
30
2016

30
2016

AGROTICA 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ



14:00 - 14:30

14:30 - 14:40

14:40 - 15:10

15:10 - 15:30

15:30 - 15:50

15:50 - 16:10

16:10 - 16:20

16:20 - 16:40

16:40 - 16:50

16:50 - 17:05

17:05 - 17:30



Αγαπητοί σύνεδροι,

Το σημείο που η επιστημονική γνώση συναντά την εμπορική δραστηριότητα, 
πλαισιωμένη από την οικονομική της διάσταση, αυτό είναι το περιεχόμενο της 
ημερίδας αυτής και των παρουσιάσεων που κρατάτε στα χέρια σας. 
Ο σύνδεσμος συνεχίζει την εδώ και χρόνια πρωτοβουλία του να διοργανώνει 
ενημερωτικές ημερίδες στα πλαίσια της Agrotica. Τα προηγούμενα χρόνια 
ψυχή των εκδηλώσεων ήταν ο αείμνηστος Καθηγητής της Εδαφολογίας και 
Επιστημονικός μας Σύμβουλος, Δημήτρης Αναλογίδης, στον οποίο και είναι 
αφιερωμένη η φετινή εκδήλωση.
Σίγουρα ο κεντρικός πρωταγωνιστής είναι το μέσο της προσπάθειας για τη 
διασφάλιση τροφής τα επόμενα χρόνια στο πλανήτη μας, εκμεταλλευόμενο 
την επιστήμη, την τεχνολογία και τους χρηματοοικονομικούς πόρους. Αυτό 
όπως πιθανόν μαντέψατε είναι το λίπασμα. Το λίπασμα δεν είναι ένα ξένο 
σώμα για το περιβάλλον και τους ζωντανούς οργανισμούς, όπως δυστυχώς 
ακούμε συχνά στα ‘οικολογικά’ δελτία ειδήσεων. Δεν είναι ούτε μόνο ένα 
χημικό κατασκεύασμα, όπως ίσως θα ακούσετε και θα διαβάσετε από τους 
ημιμαθείς ή τους όχι καλά ενημερωμένους σχολιαστές. Το λίπασμα είναι 
ξεκάθαρα ‘ Η Τροφή της Τροφής μας’, είναι το μοναδικό σήμερα γνωστό 
μέσο που θα εξασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη και μέσω της 
ορθολογικής του εφαρμογής θα εξαφανίσει την πείνα από όλες τις γωνιές 
της γης. 
Εδώ και 5.000 χρόνια ο Ελληνικός πολιτισμός ανέπτυξε και δίδαξε στους 
άλλους λαούς την τεχνική της γεωργικής παραγωγής. Τώρα, σε μια εποχή 
ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα, αντιμετωπίζοντας οικονομικούς αλλά και 
γεωπολιτικούς κινδύνους, είμαστε πεπεισμένοι ότι το μεγάλο όπλο που 
παραδοσιακά έχουμε στα χέρια μας, η γεωργία, δεν πρέπει να αποδυναμωθεί. 
Ανεξάρτητη είναι η χώρα που μπορεί να τραφεί με τους δικούς της πόρους  
και σε αυτό τον στόχο θεωρούμε ότι θα πρέπει να κατευθυνθούν οι δράσεις 
σήμερα, τόσο όσον αφορά στην πολιτεία, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στις 
εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και στα τραπεζικά ιδρύματα.

Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων

O Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (Σ.Π.Ε.Λ.) ιδρύθηκε το 
1995 και εκπροσωπεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 
βιομηχανίας των λιπασμάτων και των προϊόντων θρέψης φυτών.  Τα Μέλη 
του ΣΠΕΛ καλύπτουν το 98% της κατανάλωσης των λιπασμάτων - προϊόντων 
θρέψης φυτών στον Ελλαδικό χώρο και απασχολούν περισσότερους από 
1.500 εργαζομένους. Επίσης δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελληνική όσο και 
στη Διεθνή αγορά προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, που περιέχουν 
ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη 
των φυτών. Τα Μέλη του ΣΠΕΛ αναπτύσσουν, παράγουν, εμπορεύονται 
και διακινούν λιπάσματα - προϊόντα θρέψης φυτών υψηλής ποιότητας που 
ακολουθούν τις προδιαγραφές της υφιστάμενης Εθνικής και Ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας. O ΣΠΕΛ είναι Affiliate Member του Διεθνούς Οργανισμού 
Λιπασμάτων (International Fertilizer Industry Association –IFA).

Πανόρμου 62, 11523, Αθήνα
E-mail info@spel.gr • Τηλ & Fax +30 210 3224872 • website www.spel.gr



Στον ΣΠΕΛ συμμετέχουν εμπορικές εταιρείες παραγωγής και/η εμπορίας 
λιπασμάτων. Τα μέλη μας έρχονται σε απευθείας επαφή με το γεωπόνο 
διακινητή εφοδίων και με τους αγρότες παραγωγούς,  νιώθοντας καλύτερα 
από κάθε άλλο το σφυγμό της πρωτογενούς παραγωγής. Οι κίνδυνοι της 
υπολίπανσης, της μειωμένης παραγωγής,  της ερημοποίησης των εδαφών 
χτυπούν το καμπανάκι στην χώρα μας από την αρχή της οικονομικής κρίσης. 
Οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και εκδηλώσεις σαν τη 
σημερινή είναι τα πετραδάκια που προσπαθούμε όλοι να προσθέσουμε στην 
παραπάνω προσπάθεια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, σας ευχαριστεί όλους για τη 
συμμετοχή στην εκδήλωση μας, ελπίζοντας ότι καταφέραμε να συνεισφέρουμε 
στην ενημέρωση, στην γνώση και ίσως και στον προβληματισμό σας. 

Εκ μέρους του ΔΣ του ΣΠΕΛ

Ο Πρόεδρος 
Ιωάννης  Βεβελάκης

Η ΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣ: ΠΟΣΟ, ΠΟΙΟ, ΠΟΤΕ, ΚΑΙ ΠΩΣ

Νικόλαος Μπαρμπαγιάννης
Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας 

και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή
Η αειφορική διαχείριση των γεωργικών οικοσυστημάτων επιβάλλει την 
εφαρμογή Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης με στόχο την παραγωγή ποιοτικών 
προϊόντων σε ικανοποιητικές αποδόσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία 
και ταυτόχρονα τη διασφάλιση της υγείας του παραγωγού και την προστασία 
του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό κεντρικό ρόλο έχει η ορθολογική χρήση 
των λιπασμάτων η οποία πρέπει να στηρίζεται στην (Σχήμα 1), (IPNI, 2015):
• εκτίμηση της απαιτούμενης ποσότητας θρεπτικών στοιχείων για την κάλυψη 
του στόχου παραγωγής: ΠΟΣΟ,
• επιλογή του καλληλότερου για τις απαιτήσεις της καλλιέργειας λιπάσματος 
και τις ιδιότητες του εδάφους: ΠΟΙΟ,
• εφαρμογή των λιπασμάτων εκείνη την εποχή που παραρατηρείται ο 
μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης και ανάπτυξης ώστε να καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της καλλιέργειας: ΠΟΤΕ,
• μέθοδο εφαρμογής στο έδαφος ώστε να βελτιστοποιείται η αξιοποίηση των 
θρεπτικών και να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες: ΠΩΣ.

