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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ρύπανση του εδάφους και ο κίνδυνος για το περιβάλλον από την παράλογη και 

εσφαλμένη εφαρμογή των αγροτικών χημικών στις καλλιέργειες είναι ζωτικής σημασίας για την 

ανάπτυξη της βιομηχανίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Επιπλέον, ο κίνδυνος για την ανθρώπινη 

υγεία έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου για τη χρήση των 

συνθετικών χημικών ουσιών στη γεωργία. 

Τα κύρια προβλήματα στην παραγωγή και χρήση λιπασμάτων είναι τα εξής: 

❖ Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί για τη σωστή βλάστηση και ανάπτυξή τους και 

ανάπτυξή τους χρειάζονται μια ασφαλή και υγιή πρόσβαση σε θρεπτικά συστατικά, 

συμπεριλαμβανομένου του αζώτου, φωσφόρου και καλίου (ΑΦΚ). 

❖ Η εφαρμογή των λιπασμάτων στις γεωργικές πρακτικές είναι αναγκαία για τη 

καλλιέργεια ασφαλών αγροτικών προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες. 

❖ Ορισμένες εκτιμήσεις δείχνουν ότι χωρίς εμπορικά λιπάσματα θα υπάρχει  

παγκόσμιο έλλειμμα τροφίμων, που ισοδυναμεί με το ένα τρίτο του υπάρχοντος αποθέματος. 

❖ Τα φυτά χρειάζονται 14 βασικά θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξή τους και αν 

στο έδαφος δεν υπάρχει ένα από αυτά, η ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών μπορεί να είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη. 
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❖ Τα τρία μακροθρεπτικά συστατικά που είναι μεγάλης σημασίασς  για την 

παραγωγή και την ποιότητα των καλλιεργειών είναι το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο (ΑΦΚ). 

❖ Σε πολλά μέρη της Ευρώπης και της Αφρικής παρατηρείται διάβρωση του εδάφους 

λόγω της έλλειψης οργανικής ύλης. 

Τα βιολιπάσματα έχουν αναδειχθεί ως η πιο εφικτή λύση σε αυτά τα προβλήματα και από 

τη στιγμή της αρχικής εισαγωγής τους στην αγορά έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία. Τα 

τελευταία, εκτός από την παροχή μιας περιβαλλοντικής παραλλαγής, επίσης με υψηλή 

αποτελεσματικότητα διατηρούν την κατάσταση της υγείας του εδάφους και των φυτών. 

Οι κύριοι παράγοντες στην παγκόσμια αγορά βιολιπασμάτων είναι  η αυξημένη ζήτηση 

για βιολογικά προϊόντα διατροφής, καθώς και η προώθηση των βιολιπασμάτων από διάφορες 

κυβερνητικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να δημιουργηθεί συνειδητοποίηση ανάμεσα στις μάζες 

σχετικά με τους περιβαλλοντικους κινδύνους που συνδέονται με τις χημικές ουσίες. Η παγκόσμια 

αγορά βιολιπασμάτων ελέγχεται από πολλούς παράγοντες, όπως η έλλειψη ευαισθητοποίησης 

σχετικά με την έννοια της εφαρμογής τους, η οποία περιορίζει τη βιομηχανική παραγωγή τους. 

Τα διάφορα πλεονεκτήματα των χημικών λιπασμάτων είναι ένας άλλος παράγοντας που αποτρέπει 

τους αγρότες να στραφούν στη χρήση βιολιπασμάτων. Το χαμηλό επίπεδο της αντίληψης 

οφείλεται σε ορισμένες ελλείψεις στην εφαρμογή τους. Οι κορυφαίοι κατασκευαστές 

επικεντρώνονται στην επέκταση των επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά και τη δημιουργία νέων 

εγκαταστάσεων για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και της σειράς προϊόντων. 

 

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

 

Κατάσταση των παγκόσμιων αγορών για την παραγωγή λιπασμάτων 
Τον Ιούνιο του 2015 ο FAO / Ομάδα εργασίας των οργανισμών στον τομέα της παραγωγής 

λιπασμάτων συνόψισε τις μελλοντικές προοπτικές όσον αφορά την παγκόσμια αγορά λιπασμάτων 

για την περίοδο 2015/2019 καθώς και των ισοζυγίων της προσφοράς και της ζήτησης. Εκτιμάται 

ότι η παγκόσμια ζήτηση για λιπάσματα αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,6 τοις εκατό ετησίως από 

το 2015 έως το 2019. 

Σε απάντηση στην επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης σε πολλές αναδυόμενες και 

αναπτυσσόμενες χώρες, τις συνεχείς χαμηλές διεθνείς τιμές των περισσότερων γεωργικών 

προϊόντων και τις ξηρές συνθήκες στη Νότια Ασία, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Λατινική 

Αμερική και την Αφρική, η παγκόσμια ζήτηση για λιπάσματα συρρικνώθηκε κατά 1,0% το 2015 

/ 2016 έως 181 εκατομμύρια τόνους (Mt). Για τα τρία βασικά θρεπτικά συστατικά παρατηρήθηκαν 

επίσης μειώσεις με παρόμοιες τιμές: - 1,0% για το Ν έως 108 Mt, - 1,0% για τον Ρ, έως 41 Mt, και 

- 0,8% για το Κ, έως 32 Mt. Η συνολική ζήτηση στην περίοδο 2015/2016 αναμένεται να 

ανακάμψει σε τρεις περιοχές – την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία (ΑΕΚΑ), τη Δυτική 
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Ασία και τη Βόρεια Αμερική. Η μεγαλύτερη μείωση αναμένεται στη Λατινική Αμερική, 

αντικατοπτρίζοντας τις δυσμενείς οικονομικές, πολιτικές και καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία και 

την Αργεντινή. Η ζήτηση στην Αφρική  επηρεάστηκε από τις εκτεταμένες επιπτώσεις του Ελ Νίνιο 

και τις περικοπές στους προϋπολογισμούς για την επιδότηση της αγοράς λιπασμάτων σε αρκετές 

χώρες. Η χειρότερη εποχή των μουσώνων στη Νότια Ασία έχει επίσης επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό 

την κατανάλωση λιπασμάτων στο 2015/16. 

