC® και UTEC® είναι πρωτοποριακά λι-
πάσµατα υψηλής τεχνολογίας. Η γκάµα της εταιρείας 
εµπλουτίζεται συνεχώς αξιοποιώντας τη γνώση και 
την εµπειρία του τµήµατος έρευνας και ανάπτυξης. 

Η ΕuroChem Agro Ελλάς διακινεί τα λιπάσµατα 
που παράγονται από την EuroChem στην Αµβέρσα 
αλλά και µία σειρά πρόσθετων προϊόντων από άλ-
λους επιλεγµένους προµηθευτές. ∆ιαθέτει τις δικές 
της παραγωγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της 
Κορινθίας, µε Ελληνες εργαζόµενους. Το 2016 προ-
στέθηκε µια νέα γραµµή παραγωγής και συσκευα-
σίας στην ήδη υπάρχουσα µε στόχο την αύξηση της 
δυναµικότητας του εργοστασίου και της γκάµας των 
προϊόντων. Η επένδυση έγινε µε ίδια κεφάλαια δίνο-
ντας ψήφο εµπιστοσύνης της µητρικής στη θυγατρι-
κή εταιρεία στην Ελλάδα και στην ελληνική αγορά.
Η εµπειρία των 17 ετών παρουσίας στην Ελλάδα κα-
θώς και η τεχνική υποστήριξη από τη µητρική στη 
Γερµανία, είναι επιπρόσθετες εγγυήσεις της ποιο-
τικής υπεροχής της στην ελληνική αγορά, οι οποί-
ες συµβάλουν στη βελτίωση και διαρκή εξέλιξή της. 

▲

Ένας παγκόσµιος κολοσσός  
µε πίστη στην ελληνική αγορά
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▲

Κόρινθος
  Στο εργοστάσιο της Κορίνθου οι δύο 

µονάδες παραγωγής και συσκευασίας 
λειτουργούν µε αυτοµατοποιηµένες 
µεθόδους ενώ η δυναµικότητα τους είναι 
210.000 τόνων το χρόνο

Προϊόντα µακροχρόνιας έρευνας και εξέλιξης

▲

Μικρές απώλειες αζώτου 
και παροχή θείου

Υψηλής περιεκτικότητας αζωτού-
χο λίπασµα µε αναστολέα ουρεάσης 
για αποφυγή µεγάλων απωλειών α-
ζώτου λόγω εξαέρωσης. Ενσωµα-
τώνει τα πλεονεκτήµατα της σειράς 
UTEC και περιέχει θείο, απαραίτητο 
για πολλές καλλιέργειες. 

▲

    Παρατεταµένη δράση

Τα ENTEC® λιπάσµατα µε αναστολέα 
νιτροποίησης DMPP, παρατείνουν τη 
διαδικασία της νιτροποίησης, επιµηκύ-
νοντας έτσι τη διάρκεια παραµονής του 
αµµωνιακού αζώτου στο έδαφος για 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από δέ-
κα εβδοµάδες. 

▲

Ελάχιστες απώλειες 
αζώτου και ευελιξία

Το UTEC περιέχει τον αναστολέα ου-
ρεάσης ΝΒΡΤ. Eίναι διάλυµα σε υγρή 
µορφή που εφαρµόζεται στην ουρία. 
∆ίνει µεγάλη ευελιξία, αφού οι απώ-
λειες αζώτου ακόµα και 14 ηµέρες µε-
τά την εφαρµογή του στο έδαφος είναι 
µηδαµινές.
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 Τ ο γεγονός ότι η ποσότητα, ουδέποτε και 
σε καµία δραστηριότητα, των λιπασµάτων 
συµπεριλαµβανοµένων, δεν προσδιορίζει 
το αποτέλεσµα είναι γνωστό σε όλους.
Προκειµένου όµως να υπάρξει µια ορθή 

και ως επί το πλειστον αντιπροσωπευτική 
εικόνα της κατανάλωσης λιπασµάτων θα 
πρέπει να γίνεται συνδυασµός µετρήσεων 
και συσχετισµός αυτών. Στην περίπτωση 
αυτή η συγκέντρωση των πληροφοριών 
θα αποκτά τη µέγιστη αξία. Ο συνδυασµός 
των µετρήσεων θα µας δωσει τα βέλτιστα 
αποτελέσµατα που αναζητούµε για να 
αναπτυσσόµαστε επιτυχώς. Όπως για 
παράδειγµα µε τη µέτρηση κατανάλωσης σε 
τόνους µπορούµε να διακρίνουµε τις τάσεις 
της αγοράς ανά κατηγορία λιπασµάτων, 
έτσι και από τη µέτρηση χρήσης θρεπτικών 
ουσιών µπορούµε να διακρίνουµε τις 
εκάστοτε ελλείψεις και ανάγκες της 
περιοχής όπου δραστηριοποιούµαστε.

“ Οτι το φθηνό στις περισσότερες 
των περιπτώσεων είναι και το ακριβότερο 

στο τέλος -και ίσως άχρηστο- ευτυχώς 
γίνεται κατανοητό και στην Ελλάδα αν 
και µε αργούς ρυθµούς. Στην Ελλάδα ο 
καλλιεργητής απολαµβάνει ένα πλούσιο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, από το οποίο 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει προϊόντα 
από την εγχώρια παραγωγή και από όλες 
τις πολυεθνικές και ποιοτικές εταιρείες της 
παγκόσµιας παραγωγικής αλυσίδας.
Υπό το φως της παγκοσµιοποίησης, η 
ποιότητα όχι µόνο των προσφερόµενων 
προϊόντων αλλά και των προσφερόµενων 
υπηρεσιών ειναι στο τέλος αυτή που 
χαρακτηρίζει την κάθε εταιρεία αλλά και το 
µέλλον της.  Η έκβαση στον ανταγωνισµό 
κατά τη γνώµη µου θα οριστεί από δύο 
βασικούς παραγοντες, οι οποίοι -και οι 
δύο- πηγάζουν από την ποιότητα, το loyalty 
και το aÌ er sales .

Η Medilco Hellas SA, εξειδικευµένη στη στοχευµένη 
θρέψη, συµπληρώνει 46 χρόνια εµπειρίας στο χώρο 
των λιπασµάτων, γεωργικών εφοδίων, χηµικών προ-
ϊόντων και πρώτων υλών, διακινώντας στην Ελλάδα 
και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων προϊόντα 
υψηλής τεχνολογίας και εγγυηµένης ποιότητας.
Με έδρα την Αθήνα, µε οργανωµένο δίκτυο και ε-
ξειδικευµένο στη θρέψη στελεχειακό ανθρώπινο 
δυναµικό, µε αποθηκευτικούς χώρους σε Αττική, 
Θεσσαλονίκη και Κρήτη εξασφαλίζονται η άµεση ε-
ξυπηρέτηση και ο συνεχής και έγκαιρος ανεφοδι-
ασµός των πελατών, δίνοντας νόηµα στη µετά την 
πώληση υποστήριξη του πελατολογίου.
Επιτυχία της εταιρείας, είναι η προσφορά ολοκλη-
ρωµένου χαρτοφυλακίου λιπασµάτων άριστης 
προγµένης τεχνολογίας που απευθύνεται σε όλες 
τις καλλιέργειες (εκτατικές – δενδρώδεις - υπαί-
θριες, θερµοκήπια: υδροπονικά ή τούνελ), καλύ-

