Σπορόφυτα
καπνού

Η
εταιρεία

Παράγοντα ς για τον
αγρότη για πάνω από
35 χρόνια
Η Ina Plastics είναι μια παραγωγική
εταιρεία πλαστικών προϊόντων για τον
κλάδο των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.
Ξεκινώντας το 1984 η εταιρεία επένδυσε
στην ανακύκλωση πλαστικών και γρήγορα
στράφηκε στην παραγωγή
θερμοδιαμορφωμένων γλαστρών.
Καθώς αποκτήθηκε εμπειρία και
εξειδίκευση, άρχισε να εξάγει προς την
Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες αγορές.
Οι μέθοδοι θερμοδιαμόρφωσης σε
συνδυασμό με προηγμένη μηχανική
βοήθησαν στο σχηματισμό του τμήματος
Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η γκάμα των προϊόντων εμπλουτίστηκε με
δίσκους σποράς.
Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
σημαντικό ρόλο έπαιξε η επικοινωνία με
την αγορά. Ηαλληλεπίδραση μας με τους
πελάτες ήταν το κλειδί για το σταδιακά
αυξανόμενο μερίδιο αγοράς και τη
γέννηση μιας νέας ιδέας.
Στις αρχές του 2010 γεννήθηκε το Double
Tray System. Το DTS έφερε επανάσταση
στην σπορά φυτών, παράγοντας ισχυρά και
υγιή σπορόφυτα για πολλά φυτώρια σε όλο
τον κόσμο.

Η Ina Plastics παράγει επίσης υδροπονικά
προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως κανάλια
καλλιέργειας και κανάλια απορροής.
Καθώς αυξήθηκαν οι εξαγωγές, οι φορείς
της εταιρείας εγκαταστάθηκαν σε βασικές
τοποθεσίες.
Επί του παρόντος οι λειτουργίες ελέγχονται
από το εργοστάσιο και τα κεντρικά
γραφεία στην Αθήνα. Η εταιρεία στο
Μεξικό, Ina Insumos Agricolas ασχολείται
με την κεντρική και τη λατινοαμερικανική
αγορά παρέχοντας επίσης υποστήριξη στην
αγορά των ΗΠΑ.
Η Ina Plastics Serbia ασχολείται κυρίως με
τις αγορές της ανατολικής Ευρώπης.

Κεντρικά Γραφεία

117 Megaridos str., 19300
Aspropyrgos, Athens, Greece

Μεξικό

3703 Av. San Francisco,
Colonia Jardines de San Ignacio
Zapopan, Jalisco, Mexico

Σερβία

Gocetova street,no.14,
Zitoradja, Serbia

100% οικολογική
προσέγγιση
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα σήμερα, στον αγώνα μας
για βιωσιμότητα, είναι η προστασία του περιβάλλοντος από μη
ανακυκλώσιμα απόβλητα που δημιουργούνται σε πολλούς
κλάδους της βιομηχανίας.
Παρά τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, περισσότερο

Το “Double Tray System” είναι η
λύση. Προσφέροντας :

Πιο παραγωγική
Πιο οικονομική

από 40 χρόνια οι εταιρείες παραγωγής σποροφύτων
χρησιμοποιούν εκτενώς δίσκους διογκωμένης πολυστερίνης.
Για πολλά χρόνια οι παραγωγοί σποροφύτων δεν είχαν άλλη
οικονομική εναλλακτική.

100% οικολογική
σπορά

Το
Double
Tray
System

DTS
Το "Σύστημα Διπλού Δίσκου" (DTS) είναι μια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
εφεύρεση, αριθμός παγκόσμιου διπλώματος ευρεσιτεχνίας: WO2014147250A1, που
αναφέρεται σε ένα διπλό πλαστικό δίσκο σποράς που λειτουργεί ως ένα άκαμπτο
αντικείμενο.
Αποτελείται από έναν επάνω πλαστικό δίσκο για σπορά ή μεταφύτευση και έναν κάτω
πλαστικό δίσκο για στήριξη.
Το DTS χρησιμοποιείται κυρίως για την σπορά λαχανικών, καπνού και κάνναβης σε ράγες
ή σε δεξαμενές νερού προσφέροντας καλύτερα αποτελέσματα από τον ανταγωνισμό του.
Ο έξυπνος μηχανισμός και ο σχεδιασμός του προϊόντος είναι το αποτέλεσμα της στενής
συνεργασίας της Ina Plastics με εξειδικευμένους, έμπειρους και αναπτυσσόμενους φορείς
παγκοσμίως. Έτσι, το DTS υιοθετήθηκε γρήγορα από μερικές από τις πιο προηγμένες
εταιρείες βοηθώντας τες να αυξήσουν την παραγωγή τους και ταυτόχρονα να παρέχουν
στους πελάτες τους πιο γρήγορα ισχυρότερα, υγιέστερα και καλύτερα αναπτυγμένα
φυτά.
Πρωτοπαρουσιάστηκε το 2010, από τότε το προϊόν διατίθεται σε περισσότερο από 15
διαφορετκούς τύπους, όσον αφορά το μέγεθος και τον αριθμό των κελιών, με νέα
καλούπια να αναμένονται μέσα στο 2021.