Σχήμα 1



Εκτίμηση της ποσότητας του λιπάσματος
Η εκτίμηση της απαιτούμενης ποσότητας θρεπτικών αναφέρεται στην 
ποσότητα των θρεπτικών που προσλαμβάνει η καλλιέργεια μέχρι το στάδιο της 
ωρίμανσης και θα απομακρυνθεί με τη συγκομιδή με βάση την αναμενόμενη 
απόδοση. Η συνολική ποσότητα του θρεπτικού που απομακρύνεται εκτιμάται 
από την απόδοση και την περιεκτικότητα του θρεπτικού στο συγκομιζόμενο 
προιόν αλλά και την ακολοθούμενη διαχείριση των υπολειμμάτων της 
καλλιέργειας, ανακύκλωση ή απομάκρυνση από τον αγρό. Βασικό εργαλείο 
για την εκτίμηση των απαιτούμενων ποσοτήτων θρεπτικών είναι η ανάλυση 
του εδάφους για τις βασικές του ιδιότητες (π.χ. κοκκομετρική σύσταση, pH, 
οργανική ουσία κλπ) όπως και η εκτίμηση των εκχυλιζόμενων ποσοτήτων 
θρεπτικών πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας οι οποίες θεωρούνται 
διαθέσιμες για την καλλιέργεια στην διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, 
όπως και οι προσθήκες από την ανοργανοποίηση της οργανικής ουσίας. Η 
ανάλυση εδάφους πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε έτος για την εκτίμηση 
του αζώτου ενώ για τα άλλα θρεπτικά σε χρονικά διαστήματα ανάλογα 
με τα επίπεδά τους. Η αξιοπιστία της ανάλυσης του εδάφους στηρίζεται 
στην αντιπροσωπευτική δειγματοληψία την κατάλληλη εποχή και πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη και το σύστημα κατεργασίας του εδάφους όπως και 
ο τρόπος εφαρμογής του λιπάσματος την προηγούμενη καλλιεργητική 
περίοδο. Για την εκτίμηση των διαθέσιμων ποσοτήτων θρεπτικών πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανάλυσης οι οποίες έχουν βαθμολογηθεί για την 
καλλιέργεια που θα εγκατασταθεί. Στην εκτιμώμενη ποσότητα του θρεπτικού 
που θα προστεθεί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της αναμενόμενης 
αξιοποίησης του θρεπτικού η οποία συνδέεται με τη δέσμευσή του από το 
έδαφος αλλά και τις αναπόφευκτες απώλειες λόγω των ιδιοτήτων του εδάφους. 
Στην ποσότητα πρέπει να συνεκτιμώνται οι πηγές θρεπτικών από τα ζωικά 
υπολείμματα, κόμποστ ή άλλα παραπροϊόντα που μπορεί να είναι διαθέσιμα 
με μικρό κόστος στον παραγωγό. Υποεκτίμηση των απαιτούμενων ποσοτήτων 
μακροπρόθεσμα οδηγεί σε υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους και η 
υπερεκτίμηση επηρεάζει την ποιότητα των προϊόντων και εκτός από το κόστος 
έχει και αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον. Για τις πολυετείς καλλιέργειες 
η ανάλυση φύλλων είναι πολύτιμο εργαλείο για τη λίπανση και χρησιμοποιείται 
συμπληρωματικά με την ανάλυση εδάφους.

Επιλογή του τύπου του λιπάσματος
Η επιλογή του κατάλληλου λιπάσματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κόστος 
ανά μονάδα θρεπτικού στο λίπασμα, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Το λίπασμα που θα επιλεγεί πρέπει να περιέχει 
τα θρεπτικά σε μορφές άμεσα αφομοιώσιμες από τα φυτά ή σε μορφές που 

μετατρέπονται σε αφομοιώσιμες στο έδαφος έγκαιρα ώστε να προσλαμβάνται 
από τα φυτά. Η επιλογή πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση των 
ιδιοτήτων του εδάφους στη μορφή του θρεπτικού και στις μετατροπές από 
τη μία μορφή σε μία άλλη ώστε να μειώνονται κατά το δυνατόν οι απώλειες, 
όπως του αμμωνιακού αζώτου με τη μορφή αμμωνίας σε εδάφη με pH > 7 
ή η δέσμευση του φωσφόρου σε όξινα εδάφη. Εκτός από τις ιδιότητες του 
εδάφους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
θρεπτικών όπως αυτή μεταξύ του φωσφόρου και του ψευδαργύρου ή του 
καλίου και του μαγνησίου, όπως και η καλύτερη αξιοποίηση ενός θρεπτικού 
από τα φυτά με την προσθήκη ενός άλλου. Η τεχνολογική εξέλιξη από τα 
απλά και σύνθετα, στα σταθεροποιημένα με αναστολείς της νιτροποίησης 
και αναστολείς της δράσης της ουρεάσης λιπάσματα, ή στα βραδείας - 
ελεγχόμενης αποδέσμευσης δίνει στον παραγωγό περισσότερες επιλογές 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η επιλογή ενός σταθεροποιημένου ή αργής/
ρυθμιζόμενης απελευθέρωσης είναι η καταλληλότερη αν το λίπασμα δεν έχει 
δοκιμασθεί για τη δεδομένη καλλιέργεια στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της 
ευρύτερης περιοχής. Η άρδευση με σταγόνες ή μικροκαταιονισμό, εκτός από 
την εξοικονόμηση νερού, συνδυάζεται εξαιρετικά με την υδρολίπανση με 
αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών από την καλλίέργεια 
αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Η επιλογή του λιπάσματος πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη και πρακτικά προβλήματα εφαρμογής όπως η ανάμειξη 
των λιπασμάτων με διαφορετική κοκκομετρία με συνέπεια την ανομοιογενή 
διασπορά στον αγρό, ή όταν αναμειγνύονται υγρά λιπάσματα όπως διαλύματα 
φωσφορικών και ασβεστίου τα οποία δεν είναι συμβατά μεταξύ τους με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία ιζήματος.

Επιλογή του χρόνου εφαρμογής
Ο χρόνος εφαρμογής των λιπασμάτων, ποσότητα και είδος που επιλέχθηκαν 
με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, πρέπει να εναρμονίζεται με τις 
εποχικές απαιτήσεις της καλλιέργειας, μικρές στα πρώτα στάδια και 
αυξανόμενες την περίοδο της έντονης αύξησης και ανάπτυξης. Η αναγνώριση 
των σταδίων ανάπτυξης των φυτών με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε 
θρεπτικά είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εναρμόνιση της εφαρμογής 
των λιπασμάτων και των απαιτήσεων της καλλιέργειας ώστε να έχουμε τη 
μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της παρεχόμενης ποσότητα και να μην έχουμε 
περίσσεια με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας και επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος. Μεταξύ των θρεπτικών το άζωτο είναι το στοιχείο που 
παρουσιάζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες στη διαχείρισή του και ως προς τον 
χρόνο εφαρμογής στο έδαφος. Η τμηματική εφαρμογή του αζώτου δίνει 
επίσης τη δυνατότητα μείωσης των απωλειών λόγω έκπλυσης σε ελαφρά 



εδάφη ή απώλειες με την απονιτροποίηση σε εδάφη βαρειάς κοκκομετρικής 
σύστασης. Η εφαρμογή των άλλων θρεπτικών τις περισσότερες φορές 
γίνεται σε μια δόση πριν την εγκατάσταση για τις ετήσιες ή πριν την έναρξη 
της νέας βλάστησης για τις πολυετείς καλλιέργειες. Πρέπει να επισημανθεί 
ότι η τμηματική εφαρμογή στο έδαφος ωρισμένες φορές συμπίπτει με άλλες 
εργασίες του καλλιεργητή με αποτελέσμα να μην είναι αποδοτική. Η λύση, με 
το ανάλογο κόστος είναι η υδρολίπανση, και εφόσον έχουν δοκιμασθεί για τις 
συνθήκες τις περιοχής η χρήση σταθεροποιημένων ή λιπασμάτων βραδείας/
ελεγχόμενης αποδέσμευσης.

Επιλογή του τρόπου τοποθέτησης
Η τοποθέτηση του λιπάσματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά 
του ριζικού συστήματος της καλλιέργειας: επιφανειακό, βαθύριζο, θυσανώδες 
ή πασαλώδες ριζικό σύστημα όπως και την ανάπτυξή του. Δύο είναι οι βασικές 
μέθοδοι εφαρμογής των λιπασμάτων στο έδαφος ή διασπορά σε όλη την 
επιφάνεια και στη συνέχεια ενσωμάτωση και η εφαρμογή σε λωρίδες, είτε 
επιφανειακά ή υποεπιφανειακά σε κάποιο βάθος. Πολλές φορές οι δύο 
μέθοδοι εφαρμογής συνδυάζονται στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. 
Η τοποθέτηση του λιπάσματος υποεπιφανειακά σε λωρίδες είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική σε περιπτώσεις που απαιτούνται σχετικά μικρές ποσότητες 
φωσφόρου σε εδάφη μικρής γονιμότητας. Η τοποθέτηση σε λωρίδες καλύπτει 
επίσης τις ανάγκες της καλλιέργειας στα πρώτα στάδια ανάπτυξης αλλά δεν 
πρέπει επηρεάζει την βλάστηση του σπόρου με την οξύτητα που μπορεί να 
δημιουργηθεί, την τοξικότητα λόγω της παραγωγής αμμωνίας ή την άλατότητα. 
Σε ωρισμένες περιπτώσεις, ειδικά για τα μικροθρεπτικά όπως ο σίδηρος, το 
μαγγάνιο ο χαλκός και ο ψευδάργυρος, η λίπανση από το έδαφος δεν μπορεί 
να καλύψει τις απαιτήσεις των καλλιεργειών λόγω της ισχυρής δέσμευσής τους 
από συστατικά του εδάφους όπως η οργανική ουσία, οπότε στην περίπτωση 
αυτή η διαφυλλική λίπανση είναι η ενδεδειγμένη λύση.
Είναι προφανές ότι η απάντηση στο ΠΟΣΟ, ΠΟΙΟ, ΠΟΤΕ και ΠΩΣ δεν 
τόσο απλή όσο οι λέξεις υποδηλώνουν και οι καλλιεργητές χρειάζονται 
ουσιαστική επιστημονική στήριξη από όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς ώστε να εξασφαλίζεται η αειφορική διαχείριση των 
γεωργικών οικοσυστημάτων.