πτει δε όλες τις µεθόδους εφαρµογών (συστήµα-
τα στάγδην, διαφυλλικές εφαρµογές ή εφαρµογές 
στο έδαφος) και για το σκοπό αυτό πραγµατοποι-
εί κατ' έτος πλήθος δράσεων (πειραµατικών - δο-
κιµαστικών – συνεδρίων – σεµιναρίων κ.ά. ) προ-
σπαθώντας να ενηµερώσει τους Ελληνες καλλι-
εργητές για τις νέες πρότασεις ολοκληρωµένης 
διαχείρησης λίπανσης , για τις οικονοµίες κλίµα-
κος στη λίπανση µε προϊόντα προηγµένης τεχνο-
λογίας , ευκολα στη διαχείριση και κυρίως µε λι-
πάσµατα φιλικά στο περιβάλλον. 
Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος ενός από τους 
µεγαλύτερους πολυεθνικούς οµίλους και παρα-
γωγούς φυσικών ορυκτών παγκοσµίως, της ICL 

Group, εστιάζoυµε και επενδύουµε στην στοχευ-
µένη θρέψη και διανοµή των πιο τεχνολογικά προ-
ηγµένων εδικών λιπασµάτων, τα οποία ειναι προι-
όντα έρευνας από τα δύο µεγαλύτερα ερευνητικά 
κέντρα του group, στο Ισραήλ και την Ολλανδία. 
H Medilco Hellas σήµερα διακινεί κατ’ αποκλει-
στικότητα τα προϊόντα των εργοστασίων της 
ICL Specialty Fertilizers παγκοσµίως (Everris 
International BV, Rotem Amfert Negev, Dead Sea 
Works LTD, Rοtem Turkey, Fuentes Fertilizantes 
Spain), και της ισπανικής Herogra Fertilizantes. 
Η θρέψη µε τα σωστά θρεπτικά στοιχεία και στο κα-
ταλληλότερο στάδιο ανάπτυξης συντελεί στη µεγι-
στοποίηση της απόδοσης και εξασφάλισης υψηλής 
ποιότητας αποδόσεων. Πρωταρχικός στόχος είναι 
ότι µε τη χρήση των προϊόντων της Medilco Hellas 
η επένδυση του καλλιεργητή ανταµείβεται µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.

MEDILCO HELLAS AE Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑ M. ΓΑΓΓΟΥ 

▲

▲

Παροχή ολοκληρωµένων προτάσεων λίπανσης

Η Medilco Hellas δραστηριοποιείται στο χώρο των λιπασµάτων και των γεωργικών εφοδίων
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Το loyalty δεν επιτυγχάνεται µε εκπτώσεις, 
ούτε µε εφήµερες δουλειές. Οι ποιοτικές 
πρώτες ύλες και τα ποιοτικά προϊοντα 
είναι εκείνα που θα αναζητήσουν ξανά 
οι πελάτες. Γιατί οι πελάτες πλέον είναι 
πιο ενηµερωµένοι, πιο γνώστες του 
αντικειµένου, µε πρόσβαση σε περισσότερες 
πληροφορίες -σε σχέση µε παλαιότερα- και 
πιο επιλεκτικοί. Αναζητούν προϊόντα που 
συµβαδίζουν µε τις τάσεις τις αγοράς, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τις ανάγκες 
των παραγωγών. Συνεπώς προτιµούν 
εταιρείες που έχουν τις ίδιες ανησυχίες και 
αναπτύσουν ανάλογα λιπάσµατα.
Παράλληλα και το aÌ er sales (η µετά την 
πώληση υποστήριξη) είναι εκείνο που θα 
καθορίσει την έκβαση του ανταγωνισµού. 
Γιατί πάντα µετά από ενα γεύµα, αυτό που 
µένει είναι η γεύση της τελευταίας µπουκιάς 
του επιδόρπιου. Οταν λέµε λοιπόν ότι η 
εταιρεία µας επιβιώνει και θα επιβιώσει 
ανεξαρτήτως ανταγωνισµού, στο παρελθόν, 
στο παρόν και το µέλλον, το εννοούµε. 
Γιατι η πώλησή µας δεν τελειώνει µε την 
πώληση του προϊόντος. Τότε αρχίζει. Οντας 
πάντα προσανατολισµένος στον πελάτη/
παραγωγό/τελικό χρήστη δεν µπορείς να 
κάνεις εκπτώσεις στην ποιοτική στήριξη 
που του προσφέρεις µετά την πώληση. Έτσι 
χτίζονται οι συνεργασίες, χωρίς εκπτώσεις 
αλλά µε την ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρουµε πριν και µετά την πώληση 
στο δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον που 
καλούµαστε να επιβιώσουµε. 

“ Σηµαντική εξέλιξη στην 
τεχνολογία είναι εκείνη που 
προσαρµόζεται στις τάσεις της αγοράς 
και του πλανήτη. Λαµβάνοντας υπόψη 
λοιπόν ότι κατά το 2050 θα χρειαζεται 
ο πλανήτης 60% περισσότερη τροφή, η 
οποία να παράγεται από την µια Γη που 
έχουµε για να τραφούν 30% περισσότεροι 
άνθρωποι, η λύση ειναι αυτό που εµείς 
λέµε «στοχευµένη θρέψη» µε προϊόντα 
υψηλής τεχνολογίας.
Η εταιρεία Medilco Hellas AE που 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα πολλές 
δεκαετίες µπορεί να ισχυριστεί ότι 
τοποθετεί συνεχώς νέα προϊόντα στην 
ελληνική αγορά υψηλής τεχνολογίας, 
προσπαθώντας συνεχώς για αλλαγή 
στον τρόπο διαχείρισης και νοοτροπίας 
παλαιότερων συνηθειών που µπορεί 
να τυγχάνουν και αφελούς 
εκµετάλλευσης.
Βασιζόµενοι πλέον στην αρχή 
«επένδυση επι αποδόσει» 
αναπτύχθηκε τελευταία η σειρά 
λιπασµάτων βραδείας και 
ελεγχόµενης αποδέσµευσης 
«AGROMASTER» µε τεχνολογία 
Emax και διάρκεια αποδέσµευσης 
από 2 εώς 12 µήνες. Αυτή είναι η 
επιτοµή της τεχνολογίας και ένα από 
τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα 
απάντησης στο ερώτηµα: Ποιότητα 
- ποσότητα –κόστος – απόδοση- 
εισόδηµα του παραγωγού. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ E§MAX

Η Medilco Hellas διακινεί τη νέα σειρά λι-
πασµάτων ελεγχόµενης αποδέσµευσης 
(Controlled Release Fertilizers) µε βάση τη 
νέα τεχνολογία αποδέσµευσης  E-Max, στο 
εργοστάσιο του Heerlen της ICL Specialty 
Fertilizers, στην Ολλανδία, το οποίο έχει 
δυναµικότητα 25 χιλιάδων τόνων ετησίως. 
Τα νέα προϊόντα θα κυκλοφορήσουν 
στην αγορά µε τις εµπορικές ονοµασί-
ες Agromaster© και  Agrocote Max©. Η 
νέα τεχνολογία απελευθέρωσης E-Max, 
ειδικά σχεδιασµένη για χρήση στη γεωρ-
γία,  αναπτύχθηκε από το τµήµα R&D της 
εταιρείας εδώ και πολλά χρόνια και έχει 

δοκιµασθεί παγκο-
σµίως. Πειραµατικές 
δοκιµές αποδεικνύ-
ουν ότι η χρήση λι-
πασµάτων ελεγχό-
µενης αποδέσµευ-
σης αυξάνει την α-
ποτελεσµατικότητα 
της χρήσης των θρε-
πτικών και κατά συ-
νέπεια βελτιώνει τις 
αποδόσεις των καλ-
λιεργειών και την 
ποιότητα των παρα-
γόµενων προϊόντων. 

