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Με επίκεντρο του επενδυτικού της οίστρου την 
τεχνολογία των παρεµποδιστών, η εταιρεία 
Teofert δίνει νέα διάσταση στην ελληνική αγο-
ρά λιπασµάτων. Στρατηγικός σύµµαχος σ’ αυ-
τή την υπόθεση η γερµανική SKW-Piesteritz, 
που δίνει τη δυνατότητα στην Teofert να εµπλου-
τίζει το χαρτοφυλάκιό της µε ό,τι καλύτερο κυ-
κλοφορεί για το φυτό, το περιβάλλον και την 
τσέπη του παραγωγού.
Η Teofert αποτελεί µία ελληνική εταιρεία του οµί-
λου επιχειρήσεων της οικογένειας Θεοφανόπου-
λου, ο οποίος δραστηριοποιείται στο διεθνή χώ-
ρο των πρώτων υλών και λιπασµάτων από τη 
δεκαετία του 1960. «Τη δεκαετία του ‘60 ο πατέ-
ρας µου ήταν αντιπρόσωπος των Πολωνών (θειά-
φι), Τυνήσιων (φώσφορος), Ιορδανών (φώσφο-
ρος) και Κουβανών (αµµωνία) εισάγοντας πρώ-
τες ύλες για τα ελληνικά εργοστάσια στην Καβά-
λα, τη Θεσσαλονίκη και τη Δραπετσώνα. Τη δε-
καετία του ‘80 άρχισαν και οι εξαγωγές λιπασµά-
των. Έπειτα κλείσανε τα εργοστάσια και αρχίσαµε 
να φέρνουµε και έτοιµα λιπάσµατα. Έτσι λοιπόν 
παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στο χώ-
ρο των λιπασµάτων προσπάθησα να προωθή-
σω καινοτόµα, τεχνολογικά προϊόντα λιπασµά-
των και στην Ελλάδα.  Συνειδητοποίησα όµως ό-
τι όλες οι ελληνικές εταιρείες λιπασµάτων δίστα-
ζαν να κάνουν ένα βήµα µπροστά. Αυτός ήταν 
και ο λόγος που αποφάσισα και ίδρυσα την εται-
ρεία TEOFERT», σηµειώνει στο περιοδικό Agrotica, 
ο Κίµων Θεοφανόπουλος, πρόεδρος και διευ-
θύνων σύµβουλος της εταιρείας.
Στόχος της Teofert, είναι η βελτίωση της ποιό-
τητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων και 
ταυτόχρονα η µεγιστοποίηση των καλλιεργητι-
κών αποδόσεων, προσφέροντας πρωτοπορι-
ακές και καινοτόµες λύσεις στους Έλληνες α-
γρότες. Η πολυετής της εµπειρία στον τοµέα της 
λίπανσης και θρέψης των φυτών και οι απο-
κλειστικές της συνεργασίες µε εξειδικευµένους 
οίκους του εξωτερικού αποσκοπούν στην α-
νταγωνιστικότητα των Ελλήνων αγροτών και 
τη βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας.

Εξειδικευμένα προϊόντα θρέψης
Στη νέα, πλήρως εξελιγµένη µονάδα παραγω-
γής της Teofert στη Στυλίδα Φθιώτιδας παρά-

γονται εξειδικευµένα προϊόντα θρέψης όπως 
σύνθετα κοκκώδη, υγρά και εµπλουτισµένα λι-
πάσµατα, καθώς και προϊόντα µείξης αλλά και 
ψεκασµού, εφαρµόζοντας τις πλέον προηγµέ-
νες τεχνολογίες της αµερικανικής εταιρείας 
Verdesian και την τεχνογνωσία της γερµανικής 
SKW. Έχοντας θέσει τις ανάγκες των πελατών 
της και την καινοτοµία στο επίκεντρο των δρα-
στηριοτήτων της, η Teofert συνεχίζει την προ-
σπάθεια της εξελίσσοντας συνεχώς τα προϊό-
ντα που διαθέτει. 
Η πίστη της στην καινοτοµία γίνεται πράξη προ-
σφέροντας εξειδικευµένα προϊόντα σταθερο-
ποίησης αζώτου και φωσφόρου µε έναν και µό-
νο στόχο: Την προµήθεια ολοκληρωµένων λύ-
σεων θρέψης στην ελληνική αγορά βασιζόµε-
νες σε καινοτόµα αξιόπιστα και χαµηλού κό-
στους προϊόντα θρέψης, προσανατολισµένα στην 
επίλυση των προβληµάτων της ελληνικής γε-
ωργίας και σεβόµενοι το περιβάλλον και τον 
καταναλωτή.  