Βιβλιογραφία
IPNI. 2015. 4R Plant Nutrition Manual: A manual for improving the manage-
ment of Plant Nutrition, (T.W. Bruulsema, P.E. Fixen, G.D. Sulewski, eds), 
International plant Nutrition Institute, Peachtree Corner. GA, USA.

O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ 
ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΕΝΔΟΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ

Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας και 

Εδαφολογίας
Ιερά Οδός 75 Αθήνα 118 55, ehaliotis@aua.gr 

Α. Τρεις στρεβλές θεωρήσεις που αναθεωρούνται και αλλάζουν τον 
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το σύστημα έδαφος-φυτό:

1. Γονιμότητα είναι η ικανότητά ενός εδάφους να παρέχει θρεπτικά 
στοιχεία στα φυτά. 
Στο τελευταίο μισό του 20ου αιώνα, οι εισροές που κυριάρχησαν στα γεωργικά 
οικοσυστήματα (εκτός από τα προϊόντα φυτοπροστασίας), ήταν τα ανόργανα 
λιπάσματα. Είναι όμως γόνιμο ένα έδαφος στο οποίο οι δείκτες διαθεσιμότητας 
για τα θρεπτικά στοιχεία είναι εξαιρετικοί, αλλά παρουσιάζει, για παράδειγμα, 
εξαιρετικά υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα ή ευνοϊκό περιβάλλον για την 
ανάπτυξη ασθενειών?
H γονιμότητα αναφέρεται πλέον εμφατικά στην συνολική ικανότητα 
του εδάφους να παρέχει συνθήκες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
υγιών/εύρωστων φυτών, δηλαδή να παρέχει στο φυτό φιλικό ενδιαίτημα 
και «τροφή», και να οδηγεί σε μόνιμη σταθερή παραγωγικότητα υψηλής 
ποιότητας. 

2. Το έδαφος πρέπει να υποστηρίζει έναν οργανισμό, το φυτό που 
καλλιεργούμε. Αναγνωρίζουμε όμως εδώ και αρκετές δεκαετίες τα 
πλεονεκτήματα των συνοδών φυτών και της φυτικής βιοποικιλότητας 
(π.χ. συγκαλλιέργειες, νησίδες φυσικής βλάστησης, φυτοφράκτες). 
Τελευταία, και χάρη στην εξέλιξη των τεχνικών της μοριακής βιολογίας, 
ανακαλύπτουμε έκπληκτοι και κάτι ακόμα:
Τα φυτά που καλλιεργούμε είναι στην πραγματικότητα τα ίδια συμβιωτικά 
ενδιαιτήματα μικροβιακών κοινοτήτων, με τεράστια βιοποικιλότητα, οι 
οποίες διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη και την επιβίωσή 
τους.
Προσεγγίζουμε πλέον σήμερα όλο και περισσότερο τα εδάφη ως 



ενδιαιτήματα βιοκοινοτήτων. Έχουμε όπως θα δούμε και παρακάτω, 
τα τεχνολογικά εργαλεία για να εστιάσουμε  πλέον όχι  στο επίπεδο των 
απομονωμένων λειτουργιών αλλά στο επίπεδο των συνεργειών.  Εστιάζουμε  
στο οικοσύστημα της ριζόσφαιρας, και ακόμα περισσότερο της 
ριζοεπιφάνειας (rhizoplane) και της ίδιας της ρίζας. Και προσπαθούμε 
να κατανοήσουμε και να ‘εκμεταλλευτούμε» το ρόλο, τις λειτουργίες και 
τις αλληλεπιδράσεις των βιοκοινοτήτων που τα αποικίζουν.

3. Το κόστος των λιπασμάτων είναι κατά βάση το υψηλό οικονομικό 
κόστος της ενέργειας  παραγωγής, μεταφοράς και εφαρμογής.
Φτηνά καύσιμα = φτηνά λιπάσματα.
Σήμερα το πλαίσιο πολιτικών προτεραιοτήτων έχει αλλάξει Το περιβαλλοντικό 
κόστος αναβαθμίζεται ως η κεντρική επερχόμενη πρόκληση του 21ου αιώνα: 
Η προστασία των φυσικών πόρων, το ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα και η χρήση των εδαφών ως «αποθηκών» άνθρακα 
αναδεικνύονται σε προτεραιότητες που τίθενται πλέον επιτακτικά 
διεθνώς, σε πλανητικό επίπεδο.
 
Με λίγα λόγια: 
Δεν καλλιεργούμε εδάφη, διαχειριζόμαστε οικοσυστήματα. Και η 
αειφορική λειτουργία τους απαιτεί κατανόηση και ορθολογική διαχείριση 
των βιοκοινοτήτων τους. Επιπλέον πρέπει να διαχειριζόμαστε τα 
οικοσυστήματα αυτά με ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό/ενεργειακό 
κόστος. Και να αναπτύξουμε/εφαρμόσουμε την αντίστοιχη τεχνολογία 
για να το πετύχουμε.

Β. Οικοσυστημική προσέγγιση - Τεχνολογική επανάσταση - Νέες 
εφαρμογές και προϊόντα:

Η οικοσυστημική προσέγγιση ώθησε την εφαρμοσμένη έρευνα και την 
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σε κατευθύνσεις όπως:

1. Λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης (συγχρονισμός με τις απαιτήσεις 
των φυτών σε θρεπτικά, αυξημένοι συντελεστές απόδοσης, χαμηλή αρχική 
οσμωτική καταπόνηση, μείωση ενεργειακού κόστους πολλαπλών εφαρμογών)

2. Λιπάσματα με ενσωματωμένους παρεμποδιστες νιτροποίησης, 
ουρεάσης (παρόμοια πλεονεκτήματα με τα λιπάσματα βραδείας 
απελευθέρωσης)

3. Οργανικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά από ανακυκλώσιμες 
οργανικές ύλες (composts και μίγματα από ανακυκλώσιμα αγροτοβιομηχανικά 
υπολείμματα και υποπροϊόντα, από επεξεργασμένες λυματολάσπες αστικών 
λυμάτων, ακόμα και από στερεά αστικά οργανικά απόβλητα)

Παράλληλα, συντελέστηκε και η επανάσταση στο χώρο της μοριακής βιολογίας 
και της βιοπληροφορικής. Η εφαρμογή τους στο σύστημα φυτό-έδαφος μας 
επιτρέπει πλέον να πραγματοποιούμε γρήγορα και με χαμηλό κόστος: 
• Την πλήρη ανάλυση και περιγραφή μεταβολικών μονοπατιών σε φυτά 
μοντέλα
• Την μοριακή ταυτοποίηση μικροβιακών στελεχών
• Την ακριβή αλληλούχιση πλήρων γονιδιωμάτων μικροοργανισμών και φυτών 
• Την ποσοτική καταγραφή των επιπτώσεων χειρισμών και εφαρμογών σε 
επίπεδο όχι απλά φυσιολογίας, αλλά γονιδιακής έκφρασης και πρωτεώματος 
των φυτών.
• Την μερική ή ολική ταυτοποίηση και ανάλυση σύνθετων μικροβιακών 
κοινοτήτων (μικροβιωμάτων) ενδορριζικά, στην ριζοεπιφάνεια, στην 
ριζόσφαιρα, στο έδαφος, στο οργανικό εδαφοβελτιωτικό.
• Την καταγραφή και ανάλυση των επιπτώσεων διαφόρων εφαρμογών σε 
επίπεδο αγρού στα μικροβιώματα αυτά