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 
AGROMASTER
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Μια σηµαντική εξέλιξη των τελευταίων 
ετών στην ελληνική αγορά λιπασµάτων είναι 
η αυξηµένη χρήση oυρίας και σύµµεικτων 
πυκνών τύπων που έχουν βάση την 
ουρία. Πρόσθετα ο συνδυασµός τους µε 
παρεµποδιστές ουρεάσης ή νιτροποίησης 

–τεχνολογία Nitrotec για την εταιρεία µας-
έχει συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη 
αξιοποίηση του αζώτου και στη µείωση 
της χρήσης νιτρικών. Άλλη µια σηµαντική 
καινοτοµία είναι η τεχνολογία SULFOGROW 
της ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ όπου κοκκώδη 
λιπάσµατα επικαλύπτονται µε στοιχειακό 
θείο που ενεργοποιεί  την ανάπτυξη 
ωφέλιµων µικροοργανισµών του εδάφους, 
κινητοποιεί τα µη διαθέσιµα θρεπτικά 
στοιχεία (Fe, P, Ca, Zn, Cu κ.λπ.) και βελτιώνει 
τη θρεπτική κατάσταση των φυτών.

“Η σύγχρονη τεχνολογία εξασφαλίζει 
µεγαλύτερη απόληψη θρεπτικών, αλλά σε 
ειδικές συνθήκες µε ελεγχόµενο περιβάλλον 
(θερµοκήπια, στάγδην άρδευση κ.λπ.) και 
απαιτούνται µεγάλες επενδύσεις. ∆υστυχώς, 
οι σηµερινές οικονοµικές συνθήκες δεν 
ευνοούν τις µεγάλες επενδύσεις στη 
γεωργία. Όπου λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα 
πρέπει να εκµεταλλευτούµε τις τεχνολογικές 

εξελίξεις, διαφορετικά θα πρέπει να δίνουµε 
βάρος στην καταλληλότητα του λιπάσµατος 
για κάθε καλλιέργεια, ώστε να το αξιοποιήσει 
µε τον καλύτερο τρόπο.

“Η πιο σηµαντική παράµετρος 
για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των 
λιπασµάτων είναι η καταλληλότητα του 
λιπάσµατος για κάθε καλλιέργεια. Η 
ποιότητα των λιπασµάτων της ΣΟΥΛΦΟΥΡ 
ΕΛΛΑΣ είναι δεδοµένη, οι εκπτώσεις και η 
πίστωση, αν τις δούµε µεµονωµένα, απλά 
αποπροσανατολίζουν τα καταστήµατα 
εφοδίων και τον τελικό καταναλωτή από το 
να επιλέξουν το κατάλληλο λίπασµα για το 
στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειάς τους. Η 
εταιρεία µας προσφέρει µια ολοκληρωµένη 
γκάµα και σε κάθε περίπτωση ο σύµβουλος 
γεωπόνος και συνεργάτης µας θα 
κατευθύνει τον γεωργό µε γνώµονα τα 
εδαφοκλιµατικά δεδοµένα και το στάδιο 
ανάπτυξης της καλλιέργειάς του.

ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΚΑΛΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΦΙ

▲

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΧΑΡΗΣ 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

H ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1960 
από τον Θεόδωρο ∆. Μπερτζελέτο και τον Χέν-
ρι Tζ. Λέαρ. Αρχικά λειτούργησε σαν βιοµηχα-
νία θείου για γεωργική και βιοµηχανική χρήση. 
To 1980 αποφασίστηκε η διεύρυνση των δρα-
στηριοτήτων της µε τη δηµιουργία στις εγκατα-
στάσεις της στο Σουσάκι Κορινθίας (70 χλµ. δυ-
τικά της Αθήνας) µιας καλά εξοπλισµένης µονά-
δας ενσάκκισης λιπασµάτων. Το 1994 οι δρα-
στηριότητες της εταιρείας επεκτάθηκαν στην 
εισαγωγή, παραγωγή και εµπορία απλών και 
σύµµεικτων λιπασµάτων.
Σε περίπου 90 στρέµµατα γης και 25.000 τ.µ. στε-
γασµένους χώρους, οι εγκαταστάσεις της ΣΟΥΛ-
ΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ διαθέτουν ιδιόκτητο λιµάνι για 
πλοία χωρητικότητας µέχρι 35.000 τόνους και 

δυνατότητα εκφόρτωσης 6.000 τόνων την ηµέ-
ρα. Έχουν δε ικανότητα ενσάκκισης 700 τόνων το 
8άωρο και χώρους αποθήκευσης 60.000 τόνων 
για χύµα λιπάσµατα, 30.000 τόνων για λιπάσµατα 
σε σακιά και 20.000 τόνων για θείο.
To 2000 δηµιουργήθηκε ιδιόκτητο αποθηκευτι-
κό κέντρο διανοµής για την Βόρεια Ελλάδα στο 
Αιγίνιο Πιερίας έτσι ώστε η εταιρεία να µπορεί 
να καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια 
ευέλικτα και αποτελεσµατικά.
Στον τοµέα των χηµικών λιπασµάτων η ΣΟΥΛ-
ΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ διαθέτει πλήρη σειρά απλών, 

σύνθετων και ειδικών προϊόντων παραγωγής 
γνωστών οίκων του εξωτερικού όπως οι K+S 
KALI (Γερµανία),  OCI Nitrogen (Ολλανδία), Yara 
(Ιταλία) και Fertiberia (Ισπανία) και συνεργάζε-
ται µε µεγάλες διεθνείς εµπορικές εταιρείες ό-
πως οι Transammonia NF Trading, Keytrade, 
Dreymoor και Teotrade. 
Επίσης παράγει διάφορους τύπους σύµµεικτων 
λιπασµάτων καθώς και θεΙο σε µορφή σκόνης 
98%, βιοµηχανικό 99,9% και κοκκώδες «ΒΕΛ-
ΤΟ 1» για εδαφοβελτίωση.
Mε το πλούσιο επιτελείο των έµπειρων γεωπό-
νων της, η εταιρεία προσφέρει πλήρη τεχνική υ-
ποστήριξη των προϊόντων της και είναι πάντα 
στη διάθεση των πελατών της για οποιαδήποτε 
πληροφορία επιστηµονικής ή τεχνικής φύσης. 

▲

Ευέλικτη εµπορική κάλυψη όλης της ελληνικής επικράτειας

Πλήρης γκάµα απλών, σύνθετων και ειδικών προϊόντων στο τοµέα των χηµικών λιπασµάτων
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▲

    Σουσάκι Κορινθίας 
  Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας 

διαθέτουν ιδιόκτητο λιµάνι 
µε δυνατότητα εκφόρτωσης 
6.000 τόνων την ηµέρα

Η αξιολόγηση των λιπασµάτων SUL-
FOGROW από το Γεωπονικό Πανεπιστή-
µιο Αθηνών, πέρα από τα µέχρι σήµερα α-
ποδεδειγµένα οφέλη (αύξηση ωφέλιµων 
µικροοργανισµών, κινητοποίηση ιχνο-
στοιχείων κ.λπ.) έδειξε σηµαντική αύξηση 
παραγωγής σε ποσοστό τουλάχιστον 8% 
σε αποδεικτικές καλλιέργειες σταριού σε 
όλη την Ελλάδα. Από τα ερευνητικά δεδο-
µένα που ήδη έχουν ανακοινωθεί σε διε-

θνή επιστηµονικά συνέδρια αποδεικνύε-
ται ότι τα λιπάσµατα SULFOGROW περι-
λαµβάνονται στην κατηγορία: 
α) των «Λειτουργικών Λιπασµάτων» 
(Functional Fertilizers), τα οποία φέρουν 
κάποιες πρόσθετες ιδιότητες που ενισχύ-
ουν τις καλλιέργειες (αύξηση ξηρής βιο-
µάζας, καλύτεροι δείκτες θρεπτικής κατά-
στασης κ.λπ.)  και
β) των «Βιοδιεγερτών» (Plant Bios-

timulants) αφού προάγουν την αύξη-
ση των φυτών από την ενισχυµένη δρά-
ση των PGPR (Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria). 
Τα λιπάσµατα SULFOGROW πυροδοτούν 
µια ποικιλία δράσεων στο ριζόχωµα της 
καλλιέργειας που δρούν συνεργιστικά 
προς όφελός της και του αγροτοπεριβάλ-
λοντος και κατ’ επέκταση του αγρότη.
Και η έρευνα συνεχίζεται…

