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Σίγουρα, ο φετινός χάρτης των εαρινών 
καλλιεργειών θα επηρεάσει την αγορά 
των λιπασμάτων. Ο αυξημένος αριθμός 
εκτάσεων του σιταριού μειώνει αυτόματα 
τις εκτάσεις που απομένουν διαθέσιμες για 
το βαμβάκι και το καλαμπόκι. Συνεπώς, 
αναμένονται ήδη μειωμένες εισροές 
λιπασμάτων σε δύο βασικές καλλιέργειες. 
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι 
ένα μερίδιο εκτάσεων αυτών των δύο 
καλλιεργειών καταλαμβάνεται πια και 
από τα ψυχανθή (καλλιέργεια χαμηλών 
εισροών), λόγω της άμεσης ενίσχυσης 
τους μέσω της νέας ΚΑΠ. Από την άλλη 
μεριά, οι κηπευτικές και δενδρώδεις 
καλλιέργειες αποτελούν σταθερό 
πυρήνα των εαρινών καλλιεργειών, οι 
συγκεκριμένες καλλιέργειες δε είναι 
απαιτητικές σε ποιοτικά και σύνθετα 
λιπάσματα. 

“ Η εφαρμογή της υδρολίπανσης 
για τους καλλιεργητές είχε πάντοτε 
συμπληρωματικό ρόλο και σίγουρα 

δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει 
πλήρως τη συνήθη πρακτική λίπανσης 
του εδάφους. Οι καλλιέργειες στις οποίες 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί μεγαλύτερο 
ποσοστό υδρολίπανσης είναι δυναμικές 
καλλιέργειες, μικρού βιολογικού κύκλου, 
όπως τα κηπευτικά. Παρ’ όλα αυτά, το 
κόστος παραμένει ένα πολύ σημαντικό 
κριτήριο για τους καλλιεργητές, ειδικά 
στις μέρες μας που οι επιλογές τους όσον 
αφορά στα κοκκώδη λιπάσματα έχουν 
αυξηθεί και μπορούν να τους προσφέρουν 
λύσεις, αξιόπιστες, υψηλής τεχνολογίας.      

“  Τα σύγχρονα καλλιεργητικά 
συστήματα εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τα λιπάσματα και οι 
ολοκληρωμένες γεωργικές πρακτικές 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς 
αυτά. Τα συστήματα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης στοχεύουν στη μείωση 
των αγροχημικών εισροών με την 
παράλληλη μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικής αξιοποίησης των 
λιπασμάτων, χωρίς όμως πρόσθετη 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος 
(νιτρορύπανση, εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου). Oι τεχνολογικές εξελίξεις 
στη βιομηχανία των λιπασμάτων 
συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση 
είτε μέσω της βελτίωση των 
λιπασμάτων που ήδη χρησιμοποιούνται 
είτε μέσω της ανάπτυξης νέων 
ειδικών τύπων λιπασμάτων με 
αυξημένη αποτελεσματικότητα, όπως 
σταθεροποιημένα λιπάσματα. Συνεπώς, 
απαιτείται  ορθολογιστική εφαρμογή 
απαραίτητων λιπαντικών μονάδων στην 
εκάστοτε καλλιέργεια σε συνδυασμό με 
λιπάσματα προηγμένης τεχνολογίας. 
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Η TEOFERT Α.Ε. είναι η ελληνική εταιρεία του 
Οµίλου Επιχειρήσεων της οικογένειας Θεοφα-
νόπουλου, ο οποίος δραστηριοποιείται στο δι-
εθνή χώρο των πρώτων υλών και λιπασµά-
των από τη δεκαετία του 1960. Όραµά της εί-
ναι να προσφέρει καινοτόµες και ποιοτικές λύ-
σεις που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των Ελ-
λήνων παραγωγών, µε γνώµονα την ανάδειξη 
των γεωργικών προϊόντων τους και τη βιώσι-
µη ανάπτυξη της ελληνικής γης. Προκειµένου 
να εκπληρώσει τον στόχο της, αναζήτησε και 
σύναψε αποκλειστικές συνεργασίες µε τους 
κoρυφαίους και πιο εξειδικευµένους οίκους 
του εξωτερικού στον τοµέα της θρέψης των 
φυτών (SKW- Piesteritz, VERDESIAN, κ.α). 
Αποτέλεσµα αυτών των συνεργασιών είναι 
η µεταφορά προηγµένης τεχνογνωσίας στην 
Ελλάδα και η ανάπτυξη νέων προϊόντων, προ-
σαρµοσµένων απόλυτα στις ελληνικές απαιτή-
σεις. Η ΤΕΟFERT Α.Ε. είναι πρωτοπόρος στα 
σταθεροποιηµένα αζωτούχα λιπάσµατα, ως η 
πρώτη εταιρεία που προµήθευσε την ελληνική 
αγορά µε παρεµποδιστή νιτροποίησης και ου-
ρεάσης µέσα στον κόκκο. Πλέον διαθέτει µία 
ολοκληρωµένη σειρά παρεµποδισµένων λι-
πασµάτων (κοκκώδη αλλά και υγρά). Παράλ-
ληλα, η νέα µονάδα παραγωγής της στη Στυλί-
δα Φθιώτιδας συνέβαλλε σηµαντικά στην προ-
σπάθεια της να εξελίσσει συνεχώς τα προϊόντα 
της, καθώς και να αναπτύξει νέες σειρές προ-
ϊόντων µε πρώτες ύλες προηγµένης τεχνο-
λογίας, ικανές να καλύψουν τις ανάγκες κά-
θε καλλιέργειας. Η εµπιστοσύνη των πελατών 
της και η πίστη στην καινοτοµία την οδηγεί σε 
µία συνεχή έρευνα για αξιόπιστες και προηγ-
µένες λύσεις θρέψης.    

▲

Πρωτοπόρος εταιρία  
στα σταθεροποιημένα  
αζωτούχα λιπάσματα

H ΤΕΟFERT διαθέτει τη µεγαλύτερη και πιο ο-
λοκληρωµένη σειρά σταθεροποιηµένων αζω-
τούχων λιπασµάτων µε εφαρµογή παρεµπο-

διστών νιτροποίησης και ουρεάσης, µέσα στον 
κόκκο. Οι παρεµποδιστές νιτροποίησης και ου-
ρεάσης που εφαρµόζονται είναι προϊόντα µα-

κροχρόνιας και εξειδικευµένης έρευνας, κα-
θώς και αποκλειστικής διάθεσης και παραγω-
γής της γερµανικής εταιρείας SKW-Piesteritz. 
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