Τα συμπεράσματα είναι συγκλονιστικά και αλλάζουν τις προσεγγίσεις μας:
• Η συμβιωτικές σχέσεις (αμοιβαία επωφελείς) και όχι οι ανταγωνιστικές 
σχέσεις μεταξύ οργανισμών είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στα γεωργικά 
και φυσικά οικοσυστήματα
• Αναλογικά, η εξέλιξη των «ειδών» δεν καθορίζεται τόσο από το αβιοτικό 
περιβάλλον όσο από την στενή συνεχή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση με 
άλλους οργανισμούς του ίδιου ενδιαιτήματος (συν-εξέλιξη)
• Οι ρίζες των φυτών αποτελούν οικοσυστήματα (ενδιαιτήματα) στα οποία 
διαβιούν σύνθετες συμβιωτικές μικροβιακές κοινότητες με εξαιρετικά 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και αντοχή των φυτών
• Οι ριζοεπιφάνειες, αλλά και οι ριζοσφαιρες αποτελούν  διαφοροποιημένα 
οικοσυστήματα (με ανάλογα ενδιαιτήματα) στα οποία διαβιούν σύνθετες 
μικροβιακές κοινότητες με εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και 
αντοχή των φυτών
• Η τεράστια μικροβιακή ποικιλότητα που υποστηρίζουν τα εδαφικά 
οικοσυστήματα δεν φαίνεται να είναι απαραίτητη. Φαίνεται να είναι λειτουργικά 
«απαξιωμένη» όσον αφορά στις κρίσιμες λειτουργιές του συστήματος έδαφος-
φυτό. Αντίθετα συγκεκριμένες κατηγορίες μικροοργανισμών και/η μικροβιακά 
στελέχη αποτελούν τους κρίσιμους οργανισμούς κλειδιά 



• Συγκεκριμένες διμερείς (φυτό-μικροοργανισμός) ή και τριμερείς (π.χ. 
φυτό-μικροοργανισμός-άκαρι) αλληλεπιδράσεις παίζουν κομβικό ρόλο στην 
ανάπτυξη, την ευρωστία και την αντοχή των φυτών σε βιοτικές και αβιοτικές 
καταπονήσεις

Η οικοσυστημική προσέγγιση, σε συνδυασμό με την τεχνολογική επανάσταση 
της νέας εποχής των γονιδιωμάτων και των μεταγονιδιωμάτων ώθησαν την 
εφαρμοσμένη έρευνα και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες 
κατευθύνσεις με κύρια την:

4. Παραγωγή βιοδιεγερτικών προϊόντων για τα φυτά, πολλών 
υποκατηγοριών:
Οι βιοδιεγέρτες είναι μικροβιακά προϊόντα (συνήθως συγκεκριμένα 
αναγνωρισμένα μικροβιακά στελέχη) ή φυτικής/μικροβιακής/ορυκτής 
προέλευσης προϊόντα (συνήθως εκχυλίσματα) που: 
• διεγείρουν αμυντικούς μηχανισμούς των φυτών σε βιοτικές καταπονήσεις 
(κυρίως παθογόνα και ασθένειες) και αβιοτικές καταπονήσεις (ψύχος, 
αλατότητα, ξηρασία) 
• διεγείρουν/μεταβάλουν τον μεταβολισμό των φυτών
• διεγείρουν η μεταβάλουν την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του ριζικού 
συστήματος
• επηρεάζουν θετικά την αλληλοπαθητική δράση των φυτών
• αυξάνουν την ευρωστία των φυτών
• βελτιώνουν την πρόσληψη και/η τη μεταφορά και αξιοποίηση θρεπτικών 
στοιχείων από τα φυτά
• Ενισχύουν ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως χρώμα, συγκέντρωση σακχάρων, 
αμύλου, πρωτεινών κλπ
• βελτιώνουν άμεσα ή εμεσά τη δομή και τις μικροβιακές κοινότητες των 
εδαφών προς όφελος των φυτών. 
• Μπορεί να περιέχουν μικρές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, αλλά η κύρια 
δράση τους δεν είναι να παρέχουν θρεπτικά στα φυτά.
• Δεν περιέχουν μόρια ή οργανισμούς που να δρούν άμεσα (απ΄ευθείας) κατά 
παθογόνων και ασθενειών 

Μικροβιακά εμβόλια (microbial inoculants), ενισχυτές ευρωστίας (plant 
strengtheners), βιολιπάσματα (biofertilizers, που κάποιοι τα θεωρούν 
χωριστή κατηγορία), προϊόντα με δραστικές ουσίες φυτικής προέλευσης 
(botanicals), εδαφοβελτιωτικά (soil improvers), εδαφορυθμιστικά 
(soil conditioners) και ακόμα περισσότερες καινοφανείς και συχνά 
επικαλυπτόμενες κατηγορίες προϊόντων τείνουν να συμπεριληφθούν 

κάτω από την γενική ομπρέλα των βιοδιεγερτών (biostimulants)

Μικροβιακά στελέχη και μεταβολίτες τους, εκχυλίσματα φυτών, 
εκχυλίσματα φυκών, φουλβικα και χουμικά οξέα, προϊόντα βιοπολυμερών 
όπως της χιτίνης, ανόργανες ενώσεις όπως ενώσεις πυριτίου,  είναι οι 
κυριότερες κατηγορίες βιοδιεγερτών που έχουν βρει σήμερα το δρόμο 
τους στην αγορά.

Η αγορά μεγαλώνει ραγδαία. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας 
Βιοδιεγετρών (European Biostimulants Industry Council, EBIC) αναφέρει ότι 
το 2012 στην Ευρώπη (στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) εφαρμόστηκαν  
βιοδιεγέρτες σε πάνω από 6,2 εκατομμύρια εκτάρια (European Biostimulants 
Industry Council, 2013).

Δεν υπάρχει όμως ακόμα ακριβής ορισμός των βιοδιεγερτών των φυτών. Η 
έννοια εξακολουθεί να εξελίσσεται, κάτι που εν μέρει αντανακλά τις πολύ 
διαφορετικές μεταξύ τους εισροές (προϊόντα) που μπορούν να θεωρηθούν 
βιοδιεγέρτες. 

Φαίνεται όμως ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των προϊόντων επηρεάζει τη 
φυσιολογία των φυτών δρώντας στα μονοπάτια σηματοδότησης (signal-
ing pathways). Εκεί εδράζεται η καινοτομία τους, και είναι καλή συγκυρία το 
ότι οι νέες τεχνικές μας επιτρέπουν πλέον όλο και καλύτερα να ανιχνεύουμε 
μεταβολές στην ενεργοποίηση μονοπάτιων σηματοδότησης και έκφρασης 
γονιδίων και να τις πιστοποιήσουμε σε μοριακό επίπεδο.

Tο EBIC ορίζει ότι οι βιοδιεγέρτες  φυτών περιέχουν ουσίες ή μικροοργανισμούς 
που όταν εφαρμόζονται σε φυτά ή στη ριζόσφαιρα η λειτουργία τους αφορά 
στην τόνωση των φυσικών διαδικασιών για την ενίσχυση της πρόσληψης των 
θρεπτικών στοιχείων, της αποτελεσματικότητας των θρεπτικών στοιχείων, 
της ανοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις και της βελτίωσης της ποιότητα των 
καλλιεργούμενων φυτών και των προϊόντων τους. Ορισμός που περικλείει 
πολλά, αλλά παραμένει σχετικά ασαφής.  
Τονίζει επίσης ότι οι βιοδιεγέρτες δεν έχουν άμεση δράση κατά παθογόνων, 
και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν το κανονιστικό πλαίσιο των φυτοφαρμάκων» 
(European Biostimulants Industry, 2012a). Aυτό έχει κομβική σημασία για όλο 
τον βιομηχανικό και εμπορικό κλάδο που ασχολείται με τα προϊόντα αυτά: 
Διότι οι βιοδιεγέρτες φαίνεται να βρίσκονται σε μία γκρίζα ζώνη ανάμεσα 
στα προϊόντα φυτοπροστασίας και τα προϊόντα ενίσχυσης ανάπτυξης και 
θρέψης. Και το κανονιστικό πλαίσιο για τα προϊόντα αυτά είναι σήμερα 



κατακερματισμένο και ελλιπές, τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο στο επίπεδο κάθε χώρας.

