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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.   
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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
Tο Αvail Veggies είναι το νέο 
σταθεροποιηµένο ΝPK λίπασµα 
(12-14-18+2ΜgO+14S+TE) της 
Τeofert που έχει ήδη κατακτήσει 
τους Έλληνες παραγωγούς. 
Διαφοροποιείται 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.