Πρώτη καθιέρωσε το DAP
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Teofert είναι η πρώτη 
εταιρεία που καθιέρωσε το DAP ως προϊόν και 
όχι ως πρώτη ύλη και επίσης είναι η πρώτη και 
η µοναδική που προµήθευσε την ελληνική α-
γορά µε παρεµποδιστή νιτροποίησης και ουρε-
άσης µέσα στον κόκκο. Επιπλέον, ως υπεύθυ-
νη εταιρεία εφαρµόζει σε όλα τα επίπεδα λει-
τουργίας της, τις βέλτιστες πρακτικές και τις αρ-

Με αιχμή του δόρατος 
την τεχνολογία 
των παρεμποδιστών 

■■■
ALZON 46
Σταθεροποιημένο αζωτούχο 
λίπασμα με παρεμποδιστές 
νιτροποίησης

■■■
FERTILMAX
Λιπάσματα ειδικού  
τύπου με τις καλύτερες  
πρώτες ύλες

χές εταιρικής διακυβέρνησης, συµµορφούµε-
νη πλήρως στη νοµοθεσία και τους κανονισµούς, 
και αναπτύσσοντας τις επιχειρηµατικές της δρα-
στηριότητες µε δεοντολογικά και κοινωνικά υ-
πεύθυνο τρόπο.
Όραµα της εταιρείας είναι να αποτελέσει τον 
προτιµητέο συνεργάτη των πελατών της, προ-
σφέροντας καινοτόµες και ποιοτικές λύσεις 
που καλύπτουν όλες τους τις ανάγκες µε 

Στη νέα, πλήρως ε-
ξελιγμένη μονάδα πα-
ραγωγής της Teofert 
στη Στυλίδα Φθιώτι-
δας παράγονται εξει-
δικευμένα προϊόντα 
θρέψης όπως σύν-
θετα κοκκώδη, υγρά 
και εμπλουτισμένα λι-
πάσματα.

γνώµονα την ανάδειξη των ελληνικών γεωρ-
γικών προϊόντων και τη βιώσιµη ανάπτυξη 
της ελληνικής γης.

Οι στόχοι της εταιρείας
 Παροχή ενός µεγάλου φάσµατος ποιοτι-
κών προϊόντων και ολοκληρωµένων υπη-
ρεσιών στους πελάτες καλύπτοντας όλες τις 
ανάγκες τους

 Η επιχειρηµατική πρόοδος
 Δηµιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος 
εργασίας και
 Συνεισφορά στη βιώσιµη ανάπτυξη των το-
πικών κοινωνιών.

H Teofert θέτει  
τις εξής προτεραιότητες: 
 Βοήθεια στους πελάτες να διαφοροποιηθούν, 

να καινοτοµήσουν και να πετύχουν.
 Συνεχής επένδυση στην ανάπτυξη και την 
καινοτοµία των προϊόντων.
 Ενδυνάµωση της τεχνογνωσίας και τις δεξι-
ότητες των εργαζοµένων.
 Λειτουργία µε προτεραιότητα την υγεία και 
την ασφάλεια εργαζοµένων και συνεργατών.
 Σεβασµό στο περιβάλλον και στον παραγω-
γό που χρησιµοποιεί το προϊόν.
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■■■
ORIZON
Με υψηλές διαλυτότητες 
του φωσφόρου

■■■
ΑLZABOR
Λίπασμα ειδικό για ελιά  
στοιχείων (N ,P, K, B, S)