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ THΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 8% 

SULFOGROW
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Θεωρώ ότι επανάσταση στην τεχνολογία 
των λιπασµάτων έχει επέλθει τα τελευταία 
χρόνια µε τη χρήση λιπασµάτων τύπου 
blend, τα οποία έχουν δώσει τη δυνατότητα 
στον επαγγελµατία του χώρου και κατ' 
επέκταση στον αγρότη να επιλέξει τον 
κατάλληλο τύπο λιπάσµατος µέσα από µια 

ευρεία γκάµα. Τα πλεονεκτήµατα αυτής 
της µεθόδου καλύπτουν στοχευόµενες 
ανάγκες λίπανσης των καλλιεργειών 
ενώ παράλληλα γίνεται εξοικονόµηση 
σε χρόνο και κυρίως σε κόστος. Τα λίγα  
τελευταία χρόνια η είσοδος των νέου  
τύπου σταθεροποιηµένων λιπασµάτων έχει 
προσδώσει µεγαλύτερη αξία στα ανωτέρω 
πλεονεκτήµατα εξαιτίας του γεγονότος 
ότι η απελευθέρωση του αζώτου γίνεται 
µε ελεγχόµενο ρυθµό και συνεπώς είναι 
διαθέσιµο για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου 
των καλλιεργειών.

“ Η χρήση των λιπασµάτων τύπου 
blend, καθώς και η είσοδος της νέας 
τεχνολογίας των σταθεροποιηµένων 
λιπασµάτων, εξυπηρετούν ακριβώς 
αυτή την ανάγκη για µικρότερες δόσεις 
λιπάσµατος, χωρίς να στερούν τίποτε από 
τις πραγµατικές ανάγκες των καλλιεργειών 
και  χωρίς να επιβαρύνουν άσκοπα  το 
περιβάλλον και την τσέπη του τελικού 

χρήστη. Συνεπώς αξία έχει να µετράµε όχι 
την κατανάλωση των λιπασµάτων αλλά 
το πώς η λίπανση θα είναι αποδοτικότερη 
µε το µικρότερο κόστος. Αυτή βέβαια η 
πρακτική απέχει πολύ από ορισµένες άλλες 
πρακτικές υπολίπανσης, που τείνουν να 
παγιωθούν στον ελλαδικό χώρο εξαιτίας 
της οικονοµικής κρίσης µε ανυπολόγιστες 
συνέπειες σε βάθος χρόνου. 

“ Για την ΖΙΚΟ ΑΕ η ποιότητα 
των προσφερόµενων προϊόντων είναι 
αδιαπραγµάτευτη. Συνεπώς κύριο µέληµά 
µας είναι να παρέχουµε ποιοτικά προϊόντα  
χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουµε 
και τους άλλους παράγοντες που 
διαµορφώνουν το γενικότερο πλαίσιο 
στην αγορά, όπως είναι οι εκπτώσεις 
και οι πιστώσεις και προσπαθούµε στο  
µέτρο του δυνατού και µε δεδοµένη τη 
γενικότερη οικονοµική κατάσταση να 
διαµορφώνουµε τις συνθήκες και ως προς 
αυτήν την κατεύθυνση ώστε να είµαστε 
ανταγωνιστικοί και φερέγγυοι. 

Η ΖΙΚΟ Α.Ε µετράει 30 χρόνια παρουσίας στο 
χώρο του λιπάσµατος και προσφοράς στον Έλ-
ληνα παραγωγό. Εδρεύει στη Βιοµηχανική Πε-
ριοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη σε ιδιόκτη-
τες εγκαταστάσεις µε µεγάλες δυνατότητες α-
ποθήκευσης και παραγωγής λιπασµάτων. Εί-
ναι εδραιωµένη και ευρέως γνωστή στην Ελ-
ληνική αγορά, τα δε τελευταία χρόνια παρουσι-

άζει και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα µε τα 
προϊόντα της να έχουν σηµαντική παρουσία σε 

πάνω από 25 χώρες ανά την υφήλιο. 
Η αξιοπιστία και η στρατηγική θέση στον ελ-
λαδικό γεωγραφικό χώρο την έχουν κατα-
στήσει σηµαντικό συνεργάτη µεγάλων πολυε-
θνικών οµίλων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
στη χώρα µας και οι οποίοι την εµπιστεύονται 
για σηµαντικές δραστηριότητές τους στον το-
µέα των λιπασµάτων.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΛΛΟΣ

▲

▲

Στρατηγικός συνεργάτης των µεγάλων οίκων που παράγουν λιπάσµατα
Έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλο τον κόσµο
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ΖΙΚΟ ΑΕ ΘΡΕΨΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ   
ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
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·ΒΡΑ∆ΕΙΑΣ¸

Ακολουθώντας τις τελευταίες 
σηµαντικές εξελίξεις στον 
τοµέα των λιπασµάτων η 
ΖΙΚΟ ΑΕ κυκλοφόρησε µια 
καινούργια σειρά λιπασµάτων 
µε την εµπορική ονοµασία 
«ΒΡΑ∆ΕΙΑΣ». 
Η σειρά αυτή περιλαµβάνει 
λιπάσµατα σταθεροποιηµένου 
αζώτου µε αναστολέα 
ουρεάσης ΝΒΡΤ και µε τη 
χρήση τους παρατείνεται 
η διάρκεια δράσης του 
λιπάσµατος στο έδαφος µε 
σηµαντικά οφέλη για τον 
παραγωγό. Περισσότερες 
πληροφορίες µπορεί κανείς να 
αντλήσει από τους συνεργάτες 
της εταιρείας και µέσα από το 
site www.ziko.gr.

ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ  
ΟΥΡΕΑΣΗΣ ΝΒΡΤ
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Hαποτελεσµατική αξιοποίηση του 
αζώτου παραµένει µία από τις πιο 
σηµαντικές προκλήσεις στον τοµέα 
της γεωργίας, αφού το άζωτο παίζει 
τον κυρίαρχο ρόλο στην αύξηση των 
αποδόσεων των καλλιεργειών και το 

ποσοστό αξιοποίησής του στα ανόργανα 
λιπάσµατα εκτιµάται ότι είναι περίπου 
50-60%, κατά το πρώτο έτος εφαρµογής. 
Βέβαια, ειδικά στην περίπτωση του 
αζώτου, υπάρχουν πολλές χηµικές και 
βιολογικές διεργασίες λόγω των οποίων 
τα λιπάσµατα δεν προσλαµβάνονται 
αποτελεσµατικά από τα φυτά όπως 
ακινητοποίηση, απονιτροποίηση/ 
εξαέρωση και έκπλυση, µε αποτέλεσµα 
να επιβαρύνεται το περιβάλλον. Μάλιστα, 
θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα 
µε τον FAO οι εκποµπές Ν2Ο που 
αφορούν τη γεωργία αναµένεται να 
παρουσιάσουν αύξηση 35-50% µέχρι 
το 2030 εξαιτίας της αυξηµένης χρήσης 
αζωτούχων λιπασµάτων και αυξηµένης 
παραγωγής κοπριάς ζώων.      
Η βιοµηχανία λιπασµάτων προκειµένου 
να µειώσει την υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος και ταυτόχρονα να 
αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των 

αζωτούχων (µειώνοντας και το κόστος 
παραγωγής) ανέπτυξε τα «έξυπνα 
λιπάσµατα» όπως τα σταθεροποιηµένα, 
τα οποία διατηρούν το άζωτο και το 
προσδίδουν στα φυτά στο σωστό σηµείο 
και στο σωστό χρόνο. 