Οι προοπτικές για το 2016/2017 είναι πιο αισιόδοξες έχοντας υπόψη τη μικρή βελτίωση 

των συνθηκών της αγοράς, τις αναμενόμενες πιο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και την καλύτερη 

πολιτική και οικονομική κατάσταση σε ορισμένες σημαντικές αγορές. Η παγκόσμια ζήτηση  

λιπασμάτων το 2016/2017 ανακτήθηκε (+ 2,9%) έως 186 εκατομμύρια τόνους, σε σχετικά 

συγκρίσιμες τιμές για τα τρία θρεπτικά συστατικά:. + 3,0% για το Ν έως 111 Mt, + 3,0% για τον 

Ρ, έως 42 Mt,  και + 2,3% για το Κ, έως 33 Mt. Η ζήτηση για λιπάσματα θα παραμείνει σχεδόν 

αμετάβλητη στη Βόρεια Αμερική και θα αυξηθεί σε άλλες περιοχές. Η αύξηση της ζήτησης στην 

ΑΕΚΑ θεωρείται μόνιμη, επειδή αναμένει οι εξαγωγές σιτηρών να αυξηθούν ως αποτέλεσμα της 

τρέχουσας αδυναμίας των περιφερειακών νομισμάτων. Χάρη στις προοπτικές για οαμλή 

βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της εποχής των μουσώνων, η ζήτηση στη Νότια Ασία θα ανακάμψει 

πλήρως από την ύφεση το 2015/2016. Καθοδηγούμενη από τις πρόσφατες πολιτικές αλλαγές στην 

Αργεντινή, η ζήτηση θα επιστρέψει στη Λατινική Αμερική, αλλά δεν θα ανακάμψει πλήρως, λόγω 

της συνεχιζόμενης ύφεσης στη Βραζιλία. Η αναμενόμενη αύξηση στον υπόλοιπο κόσμο θα είναι 

μικρότερη. 

Λόγω της απουσίας σημαντικών οικονομικών ή πολιτικών αλλαγών στις κύριες αγορές 

βιολιπασμάτων, η ζήτηση σε παγκόσμια κλίμακα θα αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 1,6% (p.s.) 

ετησίως μεταξύ του έτους αναφοράς (μέσος όρος από το 2013/2014 έως το 2015/2016) και της 

περιόδου 2020/21. Η παγκόσμια ζήτηση αναμένεται να φτάσει τα 199 εκατομμύρια τόνους μέχρι 

το τέλος της περιόδου πρόβλεψης. Η αναζήτηση για το Κ θα αυξηθεί στερεά (2.3% p.s. έως 37 

Mt), η ζήτηση P θα αυξηθεί πιο μέτρια (1,7% p.s. έως 45 Mt), και η αύξηση της ζήτησης του Ν 

θα συνεχίσει να μειώνεται σταδιακά (1,2% p.s. έως 117 Mt). Αυτή η εξισορρόπηση της αναλογίας 

Ν: P: Κ αντανακλά τη σταδιακή μετάβαση των αγροτών για την καλύτερη πρακτικές για τη 

διαχείριση της κοπριάς. Η υψηλότερη αύξηση θα φανεί στην Αφρική (3,6% PS). Η ζήτηση θα 

αυξηθεί επίσης σε μεγάλο βαθμό στη Λατινική Αμερική (2,9% p.s.), τη Νότια Ασία (2,9% p.s.) 

και ΑΕΚΑ (2,8% p.s.). H Λατινική Αμερική θα επωφεληθεί από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

της Βραζιλίας και της Αργεντινής στις παγκόσμιες αγορές σόγιας, καλαμποκιού και ζάχαρης. 

Ομοίως η ΑΕΚΑ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το μερίδιό της στο παγκόσμιο εμπόριο σιτηρών. 

Η ζήτηση στη Νότια Ασία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το καθεστώς επιδότησης των 

λιπασμάτων, η ανάπτυξη των οποίων είναι απρόβλεπτη. Υψηλή αβεβαιότητα  συνδέεται με τις 

προβλέψεις για την περιοχή αυτή. Στην Ανατολική Ασία, η αυξημένη ζήτηση για λιπάσματα 

αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω (0,9% p.s.), καθώς η ζήτηση για N και P από την Κίνα θα 

φθάσει πιθανώς ένα οροπέδιο μέχρι το τέλος της περιόδου πρόβλεψης. Η ζήτηση στις 

ανεπτυγμένες χώρες αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς, με μεγάλες προοπτικές στην Ωκεανία. 

Καθώς η ζήτηση για Ν και Ρ στην Κίνα ισοπεδώνεται, το ήμισυ περίπου της παγκόσμιας αγοράς 
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μπορεί να θεωρηθεί «ώριμη». Όσον αφορά τον όγκο, η Νότια Ασία, η Ανατολική Ασία και η 

Λατινική Αμερική θα αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 33%, 22% και 22% της παγκόσμιας 

αύξησης της συνολικής ζήτησης λιπασμάτων που αναμένεται τα επόμενα πέντε χρόνια. 

 

Η ευρωπαϊκή αγορά λιπασμάτων 
Στην Ευρώπη, η συνολική παραγωγή λιπασμάτων το 2007 είναι αξίας περίπου 17 δισ. 

Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,6 δισ. Ευρώ, σε σύγκριση με τα έσοδα για το 2004. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνεται μείωση στη συνολική χρήση 

ορυκτών λιπασμάτων. Μια μελέτη από το 2015 του Τμήματος Πολιτικής «Β» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τις διαρθρωτικές πολιτκές και της πολιτικές συνοχής  δείχνει ότι η χρήση των 

ορυκτών λιπασμάτων μειώθηκε κατά 20% από το 1995 έως το 2012, κυρίως ως αποτέλεσμα της 

μείωσης της χρήσης προϊόντων φωσφόρου και καλίου. Στον τομέα των λιπασμάτων δρουν 1058 

επιχειρήσεις με συνολικά 100 000 εργαζομένους. Η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν τον 

υψηλότερο αριθμό εταιρειών (αντίστοιχα 228, 187 και 175), αλλά οι μικρές και οι μεσαίες 

επιχειρήσεις κυριαρχούν στις τρεις χώρες. Σε αντίθεση, 54 εταιρείες στη Γερμανία έχουν συνολικά 

πάνω από 10 000 εργαζομένους και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 17% της συνολικής 

αξίας της παραγωγής της ΕΕ. Μερικά από τα νέα κράτη μέλη (δηλαδή η Πολωνία, η Ρουμανία, η 

Λιθουανία και η Βουλγαρία) έχουν, επίσης, μια σειρά από μεγάλες εταιρείες που απασχολούν 

κατά μέσο όρο πάνω από 2000 εργαζόμενους. Ωστόσο, το επίπεδο της παραγωγής σε αυτές τις 

χώρες είναι πολύ χαμηλό και δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 3% της συνολικής 

παραγωγής της ΕΕ (με εξαίρεση την Πολωνία με 8%). Εκτός από τη Γερμανία, η Γαλλία 

προσφέρει το 13% της συνολικής παραγωγής λιπασμάτων στην ΕΕ, ενώ η Ολλανδία, η Βρετανία 

και η Ιταλία (κάθε μια  με περίπου 10%) έχουν επίσης ένα σημαντικό μερίδιο της ευρωπαϊκής 

αγοράς. 

