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Παγκόσμιος πληθυσμός και 
χρήση λιπασμάτων* 

*EIP-AGRI Focus Group on Nutrient Recycling : Starting Paper on how to improve the 
agronomic use of recycled nutrients (N and P) from livestock manure and other organic 
sources, 2016 

35.2-40.5 GJ ton-1 NH4 

Haber Bosch διαδικασία 
 

53–58% 

Ρύπανση περιβάλλοντος 
          -Νιτρορύπανση- 

Αζωτούχα λίπανση 

~45% 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον: 

• Υψηλή κατανάλωση συμβατικής ενέργειας για την παραγωγή λιπασμάτων 

(εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα)  

• Νιτρορύπανση 

• Ευτροφισμός 

Αυξημένο Κόστος παραγωγής  

Μόνο το ~45% 
χρησιμοποιείται από τα 
φυτά 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 



ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ – ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Εντερική ζύμωση 

Διαχείριση ζωικών αποβλήτων 

Ρυζοκαλλιέργεια  

Γεωργικά εδάφη (κυρίως Ν2Ο λόγω 
χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων)   

Καύση γεωργικών υπολειμμάτων 

Αέρια του θερμοκηπίου 

Πηγή: European Environment Agency, EUROSTAT   

Εκπομπές αμμωνίας 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Πριν 10 χρόνια 

Σήμερα  

Η παραγωγή και αξιοποίηση του βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση προσφέρει πολλά περιβαλλοντικά και 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Αυτό αποδεικνύεται από την ευρεία εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας. Τα τελευταία 
χρόνια έγιναν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του βιοαερίου στην Ελλάδα (>28 μονάδες). Η αναερόβια 
τεχνολογία κάνει αποτελεσματική χρήση της οργανικής ύλης στα απόβλητα μετασχηματίζοντάς την σε CH4 και CO2, 
αποτρέποντας αποτελεσματικά την οργανική ρύπανση 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ωστόσο, η ανάκτηση πολύτιμων θρεπτικών στοιχείων μέσω 
της αναερόβιας τεχνολογίας εξακολουθεί να είναι 
αναποτελεσματική 

Νιτρορύπανση – ρύπανση φωσφόρου 

Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 
Νιτρορύπανση – έως 250 κιλά αζώτου 
από κτηνοτροφικά απόβλητα ανά 
εκτάριο ανά έτος 

Πρόβλημα διάθεσης των υγρών 
επεξεργασμένων αποβλήτων – κόστος 
μεταφοράς, πρόβλημα δυσοσμίας – 
σπόροι ζιζανίων 

Εμπλουτισμός με 
οργανική ουσία 

Ευτροφισμός 



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Θέρμανση θερμοκηπίων με συμβατικούς τρόπους 

• Αυξημένο κόστος θέρμανσης 
  
• Αυξημένο αποτύπωμα άνθρακα 

 

Μη ελεγχόμενος δυναμικός αερισμός στα κτηνοτροφικά κτίρια 

• Μειωμένος αερισμός  αύξηση της αμμωνίας 
και των ρύπων μέσα στο μικροπεριβάλλον της 
κατασκευής   

  
• Αυξημένος αερισμός  αύξηση της 

κατανάλωσης ενέργειας, αυξημένο κόστος 
λειτουργίας 
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Πανεπιστήμια  

Ομάδες 
αγροτών- 
συνεταιρισμοί  

Περιφέρεια - 
Υπουργεία 

Επιχειρήσεις  

Ανάκτηση αζώτου και 
φωσφόρου  

αναβαθμισμένες μορφές 
τους 



Καλλιεργητικές πρακτικές 
(περιορισμένη κατεργασία ή και 

μηδενική κατεργασία, 
αμειψισπορά, μικτή 

καλλιέργεια)  

Γεωργία Ακριβείας – γεωργία 
μειωμένων εισροών  

Αποτελεσματική χρήση των 
λιπασμάτων, αύξηση της 

διαθεσιμότητας των 
θρεπτικών στοιχείων στα φυτά 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ 

• Μείωση του κόστους 
παραγωγής 
 

• Αύξηση του διαθέσιμου 
εισοδήματος 

 

• Μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου 
 

• Μείωση της νιτρορύπανσης 
και του ευτροφισμού 

 



Ενέργεια 
(CH4) 

στερεά 

Υγρά  

Κομποστοποίηση  

Ανάκτηση αζώτου και 
φωσφόρου υπό τη μορφή 

λιπασμάτων 

άρδευση 

Εμπλουτισμός με οργανική σταθεροποιημένη ουσία 

Λίπανση  

Κυκλική Οικονομία Ζωοτροφές   



Χρήση αβαθούς γεωθερμίας σε συνδυασμό με 
αντλία θερμότητας και χρήση θερμοκουρτίνας  

Παθητικό ηλιακό σύστημα 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ 

• Μείωση του κόστους 
παραγωγής 
 

• Αύξηση του διαθέσιμου 
εισοδήματος 

 

• Μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου 
 

 



Χρήση αυτόματου συστήματος αερισμού με 
χρήση αισθητηρίων  

Εξοικονόμηση ενέργειας και 
παράλληλα δημιουργία 

ιδανικών συνθηκών 
μικροπεριβάλλοντος 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ 

• Μείωση του κόστους 
παραγωγής 

• Καλύτερο περιβάλλον 
εργασίας  

• Καλύτερη ανάπτυξη 
πτηνών 

• Αύξηση του διαθέσιμου 
εισοδήματος 

 

• Μείωση του αποτυπώματος 
άνθρακα  
 

 





Σας ευχαριστώ!!!! 


