Η Ε.Β.Υ.Π. Ε.Ε. θυγατρική της ΕΒΙΕ Α. Μιχαηλίδης Α.Ε. είναι μια από τις λίγες Ευρωπαϊκές
εταιρείες και η μοναδική Ελληνική που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αμινοξέων
φυτικής προέλευσης για γεωργική χρήση. Η μονάδα της ΕΒΥΠ είναι εγκατεστημένη στην
ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης και διαθέτει ISO 9001:2000 και ISO 14001:2004.
Η ΕΒΥΠ, πρωτοπόρος στον τομέα των τροφικών εντομοελκυστικών και των υδρολυμένων
πρωτεϊνών, επέκτεινε το 2008 το ερευνητικό της πρόγραμμα, με κορμό την R&D ομάδα της
και συνεργάτες την Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ. και ανεξάρτητους ερευνητές, στον
αναπτυσσόμενο τομέα των αμινοξέων φυτικής προέλευσης για γεωργική χρήση. Η
ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος ήρθε το 2013 με την απόκτηση Ευρωπαϊκής
Πατέντας και εισαγωγή στην αγορά του καινοτόμου σκευάσματος αμινοξέων φυτικής
προέλευσης, βιοενεργοποιητή πλούσιου σε ελεύθερα L-αμινοξέα “Amino 16”. Η
εφαρμογή του “Amino 16” δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε πλείστες όσες
καλλιέργειες. Τον Οκτώβριο του 2018 στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο OLIVEBIOTEQ
στην Σεβίλλη η μελέτη του Ινστιτούτου Χανίων Ελαίας, Αμπέλου και Υποτροπικών φυτών
(ΕΘΙΑΓΕ), στην θεματική ενότητα "Λίπανση της Ελιάς" και θέμα "Διάκριση για την
ευεργετική επίδραση του Amino 16 στην καλλιέργεια της ελιάς", απέσπασε το 1ο βραβείο.
Η ΕΒΥΠ διαθέτει τμήμα πωλήσεων με έμπειρους γεωπόνους σε όλη την Ελλάδα, τμήμα
εξαγωγών και marketing, συμμετέχει σε εκθέσεις του τομέα της στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό και συνεχίζει αδιαλείπτως με την R&D ομάδα της την έρευνα για νέα καινοτόμα
προϊόντα .
Το "Amino 16" είναι ο “market leader” των αμινοξέων φυτικής προέλευσης στην Ελλάδα.
Στα χρόνια 2014 – 2020 η εταιρεία τοποθέτησε 6 νέα καινοτόμα προϊόντα στην αγορά, με
βάση το "Amino 16" και συνδυασμούς Ιχνοστοιχείων και μακροστοιχείων. Επίσης πρόσθεσε
στον κατάλογο των προϊόντων της την σειρά "Θρέψις" αποτελούμενη από Υδατοδιαλυτά
λιπάσματα και υγρά ειδικά σκευάσματα, υψηλών προδιαγραφών.
Στην ίδια περίοδο σύνηψε συμφωνίες σε Ιταλία, Δανία, Τουρκία, Σερβία, Β. Μακεδονία,
Αλβανία, όπου και εξάγει προϊόντα της. Το 2018 υπέγραψε συμφωνίες αντιπροσώπευσης
στην Γερμανία και Ρουμανία.
Η ερευνητική ομάδα της ΕΒΥΠ πάντα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και
ανεξάρτητους ερευνητές εργάζεται πυρετωδώς για την τοποθέτηση στην διεθνή αγορά
νέων καινοτόμων προϊόντων, με Ευρωπαϊκή Πατέντα.
Η ΕΒΥΠ σήμερα εξάγει το 35% της παραγωγής της και ατενίζει, το μέλλον με αισιοδοξία.
Δέσμευση της ΕΒΥΠ είναι "Η συνεχής έρευνα για ανάπτυξη εξειδικευμένων,
αποτελεσματικών, επικερδών, οικονομικών, ασφαλών για τον αγρότη, τον καταναλωτή και
το περιβάλλον προϊόντων για Αειφόρο Γεωργία."