Γ. Τα κανονιστικά πλαίσια:

Ο κανονισμός EC 1107/2009 που αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο για τη 
φυτοπροστασία αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του και σε προϊόντα που  
«επηρεάζουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, όπως τις ουσίες που 
επηρεάζουν την ανάπτυξή τους, εκτός αν πρόκειται για θρεπτικά στοιχεία». 
Όμως δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε βιοδιεγέρτες ή προϊόντα που 
ενισχύουν την αντοχή στην βιοτική καταπόνηση.

Αν οι βιοδιεγέρτες (ή κάποιες ειδικές κατηγορίες τους όπως αυτοί που έχουν 
άμεση επίδραση στην αντοχή στις βιοτικές καταπονήσεις) καταταχθούν την 
κατηγορά των προϊόντων φυτοπροστασίας είναι πιθανό να ενταχθούν σε 
πλαίσια αδειοδότησης πολύ υψηλού κόστους  (βλ. σήμερα EC 244/2011 και 
EC 283/2013) στα οποία μόνο οι εταιρίες προϊόντων φυτοπροστασίας μπορούν 
να ανταποκριθουν. To αποτέλεσμα θα ειναι να κλείσουν ή να απορροφηθούν 
οι μικρές εταιρίες που παράγουν σήμερα αυτά τα προϊόντα. Πιθανότατα να 
φτάνουν και πολύ λιγότερα τέτοια προϊόντα στον τελικό χρήστη.

Ο κανονισμός EC 2003/2003 που αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο για 
τα λιπάσματα βρίσκεται υπό πλήρη αναθεώρηση. Ο νέος κανονισμός 
θα συμπεριλαμβάνει προδιαγραφές για οργανικά λιπάσματα και 
εδαφοβελτιωτικά και η «μεγάλη» συζήτηση αφορά στο αν θα 
συμπεριλαμβάνει βιοδιεγέρτες (θεωρείται σήμερα σχεδόν δεδομένο), 
και κυρίως ποιες κατηγορίες βιοδιεγερτών και με ποιες προδιαγραφές. 

Η λύση της ενσωμάτωσης των βιοδιεγερτικών προϊόντων στο κανονιστικό 
πλαίσιο του υπό αναθεώρηση 2003/2003 με προσθήκης αναλυτικών 
καταλόγων δραστικών συστατικών και πρόσθετων που τα προϊόντα αυτά 
περιέχουν παρουσιάζει δυσκολίες για δύο λόγους:
• Τα προϊόντα αυτά παρουσιάζουν τεράστια διαφοροποίηση και δυσκολίες 
κατηγοριοποίησης στα συστατικά και τα πρόσθετα που περιέχουν
• Η δραστικότητα συχνά αποδίδεται σε παράγοντες επεξεργασίας και 
συνολικής σύστασης (formulation) και όχι στα επιμέρους συστατικά.

Όσον αφορά στα οργανικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά η αναθεώρηση 
του 2003/2003 θα περιλαμβάνει αναλυτικές κατηγορίες και προδιαγραφές 
για τα προϊόντα αυτά. 

Όσον αφορα στους βιοδιεγέρτες, η επικρατούσα άποψη αυτή τη στιγμή 
είναι να διευρυνθεί ο ορισμός των λιπαντικών εισροών ώστε να τους 
συμπεριλάβει  ως υποκατηγορία προϊόντων με θετική επίδραση στη 
φυτική παραγωγή (εξαιρώντας βιοδιεγέρτες με άμεση απ΄ευθείας δράση σε 
ασθένειες και παθογόνα) και να συμπεριλάβει τα παρακάτω: 
• προδιαγραφές ασφάλειας που να αφορούν στη φύση των προϊόντων
• κατηγορίες αποδεκτών ρητών αξιώσεων όσον αφορά τη δράση τους 
(π.χ. αύξηση του επιπέδου σακχάρων, αύξηση αντοχής σε αβιοτική 
καταπόνηση, διέγερση παραγωγής χλωροφύλλης, μείωση της παραγωγής 
αιθυλενίου)
• προδιαγραφές για φακέλους δεδομένων που να αποδεικνύουν ότι 
αυτές οι αξιώσεις, που θα αναγράφονται στα προϊόντα, ευσταθούν
• οι φάκελοι δεδομένων να έχουν κόστος παραγωγής/συλλογής 
δεδομένων και σύνταξης διαχειρίσιμο από τις μικρού/μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις που κατά κύριο λόγο παράγουν βιοδιέρτες και αντίστοιχα 
προϊόντα
• Η εγγραφή νέων προϊόντων να γίνεται με βάση τις αξιώσεις που 
αφορούν στη δράση τους, και όχι με βάση τα συστατικά τους

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες τόσο σε τεχνολογικό/ερευνητικό επίπεδο, όσο και 
σε βιομηχανικό/επιχειρηματικό και οι συγκρούσεις συμφερόντων εμφανείς. 
Τα κανονιστικά πλαίσια της συμμετοχικής, αλλά αργής και γραφειοκρατικής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. 
Ο Στόχος είναι εύκολο να προσδιοριστεί αλλά δύσκολο να επιτευχθεί διότι 
πρέπει να συμβιβάσει αντιφατικές προτεραιότητες: 
Την ανάγκη ταχείας μεταφοράς καινοτομίας από την εφαρμοσμένη έρευνα 
στον αγρό και τις πολλαπλές επιλογές για τον παραγωγό ή τον διαχειριστή 
γεωργικών και φυσικών οικοσυστημάτων
Την αποφυγή κυκλοφορίας «άχρηστων» ή με παραπλανητικές αξιώσεις 
προϊόντων 
Τις ασφαλείς προδιαγραφές για τον παραγωγό, τον καταναλωτή και το 
περιβάλλον
Την αποφυγή απώλειας θέσεων εργασίας που δεν υποκαθίστανται από άλλες
   
Και όλα αυτά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο φαίνεται 
πως πρέπει να συνηθίσουμε πλέον να ζούμε. 
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Εισαγωγή
Η μη αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων και η έντονη περιβαλλοντική 
υποβάθμιση σε συνδυασμό με την συνεχόμενη αύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού ο οποίος το 2050 θα αγγίξει τα 9,7 δις, εμφανίζονται ανάμεσα 
στις κορυφαίες προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα η 
ανθρωπότητα. Η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί ταχύτερα από 
τον παγκόσμιο πληθυσμό, λόγω των σημαντικών αλλαγών στη διατροφή 
του ανθρώπου (αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης κρέατος) και 
την παραγωγή βιοκαυσίμων. Αυτή η πρόκληση μπορεί να αντιμετωπιστεί 
μέσω σημαντικών βελτιώσεων στην παραγωγικότητα της γεωργίας και στην 
αποτελεσματικότητα της χρήσης των φωσφορικών λιπασμάτων (Sattari et 
al., 2012). Ο φώσφορος, συστατικό στοιχείο της ζωής αποτελεί το δεύτερο 
στοιχείο μετά το άζωτο, ως προς την συμβολή του στην παραγωγικότητα και 
την υγιή λειτουργία των εδαφικών και των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Το πρόβλημα του φωσφόρου στη γονιμότητα του εδάφους
Η διαχείριση του φωσφόρου, ως θρεπτικού στοιχείου στο έδαφος, έχει 
τόσο αγρονομικό όσο και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Είναι γνωστό ότι σε 
αντίθεση με τον άνθρακα και το άζωτο, όπου υπάρχουν σημαντικές εισροές 
από την ατμόσφαιρα, το ποσό του φωσφόρου που εισέρχεται στο έδαφος 
από την ατμόσφαιρα είναι πολύ μικρό και στα γεωργικά εδάφη σπάνια 
μπορεί να εξισορροπήσει το ποσό των απωλειών. Έτσι η μοναδική πηγή 
φωσφόρου στα φυσικά οικοσυστήματα είναι η αποσάθρωση των πρωτογενών 
ορυκτών του φωσφόρου (απατίτες) που απαντώνται στα μητρικά υλικά.  Ο 
φώσφορος που απελευθερώνεται είτε προσλαμβάνεται από τα φυτά και τους 
μικροοργανισμούς είτε απομακρύνεται από το έδαφος μέσω της διάβρωσης 
και της επιφανειακής απορροής είτε τέλος προσροφάται από τα εδαφικά 
συστατικά (οξείδια Fe και Al, CaCO3, οργανική ουσία). 
Το πρόβλημα του φωσφόρου στη γονιμότητα του εδάφους έχει τρεις 
διαφορετικές παραμέτρους (Brady and Weil, 2008). Πρώτον, η ολική 