Η βιομηχανική παρασκευή λιπασμάτων, ειδικά το τμήμα που συνδέεται με την παραγωγή 

των κύριων χημικών συστατικών τους, διέρχονται μέσω της φάσης της σταθεροποίησης στα τέλη 

της δεκαετίας του ‘80 και στις αρχές του ‘90 του 20ου  αιώνα. Αυτή η διαδικασία ήταν σε απάντηση 

στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες όπως το κόστος των βασικών 

προϊόντων. Επί του παρόντος, η παραγωγή λιπασμάτων στην Ευρώπη μπορεί να ομαδοποιηθεί σε 

τρεις κύριες κατηγορίες: 

❖ Ένας μικρός αριθμός μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών (όχι περισσότερο από επτά) 

με ευρύτερα συμφέροντα στον χημικό τομέα και με παγκόσμια δίκτυα των οποίων οι 

δραστηριότητες εστιάζονται στη μετατροπή των βασικών στοιχείων (αζώτου από τον αέρα, 

φωσφόρου και καλίου από τα ορυχεία) σε απλά ή σύνθετα ανόργανα λιπάσματα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των βασικών καλλιεργειών. Η παρασκευή λιπασμάτων 

είναι μία από τις πιθανές χρήσεις των χημικών τους. Μερικοί από αυτούς πωλούν τα προϊόντα 

τους σε μεγάλες ποσότητες σε μικρότερες εταιρείες για ανάμειξη ή περαιτέρω επεξεργασία, αλλά 

οι περισσότερες επιχειρήσεις συμμετέχουν επίσης στην εμπορία και την πώληση των προϊόντων 

της για γεωργική, επαγγελματική ή ακόμα και για γενική χρήση. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν 
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ότι 4-5 εταιρείες είναι υπεύθυνες για περισσότερο από το 80% της συνολικής παραγωγής 

λιπασμάτων, αν και υπάρχουν ακόμα κάποιοι ανεξάρτητοι εθνικοί φορείς σε συγκεκριμένες χώρες 

(π.χ. στην Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα). 

❖ Μια σειρά μεσαίων επιχειρήσεων (ανεξάρτητες ή θυγατρικές των μεγάλων 

κατασκευαστών της ανωτέρω ομάδας) στρέφονται στην παραγωγή σύνθετων υγρών λιπασμάτων 

και άλλων εξειδικευμένων προϊόντων. Αυτές οι επιχειρήσεις καλύπτουν τόσο την επαγγελματική 

(γεωργική) αγορά, όσο  και το λεγόμενο τομέα του χόμπι (της κηπουρικής), με πωλήσεις 

απευθείας στους καταναλωτές. Ένας σημαντικός αριθμός από αυτές επικεντρώνονται στις 

εγχώριες αγορές, αλλά μερικοί (πάνω από 30%) εξάγουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και 

εκτός της ΕΕ. Ωστόσο, δεν είναι διαθέσιμα πιο ακριβή δεδομένα. 

❖ Ένας μεγάλος αριθμός των μικρών επιχειρήσεων - σύμφωνα με την προκαταρκτική 

εκτίμηση της Eurostat πάνω από 800 από συνολικά 1,058 - κατευθύνονται αποκλειστικά προς την 

ανάμειξη λιπασμάτων που αγοράστηκαν από μεγάλες εταιρείες για να καλύψουν κυρίως τις 

ανάγκες της τοπικής αγοράς (αμπέλια, φρούτα και λαχανικά). Ο αριθμός και η εστίαση των 

εταιρειών αυτών ποικίλλουν στις διαφορετικές χώρες. Οι περισσότερες από αυτές 

επικεντρώνονται στις τοπικές ή εθνικές αγορές, και πολύ λίγα από αυτά εξάγονται σε άλλες χώρες 

της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες. Στον τομέα αυτό, το επίπεδο της πολυπλοκότητας των διαδικασιών 

παραγωγής μπορεί να διαφέρει σημαντικά. 

Η χρήση των ανόργανων λιπασμάτων στη γεωργία αποτελεί βασικό τμήμα της αγοράς 

(Σχήμα 1). Το 2008, η συνολική κατανάλωση στην αγροτική οικονομία στα 27 κράτη μέλη της 

ΕΕ (ΕΕ-27) ήταν 17,9 εκατομμύρια τόνοι θρεπτικά συστατικά (11,2 εκατομμύρια τόνοι Ν,  3,1 

εκατομμύρια τόννοι P και 3,6 εκατομμύρια τόνοι K). Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία και η 

Πολωνία καταναλώνουν τη μεγαλύτερη ποσότητα (άζωτο, φώσφορο και ανθρακικό κάλιο), που 

μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της συνολικής κατανάλωσης. Ωστόσο, τα σημερινά 

επίπεδα της παραγωγής στην Ευρώπη δεν ανταποκρίνονται στη ζήτηση. Η Ευρώπη είναι καθαρός 

εισαγωγέας αζωτούχων και φωσφορικών λιπασμάτων (κυρίως από τη Ρωσία, την Ουκρανία, το 

Μαρόκο και την Αίγυπτο), αν και έχει θετικό εμπορικό ισοζύγιο όσον αφορά τα λιπάσματα 

καλίου. 

Ταυτόχρονα, κατά την τελευταία δεκαετία υπάρχει μια σημαντική συνολική μείωση της 

χρήσης λιπασμάτων στα κράτη μέλη  της ΕΕ-15 (14% πτώση). Αντίθετα, στα περισσότερα κράτη 

μέλη της ΕΕ-12 η συνολική κατανάλωση έχει αυξηθεί μεταξύ 5% (Ουγγαρία) και 24% (Λετονία). 

Σε κάποιο βαθμό αυτό αντανακλά τις αλλαγές στην ένταση της χρήσης λιπασμάτων και 

βελτιωτικών του εδάφους (που εκφράζεται ως κόστος ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης γης) και τα 

διαφορετικά επίπεδα της κηπουρικής και των πολυετών φυτών στη γενική γεωργική χρήση. Η 

οικονομική κρίση οδήγησε σε πιο δραματική μείωση της συνολική κατανάλωσης λιπασμάτων. 

Έπεσε κατά 23,5% μεταξύ του 2008 και του 2011, λόγω της κατάρρευσης των τιμών των 

γεωργικών προϊόντων και τη μείωσης της γεωργικής παραγωγής. Η κατανάλωση των λιπασμάτων 

αζώτου στην ΕΕ-27 έχει μειωθεί κατά 13,5%, ενώ στα λιπασματα φωσφόρου και  καλίου έχει 

μειωθεί κατά περίπου 40%. 

 



 

 pg. 6 

Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 

 

Εικ.1. Η κατανάλωση λιπασμάτων στην ΕΕ 

 

Όσον αφορά το κόστος της παραγωγής λιπασμάτων οι σημαντικοί παράγοντες είναι  τόσο 

το επίπεδο της ζήτησης όσο και το κόστους της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορών. 

