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ϊστάµενος Συµβολαιακής Γεωργίας της Αθηναϊ-
κής Ζυθοποιίας ΑΕ, δίνοντας την εικόνα της αγο-
ράς τη φετινή χρονιά στην καλλιέργεια του κρι-
θαριού, σηµείωσε ότι παρατηρήθηκε αύξηση της 
ζήτησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν η καλή τι-
µή την περασµένη χρονιά, η αναµενόµενη συν-
δεδεµένη ενίσχυση, καθώς και η αδυναµία σπο-
ράς άλλων καλλιεργειών, όπως η ελαιοκράµβη, 
λόγω της ανοµβρίας. Ο ∆ρ. Κωτούλας ανέδειξε 
τη σηµασία της λίπανσης στην ενίσχυση των πο-
σοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του κρι-
θαριού. Εστιάζοντας στα επιθυµητά ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά, µεγαλύτερη βαρύτητα στην παρα-
γωγή βύνης και επηρεάζει µια σειρά άλλων ποι-
οτικών παραµέτρων είναι η % περιεκτικότητα των 
καρπών σε πρωτεΐνη. Στην περίπτωσή του βυνο-
ποιήσιµου κριθαριού είναι επιθυµητό χαµηλότε-
ρό ποσοστό περιεκτικότητας πρωτεΐνης µε εκεί-
νο του κριθαριού που προορίζεται για ζωοτρο-
φή. Εποµένως, το πρόγραµµα θρέψης, σε αυτή 
την περίπτωση είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς 
θα πρέπει να διασφαλίζει τις υψηλές αποδόσεις, 
χωρίς ωστόσο να αυξάνει τα επίπεδα της πρωτεΐ-
νης. Επιπλέον, ο ∆ρ. Κωτούλας σηµείωσε ότι η Α-
θηναϊκή Ζυθοποιία εκπονεί ένα πρόγραµµα για 
την µείωση των εκποµπών του CO2, από γεωργι-
κές δραστηριότητες και την καλλιέργεια του κρι-
θαριού, χωρίς ταυτόχρονα να επηρεάζεται αρνη-

τικά το γεωργικό εισόδηµα. Όπως δήλωσε, ανα-
µένεται µέχρι το 2025 να έχουν αναπτυχθεί ολο-
κληρωµένες προτάσεις για τους παραγωγούς.

Εξελίξεις για εδαφικούς πόρους
Ο κ. Μπαρµπαγιάννης Νίκος, καθηγητής Εδα-

φολογίας στο ΑΠΘ και µέλος στην Τεχνική Γνω-
µοδοτική Επιτροπή Λιπασµάτων (ΤΕΓΕΛ) του Υ-
ΠΑΑΤ αναφερόµενος στις ευρωπαϊκές στρατη-
γικές που διαµορφώνονται, ανέλυσε τις εξελί-
ξεις σχετικά µε τη νέα ΕΕ στρατηγική για το έδα-
φος. Επιπλέον, τόνισε ότι τα επόµενα χρόνια θα 
έχουµε µεγάλες εξελίξεις στο νοµοθετικό πλαί-
σιο για την προστασία των εδαφικών πόρων 
και τη διασφάλιση της βιώσιµης χρήσης τους.

Ο κ. Κούντριας Θανάσης, Πρόεδρος της Α-
γροµηχανικής Βόλου Α.Ε. και εκπρόσωπος του 