περιεκτικότητα των εδαφών είναι σχετικά χαμηλή, κυμαινόμενη από 20 έως 
200 κιλά Ρ/στρέμμα, στα ανώτερα 15 cm του εδάφους. Δεύτερον, οι διάφορες 
φωσφορικές ενώσεις που συνήθως βρίσκονται στα εδάφη, είναι κατά κύριο 
λόγο μη διαθέσιμες για τα φυτά, με αποτέλεσμα ο φώσφορος στο εδαφικό 
διάλυμα να μην ξεπερνά το 0,01% του ολικού φωσφόρου στο έδαφος. Τρίτον, 
όταν πηγές διαλυτού φωσφόρου, όπως αυτές των λιπασμάτων και της κοπριάς, 
προστίθενται στα εδάφη, δεσμεύονται (μετατρεπόμενες σε μη διαθέσιμες 
μορφές) και με την πάροδο του χρόνου σχηματίζουν ιδιαίτερα δυσδιάλυτες 
ενώσεις. Σε αντίθεση με το άζωτο, ο φώσφορος δύσκολα απομακρύνεται από 
το εδαφικό σύστημα με αποτέλεσμα οι συνεχείς λιπάνσεις να αυξάνουν τη 
συγκέντρωσή του .
Στην Εικόνα 1 συνοψίζονται οι δύο μεγάλες δεξαμενές του φωσφόρου στο 
έδαφος. Ο ο δύσκολα αποδομήσιμος φώσφορος, (δυσδιάλυτος φώσφορος) 
ο οποίος αποτελεί συστατικό των πρωτογενών ορυκτών και απελευθερώνεται 
πολύ αργά μέσω της αποσάθρωσης και ο υπολειμματικός φώσφορος ο οποίος 
συσσωρεύεται στο έδαφος ως αποτέλεσμα των προηγούμενων λιπάνσεων και 
εφαρμογών κοπριάς και είναι πιο διαθέσιμος για την ανάπτυξη των φυτών. Ο 
διαθέσιμος φώσφορος όπως προσδιορίζεται από αποδεκτές μεθόδους  (π.χ 
κατά Olsen) αποτελεί ένα μικρό ποσοστό περίπου < 15% του υπολειμματικού. 

Εικόνα 1: Οι δεξαμενές φωσφόρου στο έδαφος (Withers et al., 2014)

Αποθέματα φωσφόρου
Πολλές μελέτες έχουν εγείρει σημαντικές ανησυχίες για την ταχεία εξάντληση 
των παγκόσμιων αποθεμάτων P. Πρόσφατα, διατυπώθηκε η άποψη ότι η 
παγκόσμια παραγωγή P θα κορυφωθεί μέχρι το 2033 και από κει και πέρα 
θα αρχίσει να ελαττώνεται (Cordell et al., 2009). Άλλες μελέτες καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι σχεδόν το μισό των τωρινών διαθέσιμων πόρων P θα 
εξαντληθούν μέχρι το 2100, ή ότι τα αποθέματα των φωσφορικών πετρωμάτων 
θα είναι διαθέσιμα για τα επόμενα 300 έως 400 χρόνια (Withers et al., 
2015). Όλη αυτή η συζήτηση έγειρε ένα σημαντικό θέμα για την ασφάλεια 
εφοδιασμού της γεωργικής παραγωγής με φώσφορο και κατά επέκταση την 
επισιτιστική ασφάλεια. 
Η πραγματικότητα είναι ότι:
-  Τα παγκόσμια αποθέματα φωσφορικών αποθεμάτων είναι συγκεντρωμένα 
σε μικρό αριθμό χωρών και συγκεκριμένα στην Κίνα, τις ΗΠΑ και το Μαρόκο/
Δυτική Σαχάρα (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Η κατανομή των παγκόσμιων αποθεμάτων φωσφόρου 

- Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ελάχιστα αποθέματα φωσφορικών 
πετρωμάτων κυρίως στη Φιλανδία, ενώ το 2011, το ποσοστό των εισαγωγών 
άγγιξε το 92%.
- Οι προβλέψεις του FAO αναφέρουν αύξηση της ζήτησης φωσφορικών 
λιπασμάτων, η οποία θα αγγίξει τους 52,9 εκατ. τόνους το 2030. 
- Το φθινόπωρο του 2008 η τιμή των φωσφορικών πετρωμάτων αυξήθηκε από 
περίπου 50 δολάρια τον τόνο (2007) στα 400 δολάρια τον τόνο παρουσιάζοντας 
μια αύξηση πάνω από 700% σε μια περίοδο 14 μηνών. Οι αυξήσεις των τιμών 
των φωσφορικών πετρωμάτων είναι κυρίως συνάρτηση της προσφοράς 
και της ζήτησης, με την αυξανόμενη ζήτηση που οφείλεται στην ανάγκη για 



αύξηση της παραγωγής τροφίμων και βιοκαυσίμων να αποτελεί έναν κρίσιμο 
παράγοντα.

Εικόνα 3: Μεταβολή των παγκόσμιων πηγών φωσφορικών λιπασμάτων κατά το 
χρονικό διάστημα 1800 - 2000

- Μολονότι αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες εξόρυξης και αναζητούνται νέα 
αποθέματα φωσφορικών πετρωμάτων (κυρίως στο θαλάσσιο βυθό) δυνητική 
πηγή ανησυχίας αποτελεί η καθαρότητα των αποθεμάτων και η περιεκτικότητά 
τους σε βαρέα μέταλλα και κυρίως κάδμιο. Τα φωσφορικά πετρώματα τα οποία 
εξορύσσονται στη Φιλανδία, τη Ρωσία και τη Νότια Αφρική είναι πυριγενούς 
προέλευσης και έχουν μικρή περιεκτικότητα σε κάδμιο (< 10 mg Cd/kg P2O5). 
Αντιθέτως, αυτά που απαντώνται στη Βόρεια και Δυτική Αφρική, όπως και στη 

Μέση Ανατολή είναι ιζηματογενούς προέλευσης και έχουν πολύ υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε κάδμιο (> 60  mg Cd/kg P2O5).  Έτσι αν εξαντληθούν τα 
καθαρότερα αποθέματα φωσφορικών πετρωμάτων, το κόστος παραγωγής 
των φωσφορικών λιπασμάτων θα αυξηθεί εξαιτίας του υψηλού κόστους των 
τεχνολογιών αποκαδμίωσης των υποβαθμισμένων φωσφορικών αποθεμάτων. 
Ανεξάρτητα από το πότε τα αποθέματα των φωσφορικών πετρωμάτων 
θα αρχίσουν να εξαντλούνται γίνεται κατανοητό ότι αποτελούν έναν μη 
ανανεώσιμο φυσικό πόρο (για το σχηματισμό του οποίου απαιτούνται 
εκατομμύρια χρόνια) και η ορθολογική τους διαχείριση είναι  κρίσιμης 
σημασίας για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Το 90% της ζήτησης των 
αποθεμάτων των φωσφορικών πετρωμάτων αφορά στην παραγωγή τροφίμων 
– το 82% στα φωσφορικά λιπάσματα, 7% στα πρόσθετα ζωοτροφών, 1-2% 
στα συμπληρώματα διατροφής.
Ιστορικά, τα πρώτα φωσφορικά λιπάσματα προέρχονταν από βιολογικές 
πηγές κυρίως κοπριά, μέσω μεικτών συστημάτων γεωργικής παραγωγής, και 
στη συνέχεια από το οστεάλευρο και το γκουανό, τα πρώτα λιπάσματα που 
αποτέλεσαν σημαντικό εμπορεύσιμο προϊόν. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν 
αποδοτικές τεχνικές εξόρυξης και βιομηχανικής παραγωγής λιπασμάτων από 
φωσφορικά πετρώματα, η οποία ήταν μία από τις συνθήκες που κατέστησαν 
δυνατή την «πράσινη επανάσταση» στην παραγωγικότητα της γεωργίας από τη 
δεκαετία του 1940 και κατόπιν (Εικόνα 3). 