“ Η σωστή καταγραφή και ανάλυση 
των τάσεων της αγοράς στο χώρο των 
λιπασµάτων είναι προτεραιότητα, ειδικά 
στις µέρες µας, που ενηµερωνόµαστε 
συνεχώς για καινοτόµες τεχνολογίες και 
ταυτόχρονα ο παραγωγός προσπαθεί 
να περιορίσει τα έξοδα καλλιέργειάς 
του. Σαφώς, το να εστιάζουµε µόνο 
στις ποσότητες λιπασµάτων που 
καταναλώθηκαν ανά έτος δεν ωφελεί, 
αλλά το να καταγράφουµε τις αυξητικές 
τάσεις που παρουσιάζουν εξειδικευµένες 
κατηγορίες και τα µερίδια αγοράς που 
παίρνουν από κοινά παραδοσιακά είναι 
πλέον αναγκαίο, εφόσον θέλουµε να 
έχουµε ορθή απεικόνιση της αγοράς.   

TEOFERT ΑΕ ÛΕΞΥΠΝΑÜ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΚΟΣ 

▲

Η TEOFERT ΑΕ είναι η ελληνική εταιρεία του 
Οµίλου Επιχειρήσεων της οικογένειας Θεοφανό-
πουλου, ο οποίος δραστηριοποιείται στον διεθνή 
χώρο των πρώτων υλών και λιπασµάτων από τη 
δεκαετία του 1960. Όραµά της είναι να προσφέ-
ρει καινοτόµες και ποιοτικές λύσεις που καλύ-
πτουν τις ανάγκες των Ελλήνων παραγωγών, µε 
γνώµονα την ανάδειξη των προϊόντων τους και 
τη βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής γης. H ΤΕ-
ΟFERT είναι η µοναδική ελληνική εταιρεία, η ο-
ποία έχει κατορθώσει και διαθέτει τόσες πολλές 
και εξειδικευµένες τεχνολογίες στο χώρο των 
λιπασµάτων. Οι αποκλειστικές συνεργασίες που 

συνάπτει µε τους κορυφαίους και τεχνολογικά 
προηγµένους οίκους του εξωτερικού στον το-
µέα της λίπανσης και θρέψης των φυτών (SKW- 
Piesteritz, Verdesian, Κimitec κ.ά.) οδηγούν στη 
µεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και την α-
νάπτυξη νέων προϊόντων, προσαρµοσµένων α-
πόλυτα στις ελληνικές απαιτήσεις. 
Πρωτοπόρος στα σταθεροποιηµένα αζωτούχα λι-

πάσµατα, ως η πρώτη εταιρεία που προµήθευσε 
την ελληνική αγορά µε παρεµποδιστή νιτροποίη-
σης και ουρεάσης µέσα στον κόκκο. Η νέα µονά-
δα παραγωγής της στη Στυλίδα Φθιώτιδας συνέβα-
λε στην προσπάθεια αυτή και πλέον διαθέτει ολο-
κληρωµένη σειρά παρεµποδισµένων λιπασµάτων 
(κοκκώδη και υγρά). Ο προϊοντικός της κατάλογος 
έχει ολοκληρωθεί διαθέτοντας πλήρη σειρά απλών 
και ΝPK υδατοδιαλυτών λιπασµάτων, ως αποκλει-
στικός αντιπρόσωπος της SQM. Με παρουσία σε 
ολόκληρη την Ελλάδα και την εµπιστοσύνη των 
πελατών της να µεγαλώνει συνεχίζει να ερευνά 
για αξιόπιστες και προηγµένες λύσεις θρέψης. 

▲

Μοναδικές εξειδικευµένες τεχνολογίες

“ 

41-65_profil.indd   58 08/03/2017   20:41



59FERTILIZER
MANAGEMENT

Tο Αvail Veggies είναι το νέο 
σταθεροποιηµένο ΝPK λίπασµα 
(12-14-18+2ΜgO+14S+TE) της 
Τeofert που έχει ήδη κατακτήσει 
τους Έλληνες παραγωγούς. 
∆ιαφοροποιείται από τα 
υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς 
περιέχοντας δύο παρεµποδιστές 
νιτροποίησης (1Η-1,2,4- τριαζόλη 
& 3-µεθυλπυραζόλη) προηγµένης 
τεχνολογίας και εξειδικευµένης 
έρευνας του γερµανικού οίκου 
SKW-Piesteritz. 
Η προσθήκη των δύο αυτών 
παρεµποδιστών αυξάνει την 
αποτελεσµατικότητα της δράσης 

τους, µε αποτέλεσµα να µπορούµε 
να εκµεταλλευτούµε πλήρως την 
αµµωνιακή µορφή του αζώτου. 
Ταυτόχρονα, περιέχει ιδιαίτερες 
φωσφορικές πρώτες ύλες 
προσφέροντας µεγάλη διαθεσιµότητα 
φωσφόρου στα φυτά. 
Πλούσιο σε θείο και ιχνοστοιχεία, 
µε µαγνήσιο πλήρως υδατοδιαλυτό. 
Κατάλληλο σε ολόκληρο τον κύκλο 
ανάπτυξης των καλλιεργειών. 
Ιδανικό για την έναρξη της 
καλλιέργειας παρέχοντας βασικό, 
ισορροπηµένο πρόγραµµα 
θρεπτικών στοιχείων.

ΛΙΠΑΣΜΑ AVAIL VEGGIES

ΠΛΗΡΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑ § ΠΛΗΡΗΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

“ Στη σηµερινή εποχή, η πίστωση 
και η έκπτωση είναι σίγουρα δελεαστικές 
προσφορές για τους παραγωγούς και 
τους διευκολύνουν στην καθηµερινότητά 
τους. Παρ’ όλα αυτά, δεν µπορούν 
να αποτελέσουν ισχυρή βάση για µια 
µακροχρόνια συνεργασία. Ο σύγχρονος 
παραγωγός είναι ενηµερωµένος και 
απαιτητικός. Ο µόνος τρόπος για να τον 
κερδίσει µία εταιρεία λιπασµάτων είναι να 
του προσφέρει εξειδικευµένες λύσεις µε 
καινοτόµα προϊόντα, τα οποία οδηγούν σε 
εξοικονόµηση κόστους και εργασίας.

41-65_profil.indd   59 08/03/2017   20:41



Ε δώ και αρκετά χρόνια, στα κοκκώδη 
λιπάσµατα εφαρµόζονται τεχνολογίες, 
χηµικής κατά βάσης προέλευσης, µε 
σκοπό να αυξηθεί το ποσοστό του αζώτου 
που προσλαµβάνουν τα φυτά. Μια 
διαφορετική προσέγγιση όλων αυτών 
των τεχνολογιών παρουσιάζεται από τα 
Λιπάσµατα Χαλκιδικής «FERTI-HAL». 
Η µηχανική σταθεροποίηση «ST» των 
λιπασµάτων είναι η καινοτόµος πρόταση 
που έχει ως στόχο τη µεγιστοποίηση της 
διαθεσιµότητας του συνόλου των θρεπτικών 
στοιχειών. Εναρµονισµένη και πλήρως 
συνεργάσιµη µε το φυσικό περιβάλλον, η 
νέα αυτή τεχνολογία ήρθε για να αυξήσει 
τις αποδόσεις και να βελτιώσει τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων

“ Η βασική µονάδα µέτρησης όγκου 

των λιπασµάτων είναι ο µετρικός τόνος, ο 
οποίος όµως στη σύγχρονη επιστηµονική 
γεωργία πρέπει να συνδυάζεται µε µια 
ακόµη παράµετρο, τις λιπαντικές µονάδες 
που έχει ανάγκη κάθε καλλιέργεια. Όλες 
οι νέες τεχνολογίες που εφαρµόζονται στα 
λιπάσµατα, δεν ήρθαν για να µειώσουν 
τον όγκο των λιπασµάτων αλλά για να 
αυξήσουν τις λιπαντικές µονάδες που 
εκµεταλλεύεται η εκάστοτε καλλιέργεια και 
να τη βοηθήσουν να φτάσει στο µέγιστο 
της απόδοσής της.

