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 Ο στόχος της γεωργίας ακριβείας 
είναι η αύξηση της παραγωγικότητας 
και της ποιότητας των τελικών 
προϊόντων βελτιστοποιώντας όλες 
τις παραγωγικές διαδικασίες και 
καταναλώνοντας λιγότερες αγροτικές 
εισροές, ενέργεια, νερό και εργασία. 
Τον ίδιο σκοπό όμως εξυπηρετούν 
και τα σύγχρονα «έξυπνα» λιπάσματα, 
τα οποία διακρίνονται για την 
υψηλή αποτελεσματικότητα τους σε 
μειωμένες ποσότητες εφαρμογής και 
την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων τους προς το περιβάλλον, 
σε σύγκριση με τα κοινά λιπάσματα. 
Συνεπώς, θεωρώ ότι η γεωργία 
ακριβείας και η βιομηχανία θα 
δράσουν συνεργιστικά, με την πρώτη 
να συμβάλει ακόμα περισσότερο στην 
ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογιών 

στο χώρο των λιπασμάτων. Σίγουρα, 
αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη 
πτώση στην κατανάλωση των 
κοινών λιπασμάτων όσο η σύγχρονη 
μεθοδολογία της γεωργίας ακριβείας 
(οι εξειδικευμένοι αισθητήρες, η 
δορυφορική πλοήγηση και τα Internet 
of Things) γίνονται όλο και περισσότερο 
διαδεδομένη.

“H σωστή λίπανση-θρέψη 
των φυτών αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα 
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
όχι μόνο ως μέσο αύξησης της 
παραγωγικότητας, της ποιότητας και 
της επίτευξης υψηλών αποδόσεων 
των καλλιεργειών, αλλά και ως βασικό 
κλειδί για την οικονομική βιωσιμότητα 
της εκμετάλλευσης. Άλλωστε, όπως 
είναι αυτονόητο δεν μπορεί να 
υπάρξει μακροχρόνιο όφελος σε καμία 
παραγωγική δραστηριότητα αν δεν 
έχουν προηγηθεί σωστές επενδυτικές 
επιλογές. 
Το ίδιο συμβαίνει και στη γεωργία, 
όπου οι αγρότες θα πρέπει να 
αντικαταστήσουν με ισορροπία τα 
θρεπτικά συστατικά που αφαιρούνται 
με τη συγκομιδή των καλλιεργειών, 
προκειμένου να διατηρήσουν γόνιμο 
και παραγωγικό το έδαφος τους. 

Μία γεωργική εκμετάλλευση για να 
μπορεί λοιπόν να χαρακτηριστεί και 
οικονομικά βιώσιμη, όσον αφορά 
τη λίπανση, θα πρέπει να στοχεύει 
στην αποτελεσματική διαχείριση των 
θρεπτικών στοιχείων (γνωστός δείκτης 
Nutrient Use Efficiency), το οποίο 
μπορεί να το πετύχει επιλέγοντας 
λιπάσματα υψηλής αγρονομικής 
αποτελεσματικότητας.  

“H απελευθέρωση της αγοράς 
των λιπασμάτων δημιούργησε μία νέα 
ισορροπία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
στη προσφορά και στη ζήτηση των 
προϊόντων. Είναι πλέον σαφές πως 
οι μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές 
εμπορικές πρακτικές με όλες τις 
στρεβλώσεις που αυτές μπορούσαν να 
δημιουργήσουν στην αγορά θα πρέπει 
να ανήκουν πλέον στο παρελθόν. 
Το ανταγωνιστικό περιβάλλον που 
έχει δημιουργηθεί στις μέρες μας θα 
πρέπει να συνθέτει τις κατάλληλες 
συνθήκες για τη σωστή τιμολόγηση 
και τη συνεχή βελτίωση ποιότητας 
των προσφερόμενων προϊόντων που 
διατίθενται από τις εταιρείες, καθώς 
και τη καλύτερη ενημέρωση των 
παραγωγών. 
Συνεπώς, οι παραγωγοί μόνο 
κερδισμένοι θα μπορούσαν να 
θεωρούνται αφού έχουν πολύ 
περισσότερες, ποιοτικότερες και 
ανταγωνιστικότερες εναλλακτικές από 
τις οποίες μπορούν να επιλέξουν τη 
βέλτιστη για τη δική τους επιτυχία. 
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Νέα καινοτόμα προϊόντα ΑVAIL N και ΑVAIL P
Η TEOFERT Α.Ε. με στόχο να προσφέρει 
καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις στους 
Έλληνες παραγωγούς πραγματοποίησε 
ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία 
με το Εργαστήριο Γεωργίας του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
μελετώντας πολυάριθμους παραμέτρους 
που ορίζουν την αποτελεσματικότητα 
των λιπασμάτων τεχνολογίας AVAIL 
σε ελληνικές συνθήκες. Επιστημονικός 

υπεύθυνος του προγράμματος ήταν 
ο καθηγητής Δημήτριος Μπιλάλης, 
ενώ συμμετείχαν ενεργά και άλλα δύο 
εργαστήρια του ίδιου πανεπιστημίου 
τα Εργαστήρια Εδαφολογίας 
και Φυσιολογίας Φυτών. Οι δύο 
διαφορετικές τεχνολογίες AVAIL αζώτου 
και φωσφόρου (ΑVAIL N και ΑVAIL P) 
χάρις την προσθήκη ενισχυτικών ουσιών 
προηγμένης σύνθεσης ενισχύουν τη 

μέγιστη απορρόφηση του αζώτου και 
του φωσφόρου, από τα φυτά, σε όλη 
τη διάρκεια της καλλιέργειας. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα όλες οι λιπασματικές 
μονάδες αζώτου και φωσφόρου 
που εφαρμόζει ο παραγωγός να 
αξιοποιούνται αποτελεσματικά 
μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής 
και βελτιώνοντας την ποιότητα των 
παραγόμενων προϊόντων.     
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