■■■
PIAMAX
Σταθεροποίηση αζώτου  
και σε σύνθετα λιπάσματα

Η εταιρεία SKW Piesteritz έχει ένα ερ-
γοστάσιο αµµωνίας, το µεγαλύτερο της 
Γερµανίας σύµφωνα µε τον κ. Θεοφανό-
πουλο, που βγάζει 1,5 εκατ. τόνους προ-
ϊόν, και ένα εργοστάσιο για την ουρία 1 
εκατ. τόνων. Ένα κοµµάτι της ουρίας που 
παράγεται προορίζεται για λίπασµα, και 
το υπόλοιπο πάει σε άλλα προϊόντα (κόλ-
λες κλπ). Παράλληλα, οι ίδιοι διαθέτουν 
ένα εξειδικευµένο, πιστοποιηµένο εργα-
στήριο στα ανατολικά της χώρας (Cunnersdorf). 
«Το συγκεκριµένο εργαστήριο το χρησι-
µοποιούν ακόµα και οι µεγαλύτερες α-
νταγωνιστικές εταιρείες αγροχηµικών 
για να πιστοποιήσουν τα δικά τους προ-
ϊόντα, λέει ο ίδιος. 
«Το λίπασµα γενικά είναι ένα προϊόν ο-
γκώδες και φθηνό, αν δεν έχεις φθη-
νές πρώτες ύλες είσαι χαµένος από χέ-
ρι. Παρ’ όλα αυτά, αυτοί δεν έχουν και 
όµως έχουν επιτύχει γιατί έχουν ανα-
πτύξει αποτελεσµατικές τεχνολογίες 
που µπορούν να προσαρµοστούν και 
σε άλλους τοµείς, πέραν των λιπασµά-
των», σηµειώνει ο πρόεδρος της Teofert.

Πλούσια γκάμα προϊόντων
H Teofert διαθέτει µία µεγάλη γκάµα 

προϊόντων που συνδυάζουν την τε-
χνογνωσία που έχει αποκτήσει από τις 
σηµαντικές συνεργασίες που έχει καλ-
λιεργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Συνο-
πτικά διαθέτει µεταξύ άλλων τα εξής:

Κοκκώδη παραδοσιακά λιπάσµατα:
 FERTILMAX µε υψηλές διαλυτότη-
τες του φωσφόρου, µε το άζωτο σε 
αµµωνιακή κυρίως µορφή και µε εν-
δεδειγµένη περιεκτικότητα σε θείο.
  S-AS 21.0.0 (24S) / Θειική αµµω-
νία κρυσταλλική.

Ειδικού τύπου:
  PRIMODAP 18.46.0 εµπλουτισµέ-
να και µε ιχνοστοιχεία, ικανά να καλύ-
πτουν τις ειδικές ανάγκες κάθε καλ-
λιέργειας.
 GOLDENFERT10.10.15 
(10S)+2MgO+0,01B+0,01Zn
 ORIZON 30.6.10 (4S)+0,5Zn

Προϊόντα µε τεχνολογία SKW-Piesteritz
 PIAMAX
 GOLDEN BLUE
 ALZABOR
 ALZACORN

Τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη  
θα επιτρέπονται μόνο παρεμποδισμένα

 DIAMON 33-S
 ALZON 46
 PIAZUR 46
 PIAMON 33-S (12S)

Προϊόντα µε τεχνολογία Verdesian
 AVAIL 28-28-0
 AVAIL 32-11-0
 AVAIL 3-18-20

Υδατοδιαλυτά λιπάσµατα της εται-
ρείας SQM:
 Ultrasol 
 Ultrasol Magnum Special-Acid
 Speedfoll Olive SP

Ειδικά προϊόντα θρέψης 
της ισπανικής Kimitec:
 Bιοδιεγέρτες
 Ιχνοστοιχεία – Ασβέστιο
 Ανθοφορία – Καρπόδεση

Στην ελληνική αγορά το παρεμποδισμένο α-
ντιπροσωπεύει γύρω στο 60-70.000 δηλα-
δή γύρω στο 10-15%. Στην Teofert το πο-
σοστό αυτό είναι πάνω από το 50-60% .