Οφέλη του
Double Tray Sy stem

Υψηλό ποσοστό επιβίωσης των φυτών
Ισχυρό, υγιές ριζικό σύστημα
Επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων ανά εκτάριο
Εύκολη εξαγωγή των φυτών από τα κελιά του δίσκου
Σπορόφυτο χωρίς κατάλοιπα
Η ρίζα δεν κολλάει μέσα στο κελί
Το υλικό δεν διαλύεται
Επαναχρησιμοποιήσιμο
Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο υλικό
Ανακυκλώσιμο μετά τη χρήση
Εύκολη και οικονομική απολύμανση
Οικονομικά αποδοτικά logistics

Από τις
ράγες στο
νερό

Ικανότητα Επίπλευση ς του DTS
Η κατασκευή του προϊόντος σε συνδυασμό με τη χρήση του κατάλληλου υλικού,
δίνει στο προϊόν τη δυνατότητα να επιπλέει στο νερό σε επίπεδο που ενθαρρύνεται
η ανάπτυξη των φυτών.
Το Floating DTS χρησιμοποιείται σε πολλές διαφορετικές χώρες και έχει
αποδειχθεί ιδανικό για την ανάπτυξη σποροφύτων σε δεξαμενές νερού.
Χρησιμοποιείται εκτενώς για την καλλιέργεια σποροφύτων καπνού με μεγάλη
επιτυχία.
Εκτός από την πρόωρη ανάπτυξη και το πιο υγιές ριζικό σύστημα, η εύκολη
εξαγωγή των φυτών είναι επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα.
Η ανάπτυξη των σποροφύτων είναι ομοιογενής και η ρίζα είναι ισχυρή, επομένως
τα φυτά προσαρμόζονται ταχύτερα σε οποιοδήποτε κλίμα και περιβάλλον. Η
ανάπτυξη των φυτών στο χωράφι είναι ταχύτερη και η σοδειά αυξάνεται ανά
εκτάριο.

Δοκιμές επίπλευση ς
για πρώτη φορά
Οι πρώτες δοκιμές διεξήχθησαν από την ΣΕΚΕ Α.Ε. (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Η ΣΕΚΕ Α.Ε., που βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα ιδρύθηκε το 1947 και
είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες βιομηχανίες επεξεργασίας
καπνού στα Βαλκάνια.
Οι δοκιμές ήταν επιτυχημένες και το σύστημα υιοθετήθηκε εμπορικά
από τη ΣΕΚΕ το 2014. Το DTS που χρησιμοποίησαν ήταν ο δίσκος 210
κελιών (67Χ33 cm) με όγκο κελιών 24 ml. Μετά τις δοκιμές της ΣΕΚΕ,
ακολούθησαν πολλές άλλες δοκιμές που απέδειξαν την επιτυχία του
συστήματος.