Η τιμή του φυσικού αερίου προσδιορίζει το 50-70% του συνολικού κόστους παραγωγής για τα 

αζωτούχα λιπάσματα. Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου κατά τα τελευταία χρόνια οδήγησε 

σε αύξηση της τιμής των λιπασμάτων στην ΕΕ-27 κατά περίπου 25% και αναμένεται ακόμη 

μεγαλύτερη αύξηση (σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με το 2000). 

 

Η μετάβαση στην παραγωγή και τη χρήση χρήσης λιπασμάτων 
Τα τρέχοντα δεδομένα δείχνουν ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, η εφαρμογή των 

λιπασμάτων δεν είναι ισορροπημένη. Ειδικά στην Ασία και την Ευρώπη οι αγρότες 

χρησιμοποιούν πολύ λίγο φώσφορο και κάλιο σε σχέση με τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων. Σε 

άλλες χώρες, η εξάντληση των θρεπτικών ουσιών στο εδάφους και οι αποδόσεις των καλλιεργειών 

έχουν μειώθεί σημαντικά. Αυτό το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό στην υποσαχάρια Αφρική, στην 

Καραϊβική και σε τμήματα της Ασίας. Αυτό οδηγεί στην απελευθέρωση νέας γεωργικής γης 

υψηλής ποιότητας. Ωστόσο το οριακό όφελος της μετατροπής νέων εκτάσεων γης είναι 

περιορισμένο. Οι διαθέσιμοι πόροι γης και υδάτων έχουν μειωθεί σε πολλές αναπτυσσόμενες 

χώρες. Η μελλοντική ανάπτυξη της παραγωγής τροφίμων θα εξαρτάται κυρίως από την περαιτέρω 
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εντατικοποίηση της αγροτικής οικονομίας σε περιοχές με υψηλό δυναμικό, και σε μικρότερο 

βαθμό σε περιοχές με χαμηλό δυναμικό. Οι αλλαγές στην παραγωγή λιπασμάτων και των 

εισαγωγών από την Κίνα, τον μεγαλύτερο καταναλωτή στον κόσμο, συνεχίζουν να έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια κατανάλωση. Κατά την τελευταία δεκαετία, η Κίνα έχει 

μειώσει τις εισαγωγές λιπασμάτων κατά 18% και αύξησε την παραγωγή της κατά περίπου 14%. 

Στις χώρες της ΕΕ (π.χ. Δανία και Ιταλία) η οργανικής ύλης στο εδάφους μειώνεται σημαντικά σε 

μη αποδεκτά επίπεδα (3%). 

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για πόρους αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. Η συγκέντρωση 

των ορυχείων φωσφορικών αλάτων και των πεδίων φυσικού αερίου εκτός της ΕΕ, καθιστά την 

παραγωγή  λιπασμάτων και την ευρωπαϊκή κοινωνία εξαρτημένη και ευάλωτη από τις εισαγωγές, 

τις υψηλές τιμές των πρώτων υλών, καθώς  και από την πολιτική κατάσταση στης προμηθεύτριες 

χώρες. Κατά συνέπεια, η μετάβαση στην αποκατάσταση των φυσικών στοιχείων θα είναι ο 

παράγωντας  κλειδί για την αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων στην Ευρώπη. 

Η βιομηχανική παραγωγή ανόργανων λιπασμάτων έχει υψηλή κατανάλωση ενέργειας. 

Εκτιμάται ότι το 2% της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας προορίζεται για την παρασκευή 

ανόργανων λιπασμάτων αζώτου. Το 2007, η παγκόσμια βιομηχανία ανόργανων λιπασμάτων 

(συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων  αζώτου και φωσφόρου) παράγει 465 εκατομμύρια 

τόνους CO2. Από την άλλη πλευρά, η ανάκτηση των θρεπτικών συστατικών θα συμβάλει στην 

άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής με λιγότερο ενεργοβόρων τεχνολογιών. Αυτές οι διαδικασίες 

μπορούν να συνδυαστούν με την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας (όπως για 

παράδειγμα, η αποδόμηση των οργανικών αποβλήτων, που παράγουν βιοαέριο και θερμική 

ενέργεια), συμβάλλοντας έτσι στη μετάβαση προς μια φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη 

οικονομία. 

Η μειωμένη ανάκτηση των θρεπτικών ουσιών είναι ένα πρόβλημα τόσο για την Ευρώπη 

όσο και για όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής γεωργικών καλλιεργειών, ο 

φώσφορος και το άζωτο που δεν έχει αφομοιωθεί από τα φυτά χάνονται από το περιβάλλον. Η 

απώλεια αζώτου και φωσφόρου, ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας οδήγησαν στην 

οικολογική υποβάθμιση των επιφανειακών υδάτων μέσω του ευτροφισμού και στην εμφάνιση  

νεκρών πυθμένων στις παράκτιες περιοχές των ωκεανών της ΕΕ. Οι συνολικές απώλειες είναι 

σημαντικές και αντιπροσωπεύουν το 30-35% της ετήσιας χρήσης φωσφόρου. 

Με τη διατήρηση της αξίας των πρώτων υλών και τη μείωση του κόστους της ενέργειας, 

κατά τη χρήση οργανικών πηγών των φυσικών στοιχείων, θα επιτευχθεί η μετάβαση προς μια 

κυκλική οικονομία, θα ενθαρρύνεται η καινοτομία, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα 

και αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες υποθέτουν ταχεία ανάπτυξη της αγοράς  βιολιπασμάτων. Η 

ζήτηση για τα προϊόντα αυτά θα προωθηθεί τόσο από την ανάγκη για ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όσο και από τη σταδιακή κατάργηση 

της χρήσης συνθετικών τοξικών ουσιών. 
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Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
 

Η χρήση βιολιπασμάτων 
Αν και τα βιολιπάσματα εμπορευματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική και 

την Ευρώπη, παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον σε αυτά  σε διάφορα μέρη της περιοχής 

Ασίας-Ειρηνικού και τη Νότια Αμερική. Η Βόρεια Αμερική είναι η μεγαλύτερη αγορά 

βιολιπασμάτων και ακολουθείται από την Ευρώπη. Μαζί, αυτές οι αγορές αντιπροσωπεύουν πάνω 

από το 50% των παγκόσμιων εσόδων. Η αυξανόμενη προτίμηση για βιολογικά τρόφιμα, σε 

συνδυασμό με την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με τα χημικά 

λιπάσματα και την ατμοσφαιρική ρύπανση έχει οδηγήσει στην αύξηση της χρήσης τους σε αυτές 

τις περιοχές. Επιπλέον, η θέσπιση ενός αυστηρού κανονιστικού πλαισίου ως προς τα χημικά 

παρασκευάσματα ανάγκασε πολλούς αγρότες να χρησιμοποιούν βιολιπάσματων, το οποίο θα 

αυξήσει περαιτέρω τη ζήτηση κατά την επόμενη δεκαετία. Αυτό σχετίζεται με την εισαγωγή της 

«Κοινής Αγροτικής Πολιτικής» (ΚΑΠ) στην Ευρώπη που περιορίζει και ελέγχει την εφαρμογή 

συνθετικών λιπασμάτων, ενταυτόχρονα προωθεί τη χρήση βιολιπασμάτων και τη βιολογική 

γεωργία. 