“ Στις µέρες µας λόγω της 
οικονοµικής ανέχειας που επικρατεί 
αρκετοί είναι οι παραγωγοί που στο 
άκουσµα µιας χαµηλής τιµής εµπιστεύονται 
προϊόντα αµφιβόλου ποιότητας. Οι µορφές 
του αζώτου, η υδατοδιαλυτότητα και η 

Η εταιρεία Λιπασµάτα Χαλκιδικής ΑΒΕΕ  
«FERTI-HAL», µε έτος ίδρυσης το 1998, διανύ-
ει τη δεύτερη δεκαετία της, έχοντας σηµειώσει 
σηµαντικές επιτυχίες στην εξέλιξη του κλάδου 
των λιπασµάτων. Έχει έδρα στην Επανοµή Θεσ-
σαλονίκης και ιδιόκτητη έκταση 70.000 m2, µε 
19.500 m2 εγκαταστάσεις, γραφεία διοίκησης 
και αποθηκευτικούς χώρους υψηλών προδια-
γραφών στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. 
Με καταρτισµένο και έµπειρο προσωπικό κα-
θώς επίσης και µια πρότυπη µονάδα παραγω-
γής προσφέρει στον σύγχρονο αγρότη µια πλη-
θώρα προϊόντων και υπηρεσιών µε αποτέλε-
σµα τη µέγιστη απόδοση στην καλλιέργειά του.
Ο ιδρυτής της εταιρείας, Σταύρος Βογιατζής, έ-
χοντας ως βασικούς πυλώνες τη χρήση ποιοτι-
κών πρώτων υλών και ιχνοστοιχείων από τους 

µεγαλύτερους οίκους παγκοσµίως, καθώς και 
την εφαρµογή καινοτόµων ιδεών, αναβαθµίζει 
το λίπασµα πετυχαίνοντας τη χρυσή τοµή στη 
σχέση ποιότητας - τιµής. Η προσήλωση στις α-
ξίες µας και η µακροχρόνια εµπειρία µας, κατα-
τάσσει την εταιρεία πρωτοπόρα στον κλάδο της 
και τα προϊόντα της κορυφαία στην αγορά.

Βασικές αρχές λειτουργίας 
■ Προσαρµόζουµε τη λίπανση στις ανάγκες τις 
καλλιέργειας του σύγχρονου αγρότη εξασφαλί-
ζοντας αποδοτικότερες παραγωγές.
■ Η πρώτη επιλογή γι’ αυτούς που εφαρµόζουν 
επιστηµονική γεωργία.
■ Έλεγχος κοκκοµετρίας πραγµατοποιείται σε 
όλες τις πρώτες ύλες.
■ Το µοναδικό εργοστάσιο που εφαρµόζει µέ-

θοδο απαγωγής σκόνης καθ’ όλη τη διαδικασία 
παραγωγής.
■ Άριστη συσκευασία µε προστασία UV.
■ Αυστηρή επιλογή πρώτων υλών από τους 
µεγαλύτερους οίκους παγκοσµίως.
■ Συντελεστής υδατοδιαλυτότητας από 96%-
100% σε όλους τους τύπους λιπασµάτων.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΑΒΕΕ ΡΙΧΝΕΙ  
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ Η ΙΣΧΥΡΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ MΕΛΑΣ 

▲

▲

Επιτυγχάνοντας τη χρυσή τοµή στη σχέση ποιότητας - τιµής
Προσήλωση στις αξίες και µακροχρόνια εµπειρία τα ισχυρά όπλα της εταιρείας απέναντι στον ανταγωνισµό 
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τεχνολογία που διαθέτει το λίπασµα είναι τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται 
στο σακί και πρέπει να λαµβάνονται πάντοτε 
υπ' όψη πριν την αγορά του προϊόντος. 
Έµφαση πρωτίστως πρέπει να δίνεται 
στην ποιότητα του λιπάσµατος, διότι αυτή 
εξασφαλίζει αποδοτικότερες παραγωγές. 
Λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην 
αγορά, σίγουρα η πίστωση και η έκπτωση 
κατέχουν σηµαντικό ρόλο αλλά όχι 
πρωταρχικό. Μακροπρόθεσµα, η ποιότητα 
του λιπάσµατος είναι αυτή που καθορίζει 
το αποτέλεσµα. Η χρυσή τοµή, λοιπόν, 
µεταξύ της ποιότητας και του κόστους είναι 
αυτή που θα επικρατήσει στην αγορά και 
θα οδηγήσει τον αγρότη να καλλιεργήσει 
σωστά, προκειµένου να αυξήσει τις 
οικονοµικές του απολαβές.

▲

NP-NPK 
  Σταθεροποιηµένα 

κοκκώδη λιπάσµατα 
 µε υψηλή 
υδατοδιαλυτότητα για 
χρήση σε βασική λίπανση 
καλλιεργειών 

▲

40-0-0 ST
  Σταθεροποιηµένη 

κοκκώδης ουροθεϊκή 
αµµωνία µε 100% 
υδατοδιαλυτότητα  
γα επιφανειακή λίπανση  
και υδρολίπανση 

▲

46-0-0 ST
  Σταθεροποιηµένη 

κοκκώδης ουρία  
µε 100% 
υδατοδιαλυτότητα  
για επιφανειακή λίπανση 
και υδρολίπανση 
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Μια από τις σηµαντικότερες εξελίξεις 
στην τεχνολογία των αζωτούχων 
λιπασµάτων τα τελευταία χρόνια είναι 
η δηµιουργία λιπασµάτων αργής 
αποδέσµευσης και αυτό αφορά , κυρίως, την 
τεχνολογία των αναστολέων της υδρόλυσης 
της ουρίας ή της νιτροποίησης στο έδαφος. 

Τα σταθεροποιηµένα λοιπόν αυτά λιπάσµατα, 
όπως λέγονται, αναστέλλουν τη µία από 
τις παραπάνω διαδιακασίες για σηµαντικό 
χρονικό διάστηµα. Τα περισσότερα εµπορικά 
αζωτούχα λιπάσµατα περιέχουν νιτρικό, 
αµµωνιακό και ουρικό άζωτο που από 
την φύση τους υπόκειται σε σηµαντικές 
απώλειες λόγω νιτροποίησης , εξάτµισης 
και υδρόλυσης της ουρίας. Η χρήση λοιπόν 
των σταθεροποιηµένων λιπασµάτων 
πετυχαίνει µικρότερες απώλειες αζώτου , 
πιο ισορροπηµένη τροφοδοσία αζώτου στα 
φυτά, δυνατότητα µείωσης του αριθµού των 
εφαρµογών στις καλλιέργειες, προστασία 
των υπόγειων νερών από την υπερβολική 
έκπλυση του αζώτου.

“  H χρήση τα τελευταία χρόνια 
των σταθεροποιηµένων λιπασµάτων, 
των πυκνών κρυσταλλικών µέσω 
της υδρολίπανσης, των λεγόµενων 
µικροκκόδων grow starter που 
χρησιµοποιούνται ειδικά στα φυτά µεγάλης 

καλλιέργειας κατά τη σπορά  
( γραµµική λίπανση) και άλλων σύγχρονων 
λιπασµάτων έδωσε πια τη δυνατότητα για 
πολύ πιο στοχευµένη και εξειδικευµένη 
λίπανση βασισµένη σε πραγµατικά δεδοµένα 
των καλλιεργειών πετυχαίνοντας µε 
µικρότερες δόσεις τα εξής :
■ Εξοικονόµηση χρηµάτων
■  Αύξηση της στρεµµατικής απόδοσης
■  Καλύτερη ποιότητα παραγόµενου 

προϊόντος 
■  Περιορισµό της επιβάρυνσης του 

περιβάλλοντος.