ΓΕΩΤΕΕ στην Τεχνική Γνωµοδοτική Επιτροπή 
Λιπασµάτων (ΤΕΓΕΛ) του ΥΠΑΑΤ, στην τοπο-
θέτηση του αρχικά έδωσε την εικόνα της αγο-
ράς των λιπασµάτων στη φετινή χρονιά. Συ-
γκεκριµένα, ανέφερε ότι φέτος παρατηρήθη-
κε σηµαντική µείωση της χρήσης των λιπα-
σµάτων στις δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως 
τα µηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα και τα κάστα-
να. Τα προϊόντα αυτά δεν είχαν µεγάλη ζήτη-
ση, συνεπώς υπήρξε µεγάλη πίεση στους πα-
ράγωγους και έλλειψη ρευστότητας για να ε-
πενδύσουν στις εισροές. Κατά συνέπεια, πα-
ρατηρούνται συνθήκες υπολίπανσης σε πολ-
λές περιοχές τις Ελλάδας, γεγονός που εγεί-
ρει ανησυχίες για την ποσότητα και την ποιό-
τητα της παραγωγής. Αντίθετα, κάποιες καλ-
λιέργειες όπως οι αροτραίες (σιτάρι, κριθάρι, 
ελαιοκράµβη, ηλίανθος, βαµβάκι) είχαν υψη-
λή ζήτηση και υψηλές τιµές αγοράς των τελι-
κών αγροτικών προϊόντων, µε αποτέλεσµα οι 
παραγωγοί να λιπάνουν τις καλλιέργειες τους 
µε βάση τις αρχές τις ορθολογικής λίπανσης. 
Στη συνέχεια ανέφερε ότι όλο και πιο συχνά έ-
χουµε αντίξοα καιρικά φαινόµενα που επηρεά-
ζουν την παραγωγή και ο ρόλος της λίπανσης 
και της εφαρµογής προϊόντων λίπανσης µε βι-
οδιεγερτικές ιδιότητες συµβάλουν καθοριστι-
κά στην µείωση των αβιοτικών καταπονήσεων.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με την θεσµική δέσµευση να παραµείνουν στην 
αγορά όλα τα προϊόντα θρέψης που τηρούν τις ε-
πιστηµονικές προδιαγραφές και συµβάλουν απο-
τελεσµατικά στην ενίσχυση της παραγωγικότητας 
της ελληνικής γεωργίας αναπτύχθηκαν οι εργα-
σίες της ηµερίδας που διοργάνωσε ο ΣΠΕΛ προ 
ολίγων ηµερών στο πλαίσιο της 29ης Agrotica. 

Υπό το πρίσµα των νέων αναδυόµενων προ-
κλήσεων που αντιµετωπίζει συνολικά ο κλάδος 
λιπασµάτων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Γιώργος Γεωργαντάς, στάθηκε στην ανάγκη να 
παραµείνει η αγορά ανοιχτή για όσα λιπάσµα-
τα τηρούν τις νόρµες της επιστήµης, πέρα από το 
στενό πλαίσιο που φέρνει ο καινούριος ευρωπα-
ϊκός κανονισµός για την κυκλοφορία προϊόντων 
θρέψης που βρίσκεται ήδη σε ισχύ. 

Ο ανοιχτός διάλογος που ακολούθησε, υπό 
τον συντονισµό του εκδότη και διευθυντή της 
Agrenda, Γιάννη Πανάγου, έθεσε στο επίκε-
ντρο τον ρόλο της έρευνας και της θρέψης φυ-
τών στην αποσυµπίεση των επιπτώσεων που ε-
πιφέρει η υφιστάµενη συνθήκη στις παγκόσµι-
ες αγορές αγροτικών εµπορευµάτων, καθώς και 
στη δηµιουργία νέων ολοκληρωµένων προτάσε-
ων-λύσεων στη θρέψη φυτών που συνάδουν µε 