Η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά βιολιπασμάτων 

και η ζήτησή τους κατά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά στις περιφερειακές αγορές 

όπως η Ινδία, η Κίνα και η Ταϊβάν. Η χρήση βιολιπασμάτων στην περιοχή της Ασίας και του 

Ειρηνικού αναμένεται να αυξηθεί κατά διψήφιο αριθμό για την περίοδο 2013-2020 λόγω της 

ραγδαίας ανάπτυξης της γεωργικής δραστηριότητας και της αύξησης της προτίμησης των 

καταναλωτών για τα βιολογικά τρόφιμα. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες περιοχές, η βασική 

εφαρμογή των βιολιπασμάτων στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού είναι η επεξεργασία του 

εδάφους, αλλά όχι η επεξεργασία των σπόρων. 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων επτά ετών αναμένεται η χρήση βιολιπασμάτων να αυξηθεί 

περισσότερο στη Νότια Αμερική, λόγω των αυξανόμενων γεωργικών δραστηριοτήτων στη 

Βραζιλία. Εκεί, για την περίοδο 2013-2020 αναμένεται σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης 16,4%. Τα 

βιολιπάσματα που περιέχουν αζωτοδεσμευτικούς μικροοργανισμοούς είναι το μεγαλύτερο τμήμα 

του προϊόντος για το έτος 2012 στην περιοχή αυτή, και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% των 

παγκόσμιων εσόδων. Η αυξανόμενη ζήτηση για τα αζωτούχα λιπάσματα θεωρείται ως ένας 

βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη της αγοράς βιολιπασμάτων που περιέχουν 

άζωτοδεσμευτικούς  μικροοργανισμούς. Τα τελευταία χρησιμοποιούνται ευρέως στις περιοχές της 

Νότιας Ασίας και της Νότιας Αμερικής. 

Το φωσφορικό άλας είναι το δεύτερο πιο διαδεδομένο θρεπτικό συστατικό στα λιπάσματα 

και το 2012 η κατανάλωσή του υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια τόνους. Ένα από τα μειονεκτήματα 

των φωσφορικών λιπασμάτων είναι η ταχεία ακινητοποίηση και η αδυναμία για επακόλουθη 

απορρόφηση τους από τις καλλιέργειες. 
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Όσον αφορά την εφαρμογή βιολιπασμάτων, η προσέγγιση που χρησιμοποιείται πιο συχνά 

είναι η επεξεργασία σπόρων και το 2012 αυτή αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% της αγοράς. 

Αυτή η επεξεργασία αυξάνει την αντίσταση των σπόρων σε βακτηριακές και ιογενείς επιθέσεις, 

καθώς και την γεωργική απόδοση. Εξάλλου, τα βιολιπασμάτα συμβάλλουν στην αξιοποίηση του 

ατμοσφαιρικού αζώτου, καθιστώντας το διαθέσιμο για τα φυτά. Οι σπόροι που κατεργάζονται με 

βιολιπάσματα, είναι ικανοί να αυξάνουν την περιεκτικότητα του φωσφόρου στο έδαφος, 

διαλύοντας τις ακινητοποιημένες ενώσεις που περιέχουν φώσφορο. 

Η επεξεργασία του εδάφους με βιολιπάσματα είναι μια άλλη κύρια  εφαρμογή τους και 

περιλαμβάνει τον ψεκασμό τους στην αγροτική γή. Έτσι,  αύξάνεται η γονιμότητα του εδάφους 

και  βελτιώνεται η απόδοση των φυτευμένων καλλιεργειών. 

 

Η Τμηματοποίηση της αγοράς βιολιπασμάτων 
Η αγορά βιολιπασμάτων μπορεί να χωριστεί με βάση τους τύπους των προϊόντων, τις 

προσεγγίσεις για την εφαρμογή και τις γεωγραφικές περιοχές. Όσον αφορά τους τύπους των 

προϊόντων, για ένα χρονικό διάστημα επτά ετών μεταξύ του 2015 και του 2022 αναμένεται να 

είναι διαθέσιμοι τρεις κύριοι τομείς: 

1. Βιολιπάσματα που περιέχουν αζωτοδεσμευτικούς μικροοργανισμούς. 

2. Βιολιπάσματα που διαλύουν τα φωσφορικά άλατα 

3. Άλλα βιολιπάσματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να κινητοποιήσουν 

την ποτάσα και να διαλύουν τον ψευδάργυρο (Εικόνα 2). 
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Εικ. 2. Η τμηματοποίση της αγοράς βιολιπασμάτων 

 

Τα αζωτοδεσμευτικά λιπάσματα αποτελούνται από ένα μίγμα στελεχών των διαφορετικών 

αζωτοδεσμευτικών μικροοργανισμών όπως Rhizobium, Azospirillum, Acetobacter και 

Azotobacter. Αυτοί συμβάλουν στη βελτίωση της απόδοσης του αζώτου στο έδαφος. Τα 

λιπασματα που διαλύουν τα φωσφορικά άλατα  χρησιμοποιούνται ως παράγοντες ελέγχου για τη 

βελτίωση της γεωργίας. 

Όσον αφορά την εφαρμογή, η αγορά χωρίζεται σε δύο κύρια τμήματα, που περιλαμβάνουν 

την επεξεργασία των σπόρων και την επεξεργασία του εδάφους. 

Η Παρασκευή και η χρήση  βιολιπασμάτων χωρίζονται και σε περιφερειακό επίπεδο ως 

προς τα έσοδα (σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), ενώ το 2014 θεωρείται το έτος βάση, με περίοδο 

πρόβλεψης επτά ετών μεταξύ του 2015 και του 2022. 