“  Αυτήν την περίοδο λόγω  της 
οικονοµικής κρίσης που µαστίζει και 
τον κλάδο των λιπασµάτων αλλά και 
λόγω της εµφάνισης πολλών εταιρειών 
παραγωγής και εµπορίας λιπασµάτων , 
ο ανταγωνισµός είναι πολύ πιο έντονος 
απ' ό,τι τα προηγούµενα χρόνια. Αυτό δεν 
πρέπει όµως να οδηγήσει σε υποβάθµιση 
στην ποιότητα των  προσφερόµενων 

Τα 30 χρόνια παρουσίας της εταιρείας Αγροχη-
µικά Βορείου Ελλάδος  Α.Ε. στην ελληνική αγο-
ρά χαρακτηρίζονται από την συνεχή προσπά-
θεια ενίσχυσης και εµπλουτισµού της γκάµας 
των προϊόντων που προωθεί µε κύριο γνώµο-
να τις απαιτήσεις της ελληνικής γεωργίας.
Από την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στο 
Καλοχώρι και την Σίνδο Θεσσαλονίκης η Αγρο-
χηµικά Β.Ε. Α.Ε. εφοδιάζει την αγορά µε καινο-
τόµα προϊόντα καθώς και µε προϊόντα που εν-
διαφέρουν την Βιολογική αλλά και την Συµβα-
τική γεωργία.

Συνεργασίες µε οίκους και µεγάλες εταιρείες 
του εξωτερικού προέκυψαν ύστερα από συνε-
χή έρευνα και αναζήτηση καθώς και προσαρ-
µογή στις απαιτήσεις του έλληνα καλλιεργητή.
 Έτσι η Fomet s.p.a. µια από τις µεγαλύτερες ε-
ταιρίες βιολογικών λιπασµάτων στην Ιταλία ό-

πως και η Adriatica s.p.a. (Ιταλίας) µε τις καινο-
τόµες σειρές ανόργανων λιπασµάτων, ειδικών 
και απλών, εµπιστεύονται τα προϊόντα τους στην 
Αγροχηµικά Β.Ε. Α.Ε. κ.ά
Η δραστηριότητα όµως της εταιρείας αναπτύσ-
σεται και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, ό-
πως:
■ φυτοχώµατα,
■ σπόροι σποράς, υβρίδια καλαµποκιού, 
■ φυτοφάρµακα, 
■ προϊόντα ερασιτεχνικής χρήσης, 
■ προϊόντα εδαφοκάλυψης (Biotelo) κ.λ.π.

AΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 
ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.SC

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΜΟΙΡΟΓΛΟΥ 

▲

▲

Με το νου στον  Έλληνα παραγωγό, η έρευνα και η εξέλιξη των λιπασµάτων
Πλήρης γκάµα προϊόντων λίπανσης για βιολογική και συµβατική γεωργία από την Αγροχηµικά Βορείου Ελλάδος ΑΕ
σε συνεργασία µε οίκους του εξωτερικού όπως οι ιταλικές Fomet s.p.a, Fertenia srl, Cerea, Αdriatica s.p.a, Diagro s.p.a, Pavoni s.p.a
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προϊόντων προκειµένου να καταστούν πιο 
ανταγωνιστικοί στην αγορά. Εάν γίνει αυτή η 
υποβάθµιση στην ποιότητα, η λίπανση τότε 
αυτόµατα θα οδηγηθεί σε υποβάθµιση και 
απαξίωση του ρόλου της ως ένας από τους 
πιο βασικούς καλλιεργητικούς παράγοντες 
αφού τα προσφερόµενα προϊόντα δεν θα 
µπορούν να αποδώσουν τα αναµενόµενα 
στις στρεµµατικές αποδόσεις των 
καλλιεργειών. 
Άρα στο βωµό του ανταγωνισµού δεν 
πρέπει να θυσιαστεί η ποιότητα των 
λιπασµάτων.
Σίγουρα όµως και οι υπόλοιποι 
παράµετροι µετράνε το ίδιο στην επιλογή 
της εταιρείας από τους πελάτες θέτοντας 
σαν πρώτη προτεραιότητα ως κριτήριο 
επιλογής την έκπτωση ή την πίστωση 
ανάλογα µε τη χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση του κάθε πελάτη. 
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Το αρχικό άζωτο που απελευθερώνεται 
είναι φυτικής προέλευσης για να ικανο-
ποιήσει τις αρχικές ανάγκες του φυτικού 
κύκλου της καλλιέργειας. Σε αυτό το υλι-
κό έχει προστεθεί ένα κλάσµα ελεύθερων 
αµινοξέων ώστε να βελτιώσει το γρήγορο 
ξεκίνηµα του λιπάσµατος. 
 Το επόµενο στάδιο της θρέψης επιτυγχάνε-
ται µε την απελευθέρωση αζώτου από την 
χαµηλής δράσης αποσύνθεση πούπουλων

και την παρουσία πρωτεϊνών που απαιτούν 
πιο µακρόχρονη µικροβιακή ενεργοποίηση . 
Στο τέλος δραστηριοποιείται το τελευταίο 
από τα τρία , συστατικά του ΑΖOCOR 105, 
οι κερατοειδείς ουσίες που µε την απο-
σύνθεση τους προµηθεύουν τα φυτά µε 
πρωτεΐνες οι οποίοι έχουν πιο σύνθετη 
δοµή και ακόµα µεγαλύτερο χρόνο απο-
δέσµευσης αζώτου. Είναι κατάλληλο για 
όλες τις βιολογικές καλλιέργειες.

Η λειτουργία του 
ΑΖOCOR 105 εγγυάται:
α)  Την αποφυγή συγκέντρωσης του ορυ-
κτού αζώτου στο έδαφος, το οποίο µπορεί 

να δηµιουργήσει φυτοτοξικότητα στο ριζικό 
σύστηµα των φυτών
β)  Την ελαχιστοποίηση των απωλειών σε ά-
ζωτο λόγω έκπλυσης από την επιφάνεια του 
εδάφους, την βελτίωση του και την αποφυ-
γή µόλυνσης των υπογείων υδάτων.
γ) Τη βελτίωση του µικροβιακού φορ-
τίου του εδάφους, γιατί τα συστατικά 
του ΑΖOCOR 105 είναι και ζωικής προ-
έλευσης (πούπουλα, κερατοειδείς ουσί-
ες) και φυτικής προέλευσης (βαµβακό-
πιτες), προσφέροντας έτσι τα απαραίτη-
τα θρεπτικά συστατικά για την δραστη-
ριοποίηση ευρύτερου φάσµατος µικρο-
οργανισµών. 

ΑΖΩΤΟ ΒΡΑ∆ΕΙΑΣ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΖOCOR 105
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Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις 
µερικών επιχειρήσεων όπως και 
η µακρόχρονη γνώση και εµπειρία 
στη διακίνηση λιπασµάτων 
µειώνουν το κόστος και 

προσφέρουν ποιότητα και χαµηλές 
τιµές στους παραγωγούς.

“Η συνηθισµένη τακτική της 
µέτρησης λιπασµάτων σε τόνους 
δείχνει πώς κινείται η αγορά σε 
σύγκριση µε τις τριπλάσιες ποσότητες 
που χρησιµοποιούνταν πριν το 1992 
(εποχή επιδοτήσεων). Εκτός από 
αυτές συνηθίζονται µετρήσεις σε 
κατανάλωση ανά στοιχείο λιπάσµατος 
N-P-K και λοιπά ιχνοστοιχεία.