τις νέες προτεραιότητες της Ε.Ε. 
Ο Πρόεδρος του ΣΠΕΛ, κ. Ρουσσέας ∆ηµήτρης, 

ανοίγοντας την ηµερίδα ανέφερε ότι οι πρωτο-
φανείς κρίσεις που έχει έρθει αντιµέτωπος ο α-
γροδιατροφικός κλάδος τα τελευταία δύο χρό-
νια έχουν αφήσει ευδιάκριτο πλήγµα σε όλους 
τους επιµέρους κρίκους της αγροδιατροφικής α-
λυσίδας. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά µετά το 
Β’ Παγκόσµιο πόλεµο που µιλάµε στην ΕΕ για ε-
πισιτιστική ασφάλεια. Η σηµασία των λιπασµά-
των στην επισιτιστική ασφάλεια αναδεικνύεται 
και από τον τίτλο της Ηµερίδας «Οι προκλήσεις 
του σήµερα: Μαζί, εξασφαλίζουµε το αύριο για 
την Τροφή της Τροφής µας». Ακόµη και εάν το 
παραφράσουµε «Μαζί εξασφαλίζουµε την Τρο-
φή µας», η σύνδεση του τροφίµου µε την θρέ-
ψη των φυτών είναι πια άρρηκτη. 

Στόχος η επισιτιστική ασφάλεια
Την ηµερίδα χαιρέτισε, αλλά και τοποθετή-

θηκε σχετικά µε το θέµα της, ο Υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Γεωργαντάς 
Γιώργος. Αναφερόµενος στη στρατηγική του ΥΠ-
ΠΑΤ δήλωσε ότι στόχος του ΥΠΑΑΤ είναι η εξα-
σφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, ενώ κύ-
ριο µέληµα είναι να µην λείψουν οι επιλογές λι-
πασµάτων στον Έλληνα αγρότη.

Στη συνέχεια, ο κ. Ρούσσος Πέτρος, καθηγη-

τής ∆ενδροκοµίας- Ελαιοκοµίας, Εργαστήριο 
∆ενδροκοµίας ΓΠΑ πραγµατοποίησε διάλεξη 
για τη σηµασία της θρέψης των φυτών στην α-
ντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Ό-
πως δήλωσε, παρόλο που η Agrotica αποτελεί 
µια εµπορική έκθεση, δίνεται ο λόγος στην επι-
στήµη και στην έρευνα.

Χαρτογραφώντας τις κρίσεις, ανέφερε ότι βιώ-
νουµε ένα ολοένα και µεταβαλλόµενο περιβάλ-
λον. Η οικονοµική κρίση του 2009, η υγειονοµι-
κή κρίση του COVID-19, η ενεργειακή κρίση, η 
κλιµατική αλλαγή, η επισιτιστική ασφάλεια, η α-
σφάλεια των τροφίµων, η ευηµερία καθώς και η 
προστασία του περιβάλλοντος και η δηµιουργία 
υπεραξίας ασκούν πιέσεις σε όλο τον κλάδο της 
αγροδιατροφής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ανα-
δεικνύεται η σηµασία του γεωργικού τοµέα και 

των προϊόντων λίπανσης και θρέψης φυτών. Συ-
γκεκριµένα, τα προϊόντα λίπανσης και θρέψης 
εφόσον χρησιµοποιηθούν ορθά, εξασφαλίζουν 
επάρκεια τροφίµων, προσδίδουν υπεραξία και 
συµβάλουν στην αειφορική ανάπτυξη.

Ακολούθως, ο κ. Ρούσσος αναφέρθηκε στην 
κλιµατική αλλαγή, και στις κύριες λειτουργίες 
της φυσιολογίας των φυτών που επηρεάζονται 
από τις ασταθείς κλιµατικές συνθήκες. Όπως τό-
νισε, η ορθολογική λίπανση συµβάλει στην άµ-
βλυνση των αβιοτικών καταπονήσεων των φυ-
τών. Στο πλαίσιο αυτό, οι βιοδιεγέρτες αναµέ-
νεται να συνεξελιχθούν µε τα ανόργανα, οργα-
νικά και οργανοανόργανα λιπάσµατα για τη δι-
αµόρφωση ενός ολοκληρωµένου προγράµµα-
τος ενίσχυσης της θρέψης. Όπως κατέληξε ο κ. 
Ρούσσος, τα λιπάσµατα είναι η «Τροφή της Τρο-
φής µας» και θα πρέπει να φροντίσουµε να «τρα-
φούν» σωστά, γιατί το λίγο είναι πολύ λίγο… και 
το πολύ… πάρα πολύ.