 

Το μέγεθος της αγοράς βιολιπασμάτων και προοπτικές ανάπτυξης 
Η αγορά βιολιπασμάτων αναμένεται να αυξάνεται με ένα σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης 

των 14.08% το 2016 για να φθάσει τα 2,305.5 εκατ. το 2022 (Εικόνα 3). Οι εκτιμήσεις αυτές 

Η τμηματοποίηση της αγοράς  
βιολιπασμάτων 

Τύποι  
βιολιπασμάτων 

Εφαρμογή 
Γεωγραφική  
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✓ Αζωτο- - 

δεσμευτικά 

✓ Που διαλύουν  

το φώσφορο 

✓ Άλλα  

✓ Κατεργασία   των  

σπόρων 

✓ Επεξεργασία  

του  εδάφους 

✓ Βόρεια  

Αμερική 

✓ Ευρώπη 

✓ Ασία 

✓ Λατινική  

Αμερική 

✓ Μέση Ανατολή   

και Αφρική 
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καθορίζονται από παράγοντες όπως: i) η αύξηση της ζήτησης λόγω της αύξησης στην παγκόσμια 

παραγωγή τροφίμων και ii) η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την παραγωγή βιο- λιπασμάτων. Το 

υψηλό δυναμικό ανάπτυξης των αναδυόμενων αγορών και οι αχρησιμοποίητες περιοχές 

προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την αύξηση του αριθμό των ενδιαφερομένων στην αγορά 

βιολιπασμάτων. Από την άλλη πλευρά, μερικοί από τους παράγοντες που περιορίζουν την αγορά 

των εν λόγω προϊόντων, είναι η έλλειψη ενημέρωσης και η χαμηλή αποδοχή των βιολιπασμάτων, 

σε συνδυασμό με την κακή υποδομή. 

Αναμένεται ότι η παγκόσμια αγορά βιολιπασμάτων θα αυξηθεί σημαντικά κατά την 

περίοδο 2015-2020, δεδομένου ότι τα σκευάσματα αυτά παρέχουν ένα φυσικό φράγμα κατά των 

παρασίτων. Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά προστατεύουν τα φυτά από τα παθογόνα και βελτιώνουν 

την απορρόφηση του ψευδαργύρου και του φωσφόρου. Η χρήση βιολιπασμάτων στη γεωργία 

υποβοηθά την αποσύνθεση της οργανικής ύλης και τονώνει τη συνολική ανάπτυξη και την 

βλάστηση των φυτών. Η ανάγκη για υψηλότερες γεωργικές αποδόσεις, σύμφωνα με τις 

αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού έχει οδηγήσει στην χρήση βιολιπασμάτων, καθώς τα 

τελευταία χαρακτηρίζονται από την απουσία αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Μέσα στα 

επόμενα πέντε έως επτά χρόνια αναμένεται ότι η αυξηνόμενη ζήτηση βιολογικών τροφίμων από 

τους καταναλωτές θα έχει θετική επίδραση στην αγορά λιπασμάτων. Από την άλλη πλευρά, η 

αύξηση του κόστους των χημικών λιπασμάτων, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών των 

τροφίμων, αναμένεται να είναι μια άλλη βασική κινητήρια δύναμη για την αγορά βιολιπασμάτων 

κατα την περίοδο 2015-2020. 

 

 

 

Εικ.3. Παγκόσμια έσοδα από την αγορά βιολιπασμάτων, 2012 – 2022 (εκατομ.US$) 

 

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

εκ
α
το
μ
.U
S$

Αζωτοδεσμευτικά Που διαλύουν τα
φωσφορικά άλατα

Άλλα



 

 pg. 12 

Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 

Ένα βασικό πρόβλημα στην ανάπτυξη της αγοράς και την υιοθέτηση των βιολιπασμάτων 

από το κοινό είναι η βιομηχανική αλυσίδα της αξίας. Αποτελείται από τους κατασκευαστές και 

τους προμηθευτές πρώτων υλών, τους παραγωγούς βιολιπασμάτων, τα κανάλια διανομής και τους 

τελικούς χρήστες (αγρότες, τοπικούς καλλιεργητές).Τα βιολιπάσματα παράγονται σε 

διαφορετικές πρώτες ύλες όπως γεωργικές καλλιέργειες, λίπη, νιφάδες πατάτας, ζωικά απόβλητα, 

απόβλητα σφαγείων, οργανικά οικιακά απόβλητα και κατάλοιπα από τη βιομηχανία τροφίμων. 

Υπάρχουν πολυάριθμοι διαφορετικοί προμηθευτές πρώτων υλών που εφοδιάζουν τους 

κατασκευαστές βιολιπασμάτων. Για παράδειγμα, η εταιρεία «Σουηδικό βιοαέριο» είναι μια 

ολοκληρωμένη εταιρεία που παράγει  βιολιπάσματα ως υποπροϊόν κατά την παραγωγή βιοαερίου. 

Η εταιρεία προμηθεύει επίσης τις πρώτες ύλες σε ανεξάρτητους παραγωγούς βιολιπασμάτων. Οι 

περισσότεροι προμηθευτές πρώτων υλών δημιουργούν κόστος κατά την προετοιμασία και την 

παράδοσή τους στους παραγωγούς. Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις πρώτες ύλες είναι 

βιολογικά απόβλητα, η αποδοτικότητα των προμηθευτών είναι υψηλή, και εκτιμάται σε περίπου 

10% της προστιθέμενης αξίας. 

Στο πλαίσιο αυτό οι περισσότεροι κατασκευαστές βιολιπασμάτων ενσωματώνουν τα 

διάφορα στάδια της αλυσίδας της αξίας, καθώς η ζήτηση για το προϊόν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τους τελικούς χρήστες. Τα 90% του εμπορικού παρασκευάσματος βιολιπασμάτων είναι 

ενσωματωμένη με την παραγωγή αραβοσίτου και ρυζιού. 

Τα βιολογικά τρόφιμα και ποτά είναι προϊόντα που παράγονται φυσικά, χωρίς να 

περιέχουν συνθετικές χημικές ουσίες και  πρόσθετα τροφίμων. Τα βασικά βιολογικά προϊόντα 

είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα προϊόντα με βάση το κρέας, τα φυσικά παραγόμενα αλκοολούχα 

ποτά όπως το κρασί και η μπύρα. Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τις αρνητικές 

επιπτώσεις των ανόργανων τροφίμων στην υγεία του ανθρώπου οδήγησαν σε μετατόπιση των 

τάσεων στη βιομηχανία προς την προώθηση της αγοράς βιολογικών τροφίμων. Αυτό αναμένεται 

να είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε αύξηση της αγοράς βιολιπασμάτων 

κατά την περίοδο 2015 -2020. 

 

Το μερίδιο της αγοράς βιολιπασμάτων ανάλογα με το προϊόν 
Τα αωτοδεσμευτικά λιπάσματα  κυριαρχούν στην αγορά και αντιπροσωπεύουν το 79% 

των παγκοσμίων εσόδων το 2012 (Εικόνα 4). Χρησιμοποιούνται για την λίπανση τόσο των 

οσπρίων όσο και μη-οσπρίων, και βρίσκουν  ευρεία εφαρμογή στην καλλιέργεια ρυζιού και 

ζαχαροκάλαμου. Η αύξηση στην κατηγορία των αζωτοδεσμευτικών σκευασμάτων οφείλεται στο 

γεγονός ότι είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα βιολιπάσματα σε όλο τον κόσμο. Κατά τη 

διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, έγινε σημαντική προσπάθεια στον τομέα της 

επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των γεωργών. Αυτό 

οδήγησε σε σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς των εν λόγω προϊόντων. Η κρίσιμη σημασία 

του της δέσμευσης του αζώτου για τη βιοσύνθεση πολυάριθμων ενώσεων όπως τα νουκλεϊκά 

οξέα, και η χλωροφύλλη στα φυτά αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην αγορά κατά τα 
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επόμενα επτά χρόνια. Ωστόσο, η παρουσία των γνωστών συνθετικών λιπασμάτων, μπορεί να 

αποτελέσει σοβαρή απειλή για την ζήτηση των αζωτοδεσμευτικών  σκευασμάτων. 