“Η ποιότητα του 
προϊόντος σε συνδυασµό µε το 
λειτουργικό κόστος της κάθε 
επιχείρησης και τον τρόπο 
πληρωµής, είναι τα στοιχεία που 
κρίνονται σηµαντικότερα για τον 
ανταγωνισµό και λειτουργούν σε 
όφελος των παραγωγών.  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ 
ΟΤΑΝ Η  ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

▲

Η εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» είναι µία ε-
µπορική και µεταποιητική επιχείρηση γεωργικών ε-
φοδίων (λιπασµάτων, σπόρων και πολλαπλασιαστικού 
υλικού και γεωργικών φαρµάκων) µε γραφεία και ε-
γκαταστάσεις στις Σέρρες και στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου. 
Εταιρεία 3ης γενιάς (από το 1942), µε τη σηµερινή 
δοµή και δραστηριότητα ιδρύθηκε το 1987 από το 
γεωπόνο Χρήστο Μέγκλα και από τότε αναπτύσσε-
ται συνεχώς µε επιτυχία, παρακολουθώντας τις εξε-
λίξεις στο χώρο της γεωργικής έρευνας και των ε-
πιχειρήσεων. Απασχολεί 30 άτοµα ως διοικητικό και 
τεχνικό προσωπικό και 20 άτοµα ως έκτακτο εποχι-
ακό προσωπικό.

Στον τοµέα των λιπασµάτων, η «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕ-
ΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ» διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις πα-
ραγωγής, συσκευασίας, ενσάκκισης και παλετοποίη-
σης λιπασµάτων, τελευταίας τεχνολογίας, και σε συ-
νεργασία µε τους µεγαλύτερους οίκους του εξωτερι-
κού πραγµατοποιεί εισαγωγές απ' όλο τον κόσµο δι-
αθέτοντας τα λιπάσµατά της σ' όλη την ελληνική ε-
πικράτεια. Το δεύτερο εξάµηνο του  2016 ξεκίνησε 
την υλοποίηση επενδυτικού προγράµµατος ύψους 
4.000.000 ευρώ για τη δηµιουργία ιδιόκτητης εγκατά-
στασης, παραγωγής - συσκευασίας λιπασµάτων στην 
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, η οποία ξεκίνησε ήδη από τον Ιανουά-
ριο του 2017 τη λειτουργία της. 

▲

Λιπάσµατα απ' όλο τον κόσµο 
για όλη την ελληνική επικράτεια

XΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ
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STABIL N§M

Η εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ» σε συνεργασία 
µε οίκους του εξωτερικού  θέτει στ διάθεση των αγροτών 
µία νέα σειρά λιπασµάτων µε παρεµποδιστή ουρεάσης, 
µε την ονοµασία STABIL N-M.
H αξία της σταθερής τροφοδοσίας µε άζωτο στο εδαφικό 
διάλυµα είναι αναµφισβήτητη για την άριστη θρέψη των 
φυτών.  Είναι δεδοµένο όµως ότι το άζωτο που συνήθως 
προσθέτουµε στις καλλιέργειες:
■ Ξεπλένεται.
■ Εξαερώνεται.
■ ∆εσµεύεται στα ανώτερα επιφανειακά στρώµατα.

■  Και ένα ποσοστό 40-60% παραλαµβάνεται και 
αξιοποιείται από τα φυτά.

Με τη χρήση του επιτυγχάνουµε:
■ Μειωµένη εξαέρωση-έκπλυση του αζώτου
■  Αξιοποίηση και διαρκή τροφοδοσία της καλλιέργειας 

µε άζωτο.
■ Μείωση των ποσοτήτων και των δόσεων λιπασµάτων.
■ Μείωση του κόστους εργασίας και αξίας λιπασµάτων.
■ Υψηλότερες αποδόσεις και ποιοτικά προϊόντα.
■ Προστασία των υπόγειων νερών.

Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗ ΟΥΡΕΑΣΗΣ ΝBPT: 
N§ÈN§BUTYLÊ THIOPHOSPHORIC TRIAMIDE
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Η Επιτροπή Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της ∆ιεθνούς Ένωσης Λιπασµάτων 
(IFA) διοργανώνει την επόµενη Σύνοδο Κορυφής για την Παγκόσµια Ασφάλεια από τις 
27-30 Μαρτίου στο Αµµάν της Ιορδανίας. Η ειδική αυτή εκδήλωση είναι σχεδιασµένη 
για ανώτερα διευθυντικά στελέχη που αναζητούν τη συνεχή ενηµέρωση για θέµατα 
Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος (SHE) που αφορούν την βιοµηχανία λιπασµάτων, 
καθώς στο σηµερινό επιχειρηµατικό περιβάλλον η εξασφάλιση της αριστείας στους τοµείς 
Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος θεωρείται στρατηγικής σηµασίας. Κατά τη διάρκεια 
της διοργάνωσης θα πραγµατοποιηθούν 4  ηµέρες συνεδριάσεων µε επίκεντρο την 
Ασφάλεια, την Υγεία και το Περιβάλλον στον τοµέα της βιοµηχανίας λιπασµάτων. Επιπλέον, 
θα παρουσιαστεί το βραβείο SHE «Green Leaf» και θα πραγµατοποιηθούν επισκέψεις σε 
µέλη IFA στη Νότια Ιορδανία. Πληροφορίες την ιστοσελίδα: www.fertilizer.org 

Μετά από τις άκρως επιτυχηµένες διοργανώ-
σεις τα προηγούµενα έτη, το ∆ιεθνές Συµπό-
σιο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας στη Βιοµη-
χανία Φωσφορικών Λιπασµάτων (SYMPHOS) 
διοργανώνεται φέτος από τις 8-10 Μαΐου στο 
Μπεν Γκερίρ του Μαρόκου. Η θεµατολογία 
του SYMPHOS 2017 θα εστιάσει στις εξελίξεις 
στον τοµέα της Έρευνας και της Ανάπτυξης 
µε σκοπό την ενίσχυση µίας βιώσιµης γεωρ-
γίας που ακλουθεί την καινοτοµία, τις νέες τε-
χνολογίας και την επόµενη γενιά λιπασµάτων. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες στην ιστοσελίδα: 
http://www.symphos.com/?lang=en 

Τεχνικό Συνέδριο της ∆ιεθνούς Κοινότητας Λιπασµάτων

Στο Λονδίνο, και συγκεκριµένα στη Γε-
ωλογική Εταιρεία της πρωτεύουσας της 
Αγγλίας θα πραγµατοποιηθεί από τις 29-
30 Ιουνίου το Τεχνικό Συνέδριο της ∆ιε-
θνούς Κοινότητας Λιπασµάτων. Οι δώδε-
κα παρουσιάσεις του Συνεδρίου θα καλύ-
ψουν µία ευρεία γκάµα θεµάτων, που εν-

δεικτικά θα περιλαµβάνουν την παραγω-
γή αζωτούχων λιπασµάτων µικρής κλί-
µακας, τις εξελίξεις στον τοµέα των CRF, 
τις αλλαγές του νοµοθετικού πλαισίου 
αλλά και τις τεχνολογίες αφαίρεσης καδ-
µίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ι-
στοσελίδα: http://fertiliser-society.org/ 

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ IFA  

▲

Συµπόσιο Καινοτοµίας τοµέα Φωσφορικών Λιπασµάτων
Η τέταρτη διεθνής συνάντηση Symphos θα πραγµατοποιηθεί στις 8-10 Μάη 
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Όποιος δεν λιπαίνει σήμερα,
αύριο δε θα έχει τόπο να σπείρει 
Η σωστή θρέψη των φυτών είναι η φυτοπροστασία του µέλλοντος, 
ενώ η ελλιπής λίπανση µάλλον κοστίζει ακριβά στους καλλιεργητές  σελ. 6

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΠΕΛ

Τα λιπάσµατα δεν είναι πια 
commodities αλλά ειδικά 
προϊόντα θρέψης, που 
δίνουν αξία στη γη  σελ. 22
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