
 

 

 

 
 

Τα λιπάσµατα σ’ αυτή τη φάση καλούνται 
να ξελασπώσουν την ελληνική γεωργία 
Η τεχνολογία τουç εξασφαλίζει περισσότερα και ποιοτικότερα προϊόντα, άρα καλύτερο εισόδηµα παραγωγού 

 

 

 

 

 

Στόχευση 
Οι πρακτικές 

λίπανσης είναι 

πια στοχευµένες 

σε ποιοτικές 

προδιαγραφές µε 

στόχο αειφορική 

διαχείριση των 

εδαφικών και 

υδάτινων πόρων 

και σε συνεργασία 

µε τη βιοµηχανία 

τροφίµων 

 
 

 

Πιστοποίηση 
Τα λιπάσµατα πρέπει 

να ενταχθούν στην 

πιστοποιηµένη 

παραγωγή, δηλαδή 

στην ολοκληρωµένη 

διαχείριση που 

εξασφαλίζει µεταξύ 

άλλων επάρκεια 

και ποιότητα των 

τροφίµων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Ο ρόλος των λιπασµάτων και των προϊ- 

όντων θρέψης έχει κοµβική σηµασία, ό- 

χι µόνο να παράγει ικανοποιητικές πο- 

σότητες τροφής για να καλύψει τις δια- 

τροφικές ανάγκες του πληθυσµού, αλλά 

να παράγει προϊόντα πλούσια σε θρεπτι- 

κά στοιχεία», όπως τονίστηκε στην ηµε- 

ρίδα µε θέµα «Λιπάσµατα και Aειφορική 

∆ιαχείριση Εδαφών: Επάρκεια- Ποιότη- 

τα – Ασφάλεια Γεωργικών Προϊόντων», 

που διοργάνωσε ο ΣΠΕΛ, στο πλαίσιο 

της φετινής Agrotica. 

Οι τεχνολογικές και ερευνητικές εξε- 

λίξεις τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαί- 

ες και επέβαλλαν στον κλάδο των λιπα- 

σµάτων να ακολουθεί µια νέα προσέγ- 

γιση, που απαιτεί «µε λιγότερα να παρά- 

γονται περισσότερα», όπως υπογράµµισε 

ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ Νίκος Κουτσούγε- 

ρας, δίνοντας το περίγραµµα αυτής της 

κατεύθυνσης, σύµφωνα µε την οποία «οι 

πρακτικές λίπανσης είναι πια στοχευµέ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
νες σε ποιοτικές προδιαγραφές που θέ- 

τονται ανάλογα µε την τελική χρήση των 

αγροτικών προϊόντων, τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών, την αειφορική διαχείριση 

των εδαφικών και υδάτινων πόρων, αλ- 

λά και σε συνεργασία µε τις απαιτήσεις 

της βιοµηχανίας τροφίµων». Άλλωστε, ό- 

λοι οι εµπλεκόµενοι τόνισαν ότι ο κλά- 

δος των λιπασµάτων-θρέψης φυτών δια- 

θέτει τα εργαλεία για την εφαρµογή της 

επιστηµονικής γνώσης στο χωράφι, την 

ενσωµάτωση της καινοτοµίας και την υι- 

οθέτηση των νέων τεχνολογιών. 

Επ’ αυτού και ο οµότιµος καθηγητής 

Γεωπονίας, ΑΠΘ και Μέλος της Ελληνι- 

κής Γεωργικής Ακαδηµίας Ηλίας Ελευθε- 

ροχωρινός τόνισε ότι η χρήση των λιπα- 

σµάτων αυξάνει σηµαντικά την απόδο- 

ση των καλλιεργειών και βελτιώνει την 

ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων, 

µε αποτέλεσµα τη µείωση των προβληµά- 

των της «πείνας» και την ανάγκη εξεύρε- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
σης νέων εκτάσεων για καλλιέργεια, την 

αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος και 

τη βελτίωση της βιωσιµότητας των γεωρ- 

γικών εκµεταλλεύσεων και γενικότερα 

των δεικτών της αγροτικής οικονοµίας. 

Για να γίνουν, όµως, αυτά πράξη, τα 

λιπάσµατα πρέπει να ενταχθούν στην πι- 

στοποιηµένη παραγωγή, σηµείωσε από 

την πλευρά του ο καθηγητής Γεωργίας 

και Βιολογικής Γεωργίας του ΓΠΑ, Επί- 

τιµος ∆ιδάκτωρ USAMV Cluj ∆ηµήτρης 

Μπιλάλης. Όπως εξήγησε, η περιεκτικό- 

τητα των θρεπτικών στοιχείων, η ποιότη- 

τα και η απόδοση επηρεάζονται από την 

ποσότητα, τη συχνότητα και τη µέθοδο 

λίπανσης. Αυτό δηλαδή, σηµαίνει -όπως 

είπε- ότι η εφαρµογή βιώσιµων γεωργι- 

κών πρακτικών µέσω της ολοκληρωµέ- 

νης διαχείρισης εξασφαλίζουν επάρκεια 

και ποιότητα των τροφίµων, περιβαλλο- 

ντική ασφάλεια και διατήρηση της αει- 

φορίας των εδαφικών πόρων. 

 
Πιο αποτελεσµατικές 
οι λιπάνσεις 

 
Άλλωστε, για τον κλάδο των 

λιπασµάτων ένα από τα 

σηµαντικότερα τρίπτυχα είναι: 

έδαφος, επισιτιστική ασφάλεια 

και ανθρώπινη υγεία, όπως 

τόνισε ο επίκουρος καθηγητής 

του Εργαστήριου Εδαφολογίας, 

Τµήµα Γεωπονίας, του ΑΠΘ 

∆ιονύσης Γασπαράτος. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, µέσα στα 

επόµενα χρόνια οι πιέσεις που 

δέχονται οι πεπερασµένοι 

εδαφικοί πόροι θα αυξάνονται 

και οι απαιτήσεις για αυξηµένες 

αποδόσεις των καλλιεργειών θα 

γίνονται συνεχώς µεγαλύτερες, 

γι’ αυτό γίνεται επιτακτική η 

ανάγκη για αύξηση 

αποτελεσµατικότητας των 

λιπάνσεων και περιορισµού 

των απωλειών τους µε τη σωστή 

επιλογή του τύπου του 

λιπάσµατος, του χρόνου και 

τρόπου εφαρµογής και της 

απαιτούµενης ποσότητας που θα 

καλύπτει τις ανάγκες του φυτού. 

Η στρατηγική ολοκληρωµένης 

διαχείρισης των θρεπτικών 

στοιχείων στο έδαφος µε τη 

συνδυασµένη χρήση των 

ανόργανων λιπασµάτων και 

των οργανικών εισροών, το 

κατάλληλο φυτικό υλικό και 

την προσαρµογή στις τοπικές 

συνθήκες είναι καθοριστική για 

την επισιτιστική ασφάλεια, την 

ανθρώπινη υγεία και την 

αειφορία εδαφικών πόρων. 
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