Πώς ξεκινήσατε την εμπορική 
σας δραστηριότητα;
Ξεκινήσαµε πριν 12 χρόνια, νοικιάζοντας 
δύο αποθήκες και αγοράζοντας ένα συ-
σκευαστήριο. Επειδή δεν ήταν ιδιόκτητη 
γη, προτίµησα να επενδύσω σε µηχανή-
µατα και όχι σε κτιριακές εγκαταστάσεις. 
Ο στόχος ήταν να φέρνουµε έτοιµα προ-
ϊόντα και να τα συσκευάζουµε όσο πιο 
γρήγορα γίνεται σε παλέτα. Δε χρειαζό-
µασταν πρόσθετους χώρους. Πριν από 3 
χρόνια όµως, εξασφαλίσαµε διάφορες πα-
τέντες που χρειαζόντουσαν πρόσθετη ε-
πεξεργασία, συνεπώς και επιπλέον εγκα-
ταστάσεις. Για το λόγο αυτό αγόρασα το 
οικόπεδο και ουσιαστικά ξεκίνησα ένα 
καινούργιο εργοστάσιο. 

Ποιο ήταν το πρώτο προϊόν 
που φέρατε και πως εξελιχθήκατε;
Το πρώτο προϊόν που φέραµε πριν από 
12 χρόνια ήταν το Alzon, το έχουµε α-
κόµα και είναι το κορυφαίο της αγοράς. 
Είναι το µοναδικό που περιέχει καρβα-
µιδικό άζωτο µε παρεµποδιστή νιτρο-
ποίησης µέσα στον κόκκο. Αυτήν την τε-
χνολογία την έχουµε εξελίξει και έχου-
µε αναπτύξει µία ολοκληρωµένη σειρά 
προϊόντων και µε άλλους παρεµποδι-
στές. Έτσι  βρισκόµαστε ένα βήµα µπρο-
στά σε τεχνογνωσία από τους ανταγω-
νιστές µας. Παράλληλα, συνεργαζόµα-
στε µε την αµερικάνικη Verdesian που 

έχει εξειδικευµένα προϊόντα ενισχυτών 
ανάπτυξης και αποτελεσµατικότερης α-
πορρόφησης θρεπτικών στοιχείων. Πι-
στεύω πως ίσως είµαστε η µοναδική ε-
ταιρεία στον κόσµο που έχει κατορθώ-
σει να συγκεντρώσει τόσες εξειδικευ-
µένες τεχνογνωσίες από διαφορετικούς 
συνεργάτες του εξωτερικού. Αυτό µας 
δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργούµε 
ολοκληρωµένες λύσεις για τους Έλλη-
νες παραγωγούς συνδυάζοντας διαφο-
ρετικές τεχνογνωσίες.   

Πως διαρθρώνεται αυτό το 
διάστημα η επιχείρησή σας;
Ο όµιλος Θεοφανόπουλου απασχολεί 
42 άτοµα διεθνώς. Πρόπερσι κάναµε 
12-15.000 τόνους, τώρα κοντεύουµε 
τους 40.000-42.000, γεγονός που απο-
τελεί κατόρθωµα σε µία αγορά µε πτω-
τική τάση.  Ουσιαστικά δηλαδή αναπτυσ-
σόµαστε. Σ’ αυτό βέβαια συνέβαλλε ση-
µαντικά η µεγαλύτερη γκάµα προϊόντων 
που τώρα πια διαθέτουµε. 

Σε ποιες χώρες στοχεύετε 
εξαγωγικά αυτόν τον καιρό;
Μέχρι στιγµής συνεργαζόµαστε µε την 
Ρουµανία, την Αλβανία και το FYROM. 
Στόχος µας όµως είναι να επεκταθού-
µε και σε άλλες µεσογειακές χώρες ε-
ναποθέτοντας τις εµπειρίες µας και την 
τεχνογνωσία µας. 