 

 

 

Εικ.4. Μερίδιο αγοράς των βιολιπασμάτων ανάλογα με το προϊόν 

 

Το 2012, το 14% της παγκόσμιας αγοράς βιολιπασμάτων καταλαμβάνεται από τους 

μικροοργανισμούς που διαλύουν τα φωσφορικά άλατα και αναμένεται να φθάσουν περίπου το 

18% του μεριδίου των εσόδων το 2022. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για τη 

μετατροπή των οργανικών οξέων χαμηλού μοριακού βάρους  σε διαλυτές μορφές. 

Οι άλλοι τύποι προϊόντων περιλαμβάνουν βιολιπάσματα κινητοποίησης με βάση την 

ποτάσα και βιολιπάσματα που διαλύουν τον ψευδάργυρο και το θείο. Τα προαναφερθέντα 

παρασκευάσματα καταλαμβάνουν από κοινού το 7% των παγκόσμιων εσόδων από βιολιπάσματα 

το 2012. 

Μία από τις επερχόμενες τάσεις, η οποία αναμένεται να τονώσει τις προοπτικές ανάπτυξης 

αυτής της αγοράς είναι η εισαγωγή υγρών παρασκευασμάτων. Τα τελευταία είναι σκευάσματα 

που περιέχουν τους επιθυμητούς μικροοργανισμούς, ιχνοστοιχεία και χημικές ενώσεις οι οποίες 

προάγουν το σχηματισμό των σπορίων. Αυτό υποβοηθά την αύξηση της διάρκειας ζωής και την 

ανοχή σε αντίξοες συνθήκες – έχουν διάρκεια ζωής σχεδόν δύο χρόνια και αντοχή σε υψηλές 

θερμοκρασίες και υπεριώδη ακτινοβολία. Επιπλέον, η πυκνότητα των μικροοργανισμών σε 

τέτοιες συνθέσεις είναι υψηλότερη σε σύγκριση με τα στερεά βιολιπάσματα. Η εφαρμογή τους 

γίνεται μέσω μηχανοκίνητων ψεκαστήρων, δοχείων για υδρολίπανση, ψεκαστήρων χειρός και ως 
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βασικό λίπασμα που αναμειγνύεται με κοπριά. Αυτά τα υγρά βιολιπάσματα έχουν πολύ υψηλή 

ενζυματική δραστικότητα, η οποία διευκολύνει την αποδοχή τους από τους γεωργούς. 

Αναμένεται ότι η παγκόσμια αγορά για τα υγρά λιπάσματα θα αυξηθεί κατά περίπου 3% 

μέχρι το 2020. Η επιδείνωση της ποιότητας του εδάφους προωθεί τη χρήση προϊόντων που 

επιτρέπουν στους αγρότες να αυξήσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών τρεις έως τέσσερις φορές. 

Η αύξηση των αγροτικών περιοχών και η ανάγκη να αυξηθούν οι αποδόσεις ενθαρρύνει πολλούς 

αγρότες να χρησιμοποιούν υγρά βιολιπάσματα επειδή τα φυτά μπορούν να  απορροφήσουν 

αμέσως τα θρεπτικά συστατικά, έτσι ώστε να επιτευχθούν γρηγορότερα αποτελέσματα. Οι μικροί 

αγρότες αγοράζουν επίσης υγρά βιολιπάσματα για να μειώσουν την εξάρτησή της από τις 

κλιματικές συνθήκες και να αποκτήσουν αυξημένες αποδόσεις ακόμη και σε υγρές ή θυελλώδεις 

καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για την ορθή εφαρμογή των 

μικροβιακών παρασκευασμάτων, επειδή η υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους οδηγεί σε 

ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών για την ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών σε όλο τον 

κόσμο. 

Η περιοχή της Ασίας  και του Ειρηνικού θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά για 

την περίοδο 2012-2020, λόγω της αύξησης των εκτάσεων  με υδροπονικό σύστημα, της 

διαθεσιμότητας επιδοτήσεων για τη χρήση βιολιπασμάτων και την αύξηση της εκμηχάνισης. Αυτό 

προϋποθέτει μια μεγάλης κλίμακας υιοθέτηση των τεχνολογιών, όπως ψεκαστήρες υγρών 

λιπασμάτων. Μερικές από τις κύριες χώρες που χρησιμοποιούν έντονα τα βιολιπάσματα στη 

γεωργική πρακτική είναι η Αυστραλία, η Ινδονησία, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη, το 

Βιετνάμ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Η ζήτηση 

για τέτοια προϊόντα θα οδηγήσει σε τεράστια αύξηση στην περιοχή, λόγω της αύξησης των 

προγραμμάτων που προωθούν την ισόρροπη χρήση λιπασμάτων. 

 

Το μερίδιο αγοράς βιολιπασμάτων ανάλογα με την εφαρμογή 
Η επεξεργασία σπόρων είναι το μεγαλύτερο τμήμα της εφαρμογής, το οποίο 

αντιπροσωπεύει το 72% των παγκόσμιων εσόδων  στη αγορά βιολιπασμάτων το 2014 (Εικόνα 5). 

Οι σπόροι των φυτών υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτά τα παρασκευάσματα με σκοπό την 

πρόληψη βακτηριακής και ιογενούς ρύπανσης που μειώνει την απόδοση των καλλιεργειών. 