Λίπανση και κριθάρι βύνης
Από τη συζήτηση που ακολούθησε, αναδεί-

χθηκε ο διαχρονικά σηµαντικός ρόλος των γε-
ωπόνων στην υιοθέτηση ολοκληρωµένων λύσε-
ων για την αειφορική διαχείριση των εδαφικών 
πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, ο ∆ρ. Κωτούλας Βασίλης, Προ-

Πρώτο ζητούμενο η επάρκεια 
μετά η «πολυτέλεια» σε προϊόντα θρέψης  
Ανοικτή η αγορά για όσα λιπάσματα τηρούν τις νόρμες της επιστήμης είπε από το βήμα του ΣΠΕΛ ο Γεωργαντάς 

Συνέργειες ΣΠΕΛ µε φορείς
για την αναγέννηση της
Βόρειας Εύβοιας
Η ∆ρ. Πεχλιβάνη Ελευθερία, Ερευνήτρια 
Γ’, ΕΚΕΤΑ, Συντονίστρια Προγράµµατος 
PESTNU για το Green Deal, παρουσίασε 
τα βασικά σηµεία του Προγράµµατος και 
ανέδειξε το ρόλο της καινοτοµίας και 
των ψηφιακών εργαλείων στην επίτευξη 
των στόχων του Green Deal. Στο πλαίσιο 
αυτό τόνισε τη συνεργασία της 
ερευνητικής της οµάδας µε το ΣΠΕΛ και 
την από κοινού συνεργασία για τη 
διαµόρφωση προτάσεων για τη 
Στρατηγική από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο. 
Η δεύτερη ενότητα της ηµερίδας είχε 
διαφορετική προσέγγιση. Με βασικό 
προσκεκληµένο τον κ. Σταύρο Μπένο, 
Επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής 
Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας 
και Πρόεδρο του Σωµατείου ∆ιάζωµα, 
συζητήσαµε τις δράσεις του ΣΠΕΛ και 
την Πρωτοβουλία του να συµµετέχει 
ενεργά στο Πρόγραµµα «Η Βόρεια 
Εύβοια ξαναγεννιέται και παράγει». 
Όπως ανέφερε ο κ. Μπένος, µε στόχο να 
«φωτιστούν» οι πρώτες εικόνες από το 
µέλλον της αναγεννηµένης Βόρειας 
Εύβοιας και µέσα από τη διεργασία 
µεταξύ των µελετητών, των θεσµών και 
των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, 
δηµιουργήθηκαν τα έργα «Φωτοδότες». 
Επίκεντρο του προγράµµατος είναι το 
Νέο ∆άσος να αναγεννηθεί και να 
ενισχυθούν οι τοπικοί παραγωγοί και τα 
προϊόντα τους. Σε αυτό το πλαίσιο 
εντάχθηκαν οι δράσεις του ΣΠΕΛ. 
Παράλληλα συζητήθηκαν οι δυνατότητες 
της µελλοντικής συνεργασίας των δυο 
φορεών και ανακοινώθηκε το νέο 
πρόγραµµα που σχεδιάζεται αυτή την 
περίοδο οι «Βραχείες αλυσίδες».
Τέλος ανακοινώθηκε ότι 7 και 8 
Ιανουαρίου στο Μετρό του Συντάγµατος 
παραγωγοί της Εύβοιας θα εκθέσουν τα 
προϊόντα τους µε την υποστήριξη του 
ΣΠΕΛ και του ∆ιαζώµατος.

Μεταβαλλόµενο 
περιβάλλον

Σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον και στον κλάδο της 
αγροδιατροφής καίριος ο ρόλος 

των προϊόντων λίπανσης 
και θρέψης

Στρατηγική ΕΕ για έδαφος
Τα επόµενα χρόνια θα έχουµε 

εξελίξεις στο νοµοθετικό πλαίσιο 
για την προστασία των εδαφικών 

πόρων και τη διασφάλιση της 
βιώσιµης χρήσης τους
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