 Τι προσφέρει η τεχνολογία 
παρεμποδιστών;
Με τη χρήση παρεµποδιστών που εφαρ-
µόζει η εταιρεία ΤΕΟFERT επιτυγχάνεται 
άριστη αξιοποίηση του εφαρµοζόµενου 
αζώτου, ενώ παράλληλα µειώνονται οι 
απώλειες στο περιβάλλον. Τα φυτά πα-
ρουσιάζουν ισχυροποιηµένο ριζικό σύ-
στηµα και ευνοείται η απορρόφηση φω-
σφόρου και ιχνοστοιχείων, µε αποτέλε-
σµα να προκύπτουν εύρωστα φυτά υψη-
λότερων αποδόσεων. 

Ποια είναι τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται στη χώρα μας 
στη χρήση λιπασμάτων;
Τα µεγαλύτερα πρόβληµατα για τη χώρα µας 
παραµένουν η νιτρορύπανση, καθώς και η 
αλόγιστη χρήση λιπασµάτων.  Τα λιπάσµα-
τα µε παρεµποδιστές συµβάλλουν θετικά 
στην µείωση και των δύο αυτών προβλη-
µάτων. Δυστυχώς, η τεχνολογία προχωρά-
ει και το θεσµικό πλαίσιο πάει πίσω.

Πείτε ότι το 1990 πουλάγαμε 1 εκατ. 
τόνους, τι μείωση από αυτό το 1 εκατ. 
τόνους είναι αποτέλεσμα της ποιοτικής 
εξέλιξης του λιπάσματος;
Τα νέα προϊόντα που παράγονται πρέπει 
να είναι υψηλής περιεκτικότητας σε θρε-
πτικά στοιχεία, διατηρώντας τις ίδιες α-
παραίτητες µονάδες για τη θρέψη των 
φυτών, µειώνοντας όµως αντίστοιχα τις 
ποσότητες των λιπασµάτων που εφαρ-
µόζονται και εξοικονοµώντας χρόνο και 
κόστος εργασίας. Εµείς αυτό προσπα-
θούµε να επιτύχουµε. Αυτό είναι το κα-
λύτερο για το φυτό, το περιβάλλον και 
την τσέπη του παραγωγού.    

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι εγκαταστάσεις της Teofert 
βρίσκονται στο 19ο χλµ. Π.Ε.Ο. 
Λαµίας-Βόλου, θέση Τσαµαδί 
Μαγούλα, στη Στυλίδα. Απέχει 4 
χλµ. από το λιµάνι της Στυλίδας 
και διαθέτει:
  Οικόπεδο έκτασης 50.000 τµ. 
  Στεγασµένες αποθήκες χύµα 
λιπασµάτων, συνολικής χωρη-
τικότητας 12.000 µετρικών 
τόνων. 
  Στεγασµένες αποθήκες 
συσκευασµένων λιπασµάτων, 
εκτάσεως 3.200 τµ. µε προοπτική 
επέκτασης στα 4.200 τ.µ.
 Υπαίθριο χώρο αποθήκευσης 
συσκευασµένων λιπασµάτων, 
χωρητικότητας 40.000 µετρικών 
τόνων. 
  Τµήµα παραγωγής 
λιπασµάτων µε απλή ανάµειξη 
και ψεκασµό (blending), 
παραγωγικής ικανότητας 45 
µετρικών τόνων/ώρα. 
  Τµήµα παραγωγής ψεκασµού 
και πρόσµειξης ιχνοστοιχείων 
(coating), παραγωγικής 
ικανότητας 20 µετρικών τόνων/
ώρα. 
  Τµήµα συσκευασίας 
λιπασµάτων. 
 Τµήµα παραγωγής και 
συσκευασίας υγρών λιπασµάτων 
και ποιοτικού ελέγχου 
προϊόντων.

«Ένα βήμα μπροστά  
από τους άλλους»

Συνέντευξη του Κίμωνα 
Θεοφανόπουλου, πρόεδρου  
και διευθύνοντα σύμβουλου  

της εταιρείας, Teofert,  
στον Γιάννη Πανάγο