Επιπλέον, τα βιολιπάσματα συμβάλλουν στη δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου και στην 

απορρόφηση του από το φυτό. Οι σπόροι που επεξεργάζονται με βιολιπασμάτα, είναι ικανά να 

αυξάνουν την περιεκτικότητα του φωσφόρου στο έδαφος,  ενώ το διαλύουν  και βελτιώνουν τη 

διαθεσιμότητά του. 
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Εικ.5. Το μερίδιο αγοράς των βιολιπασμάτων ανάλογα με την εφαρμογή 

 

Εξάλλου, η αυξανόμενη ζήτηση για  βιολιπάσματα, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης 

της παραγωγής,  αύξησε και τις πωλήσεις νέου εξοπλισμού ψεκασμού σε όλο τον κόσμο. Ως 

αποτέλεσμα, οι προμηθευτές διέθεσαν στην αγορά νέα μοντέλα ψεκαστηρών με βελτιωμένα 

χαρακτηριστικά όπως: εκτεταμένη περίμετρος ψεκασμού, έξυπνα συστήματα ελέγχου της 

ταχύτητας, βελτίωση της ακρίβειας του ψεκασμού και βραδεία αποδέσμευση λιπασμάτων που 

συμβάλλουν στην ακριβή εφαρμογή τους και στη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους. Άλλες 

εφευρέσεις στους ψεκαστήρες περιλαμβάνουν συστήματα φωτισμού με λαμπτήρες LED, 

αυξημένη χωρητικότητα των δεξαμενών και βελτιωμένη ασφάλεια. Αυτές οι τεχνολογικές 

εξελίξεις και βελτιωμένες δυνατότητες θα επιταχύνουν τον όγκο των πωλήσεων 

λιπασματοδιανομέων κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Αναλυτές της εταιρείας 

Technavio προβλέπουν ότι η παγκόσμια αγορά για λιπασματοδιανομείς θα αυξηθεί κατά 

περισσότερο από 6% έως το 2020. 

Οι ακριβεις λιπασματοδιανομείς θα συμβάλλουν στη βελτίωση των αποδόσεων των 

καλλιεργειών και θα αυξήσουν την παραγωγή μέσω συστημάτων βαθμονόμησης και ελεγκτών για 

τη ροή μάζας, που ρυθμίζουν την ποσότητα των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων. Επίσης, αυτές οι 

διανομείς θα συμβάλλουν στην  χαρτογράφηση των εδαφών, επειδή θα έχουν πακέτα λογισμικού 

που προωθούν την εφαρμογή των λιπασμάτων μέσω  δορυφορικών τεχνολογιών. KUHN, 

AMAZONE, BBI και Sulky είναι μερικές από τις δημοφιλείς μάρκες στην αγορά για ακριβείς 

διανομείς λιπασμάτων. 
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Εικ. 6. Τμηματοποίηση ανά τύπο προϊόντων και ανάλυση της αγοράς  για την εφαρμογή 

βιολιπασμάτων 

 

Ο τομέας των λιπασματοδιανομέων μεγάλης εμβέλειας  κυριαρχεί στην αγορά το 2015 και 

αντιπροσωπεύει περίπου το 64% του συνολικού μεριδίου της αγοράς (Εικόνα 6). Αυτές οι 

διανομείς  είναι επίσης γνωστοί ως περιστροφικοί ή φυγοκεντρικοί και χρησιμοποιούνται κυρίως 

για την εφαρμογή των κοκκωδών λιπασμάτων. Η ενοποίηση της γεωργικής γης θα έχει θετική 

επίδραση στην ανάπτυξη αυτού του τομέα κατά τα επόμενα χρόνια καθώς οι διανομείς είναι 

κυρίως κατάλληλοι για χρήση σε μεγάλα αγροκτήματα. Επιπλέον, οι πωλητές εισάγουν νέους 

λιπασματοδιανομείς με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως:  ισορροπημένη κατανομή των 

λιπασμάτων, αισθητήρες GPS της ταχύτητας και συστήματα ελέγχου των ακροφυσίων, με βάση 

την πίεση, για να εξασφαλίζουν μια σταθερή ροή κατά τη διασπορά του λιπάσματος. 

Η γεωγραφική κατάτμηση της αγοράς λιπασματοδιανομέων είναι μεταξύ των χωρών της 

Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της περιοχής Ασίας και Ειρηνικού και της Ευρώπης, της Αφρικής 

και της Μέσης Ανατολής. Η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού θα συνεχίσει να κυριαρχεί στην 

αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης και αναμένεται να λάβει πάνω από το 60% του 

συνολικού μεριδίου αγοράς έως το 2020. Η αυξανόμενη εξάρτηση από τα λιπάσματα για τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 

συμβάλλει στο υψηλό μερίδιο αγοράς σε αυτόν τον τομέα. Οι αυξημένες απαιτήσεις σχετικά με 

την ποιότητα των φυτικών προϊόντων οδηγούν στην αυξημένη χρήση του λιπασμάτων φωσφόρου 

και καλίου η οποία με τη σειρά της αυξάνει τις πωλήσεις  λιπασματοδιανομέων στην περιοχή. 
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Το μερίδιο αγοράς βιολιπασμάτων ανάλογα με την περιοχή 
Η Βόρεια Αμερική είναι η μεγαλύτερη αγορά, που αντιπροσωπεύει περίπου το 32% των 

παγκόσμιων εσόδων από λιπάσματα το 2014 (Εικόνα 7). Η θετική προοπτική για τη αγροτική 

οικονομία στις ΗΠΑ και στον Καναδά, καθώς και η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 

την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων στη γεωργία αναμένεται να έχουν θετική 

επίπτωση στην αγορά βιολιπασμάτων τα επόμενα επτά χρόνια. Το 2014, η Ευρώπη κατέχει το 

23% των παγκόσμιων εσόδων απο βιολιπασμάτων. Το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 

την στρατηγική «Ορίζοντας 2020», η οποία έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την κατανάλωση και την 

παραγωγή βιολογικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο. Εξάλλου, η Επιτροπή έχει προγραμματίσει 

το Σχέδιο Δράσης 2020, στο οποίο προβλέπεται αύξηση της παραγωγής οργανικών τροφίμων. 

 

 

 

Εικ.7. Το μερίδιο αγοράς των βιολιπασμάτων ανάλογα με την περιοχή 

 

Η κυβερνητική υποστήριξη για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και την 

αύξηση της παραγωγής βιολογικών τροφίμων αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της 

αγοράς των βιολιπασμάτων στην περίοδο 2015 - 2022. Η Μέση Ανατολή, η Αφρική και η περιοχή 

της Ασίας και του Ειρηνικού αναμένεται να παραμείνουν υποσχόμενες αγορές κατά τα επόμενα 

επτά χρόνια. Οι μεγάλες δυνατότητες στην αγορά τροφίμων και ποτών στην περιοχή της Ασίας 

και του Ειρηνικού και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται να διαδραματίσουν 

αποφασιστικό ρόλο στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα 

οδηγήσει σε μελλοντική επέκταση του πεδίου εφαρμογής των βιολιπασμάτων. 
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Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ 

Εταιρείες που παράγουν βιολιπάσματα για εμπορικούς σκοπούς 
Οι κορυφαίες εταιρείες που παράγουν βιολιπάσματα για εμπορικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 

❖ Novozymes A/S  

❖ Rizobacter Argentina S.A.  

❖ Lallemand Inc.  

❖ National Fertilizers Limited  

❖ Madras Fertilizers Limited  

❖ Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.  

❖ T Stanes & Company Limited  

❖ Camson Bio Technologies Limited  

❖ Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.  

❖ Biomax  

❖ Symborg  

❖ Agri Life  

❖ Kiwa Bio-Tech Products Group Corporation 
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