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ΔΕΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΕΛ  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

Σε ανηςυχητικϊ χαμηλϊ επύπεδα κινόθηκε πϊλι η κατανϊλωςη λιπαςμϊτων για 

το ϋτοσ 2016. Ο ΣΠΕΛ αναδεικνύοντασ ςτην πρϊξη την καινοτομύα καταγρϊφει 

την κατανϊλωςη λιπαςμϊτων ςτην Ελλϊδα,  με τη βοόθεια μιασ διαδικτυακόσ 

εφαρμογόσ που αναπτύχθηκε από το ΣΠΕΛ ειδικϊ για τη διαδικαςύα αυτό δυο 

φορϋσ το χρόνο (ανϊ ϋτοσ και ανϊ καλλιεργητικό περύοδο). Συνεπώσ από το 

2007 ο ΣΠΕΛ ςυγκροτεύ μια ςημαντικό βϊςη δεδομϋνων που αποτυπώνει με 

δεδομϋνα και τισ ςυςτηματικϋσ μετρόςεισ τησ κατανϊλωςησ λιπαςμϊτων ςτη 

χώρα.  

Τα αποτελϋςματα δεύχνουν ότι υπϊρχει ςυνεχόμενη ςημαντικό μεύωςη τησ 

χρόςησ λιπαςμϊτων, παρόλο που οι καλλιεργούμενεσ εκτϊςεισ ςύμφωνα με 

ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΤΑΤ διατηρούνται ςχεδόν ςταθερϋσ. Συγκεκριμϋνα το 2007 η 

κατανϊλωςη ανερχόταν ςτουσ 1.125.900 τόνουσ, το 2010 ςτουσ 953.000 

τόνουσ, ενώ το 2016 ςτουσ 766.194 τόνουσ. Προκύπτει δηλαδό ότι μϋςα ςε 10 

χρόνια η κατανϊλωςη λιπαςμϊτων ςτη χώρα μασ ϋχει μειωθεύ 32%. Η μεύωςη 

αυτό εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό τα τελευταύα 7 χρόνια. Με βϊςη τα ςτοιχεύα από 

το 2010 ϋωσ το 2016 ϋχουμε πτώςη 20% ςτην κατανϊλωςη λιπαςμϊτων. 

Επύςησ αξύζει να ςημειωθεύ ότι η μεύωςη αυτό παρατηρεύται ςε όλουσ τουσ 

τύπουσ λιπαςμϊτων και ςε όλεσ τισ περιοχϋσ.  

Μελϋτεσ και αναλύςεισ που ϋχουν γύνει από το ΣΠΕΛ με βϊςη τισ καλλιεργητικϋσ 

εκτϊςεισ, τισ καλλιϋργειεσ, τισ εδαφικϋσ ιδιότητεσ και τισ κλιματικϋσ ςυνθόκεσ 

τησ χώρασ υποδεικνύουν ότι οι τόνοι λιπϊςματοσ που καταναλώνονται ςόμερα 

υπολεύπονται ςημαντικϊ από τισ ανϊγκεσ θρϋψησ των φυτών και τη διατόρηςη 

του ιςοζυγύου των θρεπτικών ςτοιχεύων ςτα εδϊφη μασ.  

Η μεύωςη τησ λύπανςησ από την παραγωγό επιφϋρει ϋνα πλόθοσ αρνητικών 

επιπτώςεων τόςο ςτην απόδοςη όςο και ςτην ποιότητα των καλλιεργειών, με 

αποτϋλεςμα να περιορύζεται αιςθητϊ η ανταγωνιςτικότητα των ελληνικών 

αγροτικών προώόντων και να μειώνεται το ειςόδημα του Έλληνα παραγωγού.   

Παρϊλληλα η μακροχρόνια μεύωςη τησ λύπανςησ εξαντλεύ το ϋδαφοσ με 
αποτϋλεςμα να προκαλεύται  υποβϊθμιςη και μεύωςη τησ παραγωγικότητασ των 
εδαφών. Συνεπώσ αυξϊνεται ο κύνδυνοσ τησ μεύωςησ τησ γονιμότητϊσ τουσ και 
τησ ερημοπούηςησ τουσ, μια κατϊςταςη δύςκολα αναςτρϋψιμη με απρόβλεπτεσ 
ςυνϋπειεσ ςτο ϊμεςο μϋλλον. 



 

 

 

 

 

Τα λιπϊςματα αντικαθιςτούν τα θρεπτικϊ ςτοιχεύα που απομακρύνονται από το 

ϋδαφοσ με τη ςυγκομιδό και με τισ καλλιεργητικϋσ πρακτικϋσ. Η ορθολογικό 

λύπανςη ςτα γεωργικϊ οικοςυςτόματα εύναι αναγκαύα για τη διατόρηςη τησ 

αειφορύασ των γεωργικών οικοςυςτημϊτων.  

Ο ΣΠΕΛ ςυνιςτϊ ςτουσ παραγωγούσ την εφαρμογό τησ ορθολογικόσ λύπανςησ, 
για την αύξηςη τησ απόδοςησ και τησ ποιότητασ τησ παραγωγόσ τουσ, με 
περιβαλλοντικό αςφϊλεια, καθώσ και για την αειφορύα των εδαφικών πόρων.  

 