Τάσεις κατανάλωσης φωσφορικών λιπασμάτων μέχρι το 2050
Οι αναπτυσσόμενες χώρες συνεχίζουν να αυξάνουν ταχέως τη χρήση των 
φωσφορικών λιπασμάτων, όσο αυξάνουν την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, 
σε εδάφη με αρχικά χαμηλό επίπεδο διαθεσίμου φωσφόρου. Μπορεί να 
αναμένεται ότι η χρήση τους σε μερικές χώρες της Ασίας σύντομα θα 
μειωθεί, όσο τα εδάφη τους αρχίζουν να συσσωρεύουν φώσφορο. Ωστόσο, η 
ανάγκη για περισσότερα φωσφορικά λιπάσματα στις χώρες της υπο-Σαχάριας 
Αφρικής, είναι πιθανό να παραμείνει μεγάλη στις επόμενες δεκαετίες (Εικόνα 
4). Η χρήση του φωσφόρου στις ανεπτυγμένες χώρες αυξήθηκε ακόμα πιο 
γρήγορα στη διάρκεια της περιόδου 1960-1980. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 
1980, η χρήση μειώθηκε, κυρίως γιατί μετά τις δεκαετίες της «συσσώρευσης» 
φωσφόρου, τα εδάφη αυτών των χωρών δεν παρουσίασαν σημαντική 
ανταπόκριση στην προσθήκη φωσφορικών λιπασμάτων (Εικόνα 5). Η απότομη 
μείωση της χρήσης των φωσφορικών λιπασμάτων στις ανεπτυγμένες χώρες 
μετά το 1990 (Δυτική Ευρώπη), αντανακλά κυρίως τις ανησυχίες περί κινδύνου 
υπερβολικής συγκέντρωσης φωσφόρου στα υδατικά οικοσυστήματα, αλλά 
έχει επίσης επηρεασθεί από τη μειωμένη χρήση στην πρώην Σοβιετική Ένωση, 
που ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, για οικονομικούς λόγους 



(Brady and Weil, 2008). 

[Με βάση δεδομένα του FAO (2006), Sattari et al. (2012), Schoumans et al. 
(2015)].

Εικόνα 4: Παγκόσμιες τάσεις κατανάλωσης φωσφορικών λιπασμάτων μέχρι το 
2050 (Sattari et al., 2012)

Εικόνα 5: Τάσεις κατανάλωσης φωσφορικών λιπασμάτων στην  Ευρώπη
(Schoumans et al., 2015)

Πρακτικές διαχείρισης του φωσφόρου  σ΄ έναν κόσμο που αλλάζει
Η στρατηγική της ορθολογικής διαχείρισης των φωσφορικών λιπασμάτων 
έχει διττό στόχο: την βελτίωση της έλλειψης του στοιχείου στο έδαφος και την 
αποφυγή των απωλειών του προς τους υδάτινους πόρους . Συνολικά τα μέτρα 
τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται συνοψίζονται στα εξής:
1) Έλεγχο της ικανότητας του εδάφους να δεσμεύει το φώσφορο και αποφυγή 
υπερβολικής συσσώρευσης
2) Αύξηση της αποδοτικότητας των φωσφορικών λιπάνσεων με τη χρήση 
λιπασμάτων νέας τεχνολογίας και την εντοπισμένη τοποθέτησής τους 
3) Ρύθμιση του εδαφικού pH
4) Αξιοποίηση της μυκορριζικής συμβίωσης
5) Επιλογή κατάλληλων φυτικών ειδών
6)Ελαχιστοποίηση των απωλειών φωσφόρου μέσω της διάβρωσης και της 
επιφανειακής απορροής
Η διαχείριση του φωσφόρου αποτελεί μια πρόκληση με πολλαπλές όψεις από 
την επισιτιστική ασφάλεια και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων μέχρι 
την παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων και την περιβαλλοντική υποβάθμιση. 
Η αειφόρος χρήση των φωσφορικών αποθεμάτων μέσω της ορθολογικής 
διαχείρισης των φωσφορικών αποτελεσμάτων αποτελεί το πρώτο βήμα της 
διασφάλισης του σημαντικού αυτού μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου για τις 



επόμενες γενεές καθώς και την πιο ομοιογενή κατανομή του φωσφόρου τόσο 
σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Εισαγωγή στην Fertilizers Europe
Η Eυρωπαϊκή βιομηχανία απασχολεί περίπου 95.000 άτομα σε περισσότερες 
από 120 μονάδες παραγωγής με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 13 δις ευρώ. 
Σε μια συνεχή προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων παραγωγής, 
η βιομηχανία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 1 δις ευρώ.
Η Fertilizers Europe αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των παραγωγών 
αζωτούχων λιπασμάτων στην Ευρώπη και αναγνωρίζεται ως η αποκλειστική πηγή 
πληροφοριών σχετικά με τα ανόργανα λιπάσματα. Ο οργανισμός επικοινωνεί 
με μια ευρεία ποικιλία ιδρυμάτων, νομοθετών και ενδιαφερόμενων φορέων 
που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία των λιπασμάτων και 
των θεμάτων που σχετίζονται με τις σημερινές γεωργικές, περιβαλλοντικές 
και οικονομικές προκλήσεις. 

Οι προτεραιότητες της  Fertilizers Europe
Για το 2016 προτεραιότητα της Eυρωπαϊκής βιομηχανίας είναι η άσκηση 
πολιτικής πίεσης αναφορικά με την μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της Eυρωπαϊκής Ένωσης. 
Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θεσπίστηκε 
το 2005 με στόχο να ενθαρρυνθεί η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό. Θέτει 
περιορισμούς στις ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου που μπορούν να 
εκπέμπουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας 
και οι αεροπορικές εταιρείες. Τα ανώτατα επίπεδα των δικαιωμάτων 
εκπομπών καθορίζονται από την ΕΕ και κάθε επιχείρηση λαμβάνει ή αγοράζει 
τα δικαιώματα που χρειάζεται. Το ανώτατο όριο μειώνεται με την πάροδο 
του χρόνου, προκειμένου να μειωθούν σταδιακά οι συνολικές ποσότητες 
εκπομπών. 
Η βιομηχανία πιστεύει ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών 



στο πλαίσιο του ETS IV (2021 έως 2030), θέτει μη ρεαλιστικούς στόχους με 
τους οποίους δεν είναι τεχνικά σε θέση να συμμορφωθεί. Ως εκ τούτου, η 
προτεινόμενη τροποποίηση παύει να λειτουργεί ως κίνητρο για τη μείωση των 
εκπομπών, αλλά μάλλον λειτουργεί ως μια απλή φορολογία της ΕΕ προς τη 
βιομηχανία, η οποία δεν είναι σε θέση να την μετακυλίσει στους πελάτες της 
(Copenhagen Economics (2015) – Carbon Leakage in nitrogen fertilizer indus-
try). Η Fertilizers Europe ασκεί πολιτική πίεση στο Ευρωκοινοβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έτσι ώστε να τροποποιηθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Εικόνα 1: Η παραγωγή αμμωνίας είναι ειδική περίπτωση σε σχέση με άλλους 
βιομηχανικούς τομείς σχετικά με την  μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της διαδικασίας 
παραγωγής υπάρχουν αναπόφευκτες εκπομπές (65%)

 
Η κυκλική οικονομία, πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη, 
αποτελεί άλλη μία προτεραιότητα για την Fertilizers Europe για το 2016. Το 
πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας θα συμπεριλάβει απο τον Φεβρουάριο 2016 
και την νέα νομοθεσία για τα λιπάσματα. 
Πολύτιμα υλικά διαρρέουν από τις οικονομίες μας. Σε έναν κόσμο όπου η 
ζήτηση και ο ανταγωνισμός για πεπερασμένους και, ενίοτε, εν ανεπαρκεία 
πόρους θα συνεχίσει να αυξάνεται και η πίεση στους πόρους εντείνει την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση και ευθραυστότητα, η Ευρώπη μπορεί να 

επωφεληθεί, από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, από την καλύτερη 
αξιοποίηση των εν λόγω πόρων. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, οι 
οικονομίες μας διαμόρφωσαν ένα αναπτυξιακό μοντέλο του τύπου «εξαγωγή-
κατασκευή-κατανάλωση και διάθεση» –ένα γραμμικό μοντέλο που βασίζεται 
στην παραδοχή ότι οι πόροι είναι άφθονοι και διαθέσιμοι, ο πορισμός τους 
είναι εύκολος και η διάθεση των αποβλήτων τους είναι φθηνή. Γίνεται όλο και 
περισσότερο κατανοητό ότι αυτό απειλεί την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.
Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία είναι ουσιώδης για την υλοποίηση 
της ατζέντας της αποδοτικής χρήσης των πόρων, που καταρτίστηκε στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Μεγαλύτερες και διατηρήσιμες βελτιώσεις στις 
επιδόσεις αποδοτικής χρήσης των πόρων είναι εφικτές και μπορούν να 
αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη.
Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης πλαισίου πολιτικής για την 
ενίσχυση της ανακύκλωσης φωσφόρου, την υποστήριξη της καινοτομίας, τη 
βελτίωση των συνθηκών της αγοράς και τη συνεκτίμηση της διάστασης της 
διατηρήσιμης χρήσης του στη νομοθεσία της ΕΕ για τα λιπάσματα, τα τρόφιμα, 
τα ύδατα και τα απόβλητα.

