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ΘΔΜΑ:  Κπίζη κλάδου ηποθίμων και ποηών ζηη Γεπμανία ζυνεπεία ηων ζημειούμενων 

ελλείψεων διοξειδίου ηου άνθπακα και αζωηούχων λιπαζμάηων 
 

Κιάδνο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, ήδε, βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηα πξώηα πξνβιήκαηα ζηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνύ, αθνύ πνιιέο γεξκαληθέο εηαηξείεο αλαθέξνπλ ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ειιείςεηο ζε 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), σο απόηνθν ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο, ζπζηαηηθό απαξαίηεην όρη κόλν 

γηα ηε βηνκεραλία πνηώλ, αιιά γηα νιόθιεξν ηνλ θιάδν ηξνθίκσλ. Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη 

έλα ππνπξντόλ ηερλεηνύ ιηπάζκαηνο (ακκσλίαο), ην νπνίν απαηηεί ηε δέζκεπζε κεγάισλ 

πνζνηήησλ θ.α. γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. Σύκθσλα κε εθπξνζώπνπο ηνπ θιάδνπ πνηώλ ε 

δηαζεζηκόηεηά ηνπ απηή ηε ζηηγκή ζηε γεξκαληθή αγνξά κεηά βίαο θηάλεη έσο ην 30-40% ηεο 

απαηηνύκελεο πνζόηεηαο πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά. 

 

Σην πιαίζην απηό δηεζλείο παξαγσγνί ιηπαζκάησλ αλαθέξνπλ όηη έρνπλ πεξηνξίζεη ζνβαξά ή έρνπλ 

επηιέμεη λα ηεξκαηίζνπλ πξνζσξηλά ηελ παξαγσγή, επεηδή δελ είλαη πιένλ επηθεξδήο εμαηηίαο ηεο 

αθξαίαο αύμεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ ηηκώλ θαη ηεο ζπλαθόινπζεο έιιεηςεο CO2. Εηδηθόηεξα ζηε 

Γεξκαλία, ν κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο ακκσλίαο ‘SKW Piesteritz’ έρεη πεξηνξίζεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ εδώ θαη εβδνκάδεο, πνξεία πνπ ελδέρεηαη λα αθνινπζήζνπλ θαη άιινη θνινζζνί ηνπ 

θιάδνπ, όπσο ε BASF. Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο ‘Fertilizers Europe (FE)’ θαη ηεο 

εξεπλεηηθήο ICIS ηνπιάρηζηνλ ην 70% ηεο παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο γηα αδσηνύρα ιηπάζκαηα ζηελ 

Επξώπε έρεη πιένλ πεξηνξηζηεί ή αθόκα θαη εθιείςεη. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ζηε Γεξκαλία ην 80% ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη είλαη 

αλζξαθνύρν, ε Γεξκαληθή Έλσζε Ζπζνπνηώλ ζεσξεί όηη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη «εμαηξεηηθά 

αλεζπρεηηθή» θαη πιήηηνληαη επί ηνπ παξόληνο θπξίσο ηα κηθξά εξγνζηάζηα δπζνπνηίαο, εηαηξείεο 

παξαγσγήο αλαςπθηηθώλ θαη λεξνύ. Σύκθσλα κε ηνλ θιάδν, νη γεξκαληθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 

θαινύληαη πιένλ λα απνθαζίζνπλ γηα ην πνηα αλζξαθνύρα πνηά ζα εμαθνινπζήζνπλ λα 

παξάγνληαη θαη πνηα όρη. Από ηελ άιινη κεγάινη «παίθηεο» ηνπ θιάδνπ, όπσο ε Coca-Cola 

Γεξκαλίαο, παξαθνινπζνύλ, επίζεο, ζηελά ηε δπλακηθή θαηάζηαζε ζηελ αγνξά αλαθέξνληνο όηη 

«γλσξίδνπκε ηα ζεκεία ζπκθόξεζεο θαη ηηο ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηε δηαζεζηκόηεηα CO2 θαη 

έρνπκε ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ πξνκήζεηα».  

 

Κξίζηκε όκσο είλαη ε θαηάζηαζε θαη ζηε βηνκεραλία θξέαηνο θαη γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ, 

όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κεγάιεο πνζόηεηεο CO2 γηα ηελ αλαηζζεηνπνίεζε ησλ δώσλ ιίγν πξηλ από 

ηε ζθαγή [κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη επηθξηζεί δξηκύηαηα ζηε Γεξκαλία από αθηηβηζηέο γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ δώσλ, όπσο ε PΕΤΑ], γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ κε μεξό πάγν, ήηνη CO2 

[ζηεξεή κνξθή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε ζεξκνθξαζία -78,5 βαζκώλ Κειζίνπ], αιιά θαη γηα 



ηελ σξίκαλζε θξέζθσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζηα ζεξκνθήπηα, όπνπ θαιιηεξγεηέο ζε αξθεηά 

θξαηίδηα αλαθέξνπλ όηη απηή ηελ πεξίνδν ε «θξίζε ηνπ CO2», επί πιένλ ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο 

θαη ησλ ειιείςεσλ ζε αδσηνύρα ιηπάζκαηα, απεηιεί ζνβαξά ηελ επηβίσζή ηνπο.  

    