Εικόνα 2: Το γράφημα προέρχεται από την Εκτίμηση Επιπτώσεων της 
Eυρωπαϊκής Επιτροπής για την «διαρροή άνθρακα» (carbon leakage). Η 
βιομηχανία των λιπασμάτων είναι ο περισσότερο εκτεθειμένος τομέας.



Ευρωπαικές γεωργικές προκλήσεις απο την σκοπιά της βιομηχανίας 
λιπασμάτων
Η βιομηχανία λιπασμάτων αγωνίζεται για μια παραγωγική και βιώσιμη 
Ευρωπαϊκή γεωργία. Το μέλλον της γεωργίας θα πρέπει να σέβεται το 
περιβάλλον αλλά εξίσου σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να καταστεί περισσότερο 
παραγωγική. Ο αγροτικός τομέας πρόκειται να αλλάξει δραματικά κατά 
τις επόμενες δεκαετίες. Με τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, την 
αύξηση του πληθυσμού και των αναγκών για 60% περισσότερη τροφή και 
100% περισσότερη ενέργεια που απαιτούνται για το έτος 2050, σύμφωνα με 
τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, θα υπάρξει 
αύξηση της πίεσης στους διαθέσιμους φυσικούς πόρους. 
Όσον αφορά στην παραγωγή τροφίμων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού σιτίζεται σήμερα χάρη στη χρήση 
των λιπασμάτων.
Η αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας μέσω της βελτίωσης των 
γεωργικών πρακτικών, η καλύτερη επιστήμη των φυτών και οι σύγχρονες 
τεχνικές λίπανσης είναι σαφώς μέρος της λύσης. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί 
ότι η γεωργική παραγωγικότητα επιβραδύνεται σε πολλά μέρη του κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, και σε ορισμένες περιπτώσεις δύσκολα 
ακολουθεί αναλογικά την αύξηση του πληθυσμού.
Η επιστήμη είναι ζωτικής σημασίας για την ικανοποίηση των αναγκών του 
μέλλοντος. Αλλά η επιστήμη από μόνη της δεν είναι αρκετή. Η γνώση πρέπει 
να μεταφέρεται στο πεδίο. Θα πρέπει να εφαρμόζεται από τους αγρότες που 
είναι οι πραγματικοί θεματοφύλακες της καλλιεργήσιμης γής. 
Ένας τομέας στον οποίο η Fertilizers Europe προσπαθεί να κάνει μια παρόμοια 
προσπάθεια είναι στο European Nitrogen Expert Panel. Πρόκειται για μια 
πρωτοβουλία όπου η επιστήμη, η πολιτική και η βιομηχανία συναντώνται. 
Η ιδέα αυτού του εγχειρήματος ήλθε από την ανάγκη να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα της χρήσης αζώτου στην ευρωπαϊκή γεωργία. Η Ευρωπαϊκή 
επιτροπή εργάζεται προς την κατεύθυνση ενός κοινού ορισμού για την χρήση 
και αποδοτικότητα των αζώτου (Nitrogen Use Efficiency), και τον καθορισμό 
δεικτών έτσι ώστε να μπορεί να μετρηθεί. Αυτό μπορεί στη συνέχεια να 
χρησιμοποιηθεί για να αναπτύξει καλύτερες πρακτικές γεωργίας, και ίσως να 
γίνει μέρος της πολιτικής κινήτρων για την αειφόρο γεωργία.

Συμπεράσματα 
Η εμπειρία των τελευταίων δέκα ετών έχει δείξει ότι η επισιτιστική ασφάλεια 
της ΕΕ δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Ήδη σε μεγάλο βαθμό είναι 
εξαρτώμενη από εισαγωγές για τον ενεργειακό εφοδιασμό της, η ΕΕ δεν 
μπορεί να αντέξει οικονομικά να είναι εξίσου εξαρτώμενη για τον εφοδιασμό 

της και σε τρόφιμα. Η παραγωγή τροφίμων, και πιο συγκεκριμένα η μεγαλύτερη 
αυτοδυναμία της Ευρώπης στην παραγωγή τροφίμων, θα πρέπει να βρίσκονται 
στο επίκεντρο κάθε νέας πολιτικής. Όλα τα κίνητρα θα πρέπει να σχεδιαστούν 
για να υποστηρίζουν τα θετικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα. Η 
γεωργία όπως και η βιομηχανία, με τις παγκόσμιας κλάσης δεξιότητές τους, 
μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το μοναδικής φύσης πλεονέκτημα 
τους που είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλού επιπέδου.

Βιβλιογραφία
1.http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/reform-eu-
ets/
2.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX-
:52014DC0398&from=EN



Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΡΟΤΗ

Η Εθνική Τράπεζα, ως βασικός μοχλός στήριξης της επιχειρηματικότητας, 
συνεχίζει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην παραγωγική και κοινωνική 
ανασυγκρότηση της χώρας αλλά και στο μετασχηματισμό της ελληνικής 
οικονομίας.
Στηρίζοντας την επανεκκίνηση της οικονομίας, αναπτύσσει και υλοποιεί 
συντονισμένα δράσεις που στοχεύουν:
• στην τόνωση των επενδύσεων
• στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας
• στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο παραγόμενο προϊόν
• στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
Στο πλαίσιο αυτό και αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης 
του αγροτικού τομέα, ως βασικού πυλώνα του πρωτογενούς τομέα της 
οικονομίας μας, εφαρμόζει ένα διευρυμένο σχέδιο δράσης για τη στήριξη 
και ανάπτυξή του:
• αναπτύσσει εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το πρόγραμμα 
χρηματοδότησης της Συμβολαιακής Γεωργίας, συνεισφέροντας στην 
σταθερότητα του αγροτικού παραγωγικού - συναλλακτικού κυκλώματος, μέσω 
της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας των παραγωγών με τις επιχειρήσεις 
εμπορίας και μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
• χρηματοδοτεί παραγωγούς και μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις, είτε 
για κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, είτε για υλοποίηση επενδύσεων
• διευκολύνει τη διενέργεια των καθημερινών συναλλαγών των παραγωγών, 
μέσω της εγκατάστασης τερματικών συσκευών (POS) σε καταστήματα 
πώλησης αγροεφοδίων
• προσφέρει λύσεις σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών (καταθέσεις, 
κίνηση κεφαλαίων, εναλλακτικά δίκτυα…) 
Η Εθνική Τράπεζα με τις ενέργειές της αποδεικνύει εμπράκτως πως βρίσκεται 
και θα συνεχίσει να βρίσκεται με υπευθυνότητα και συνέπεια στο πλευρό των 
Ελλήνων Επιχειρηματιών, στηρίζοντάς τους στις σύγχρονες προκλήσεις.



Η γνώση και η συσσωρευμένη εμπειρία που έχει αποκομίσει από την 
μακρόχρονη σχέση της με τον επιχειρηματικό κόσμο μπορεί να αποτελέσει 
για τον πελάτη-επιχειρηματία ένα πολύτιμο εργαλείο.

ΣΠΕΛ
Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων

Πανόρμου 62, 11523, Αθήνα
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