Δοκιμές
στα
Βαλκάνια

Hrvatski Duhani D.D ( μέλος
της British American Tobacco)
Κροατία

D T S - 3 5 μέ ρ ε ς σ τ ο θ ε ρ μ ο κ η π ί ο

D T S - 7 μέ ρ ε ς στ ο θ ε ρ μ ο κ η π ί ο

D T S - 1 5 μέ ρ ε ς σ τ ο θ ε ρ μ ο κ η π ί ο

Hrvatski Duhani D.D
(μέλος της BAT)
Κροατία

Φελιζόλ vs DTS

Αναπτυξη Ριζικού Συστήματος

96% Βλάστηση

Universal Leaf Tobacco
Πολωνία

Φελιζόλ vs DTS

Ιδανική βλάστηση &
καλά αναπτυγμένα
φυτά

Ριζικό Σύστημα

Tabex
Σερβία

Φελιζόλ vs DTS
Ανάπτυξη Ριζικόυ Συστήματος

Μεταφύτευση
με το DTS

Όταν τα φυτά είναι έτοιμα για μεταφύτευση:
Το DTS προσαρμόζεται εύκολα σε μηχανήματα μεταφύτευσης.
Ακόμα και όταν είναι σε κάθετη θέση, τα φυτά δεν πέφτουν.
Εύκολη εξαγωγή των φυτών από το δίσκο.
Δεν μένουν κατάλοιπα στο σπορόφυτο.
Υπάρχει υψηλό ποσοστό επιβίωσης.
Υψηλότερες σοδειές.

Μεταφύτευση καπνού
στο χωράφι

Δοκιμές Καπνού στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες καπνού που πραγματοποίησαν δοκιμές
στο Floating DTS είναι:
ΠΟΛΩΝΙΑ - Universal leaf tobacco
ΙΤΑΛΙΑ - Deltafina
ΙΣΠΑΝΙΑ - Ibertabacco
ΟΥΓΓΑΡΙΑ- Universal leaf tobacco
ΚΡΟΑΤΙΑ - Hrvatski duhani (BAT member)
ΒΟΣΝΙΑ - Duvan Bjeljina
ΣΕΡΒΙΑ - JTI Senta,Tabex and trials with local farmers

Οι δοκιμές
απέδειξαν ότι:
To floating DTS συμπεριφέρεται άψογα στις δεξαμενές νερού αποδεικνύοντας
έτσι τα χαρακτηριστικά επίπλευσης.
Τα φυτά δείχνουν πρώιμη ανάπτυξη σε σχέση με τους παραδοσιακούς δίσκους.
Το ριζικό σύστημα δεν τραυματίζεται.
Τα σπορόφυτα βγαίνουν με ευκολία από το δίσκο.
Η διαδικασία απολύμανσης των δίσκων είναι πολύ πιο γρήγορη, πιο απλή και
πιο αποτελεσματική.
Το DTS είναι συμβατό με τις μηχανές μεταφύτευσης.
Για να εξασφαλιστεί η μακροζωία, μετά την χρήση, το DTS πρέπει να
απολυμανθεί και να αποθηκευτεί σε σκιερό μέρος.

Πλεονεκτή ματα
σε αριθμούς

Πρακτικός και γρήγορος διαχωρισμός του δίσκου με τα φυτά από τη βάση.
Δεν καταστρέφει τις ρίζες των φυτών.
Με την σωστή μεταχείριση μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και έξι σεζόν σποράς.
Η απολύμανση του δίσκου είναι απλή και πιο οικονομική.
Πλήρως οικολογική λύση καθώς και οι δύο δίσκοι είναι ανακυκλώσιμοι.

75%

30%

20%

λιγότερος απαιτούμενος
αποθηκευτικός χώρος
σε σύγκριση με τους
παραδοσιακούς δίσκους

λιγότερο κόστος
από τους
παραδοσιακούς δίσκους

περισσότερα φυτά
ανά τετραγωνικό
μέτρο

Συνεργασίε ς με παραγωγού ς
σποροφύτω ν καπνού
Οι παγκόσμιοι συνεργάτες
της ΙΝΑ μεταξύ άλλων:
Από την «στροφή» της Ina σε επενδύσεις στον τομέα του καπνού,
έχουν επιτευχθεί σημαντικά ορόσημα.
Η Ina Plastics είναι πλέον υπερήφανη που συνεργάζεται με μερικές
από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες παραγωγής σποροφύτων
καπνού στον κόσμο και το Floating Double Tray System έπαιξε
βασικό ρόλο.

Συνιστώμεν α DTS για
σπορόφυτα καπνού
Μέγεθος (cm)

Αριθμός κελιών

Διαστάσεις
κελιών (mm)

Όγκος κελιών
(ml)

Τεμάχια/Παλέτα

22
22

1665
1665

67x33
67x33

210

28x28x58
28x28x58

67x33

300

23x23x50

15

1665

67x33

338

20x20x50

10,9

1665

67x33

406

20x20x47

10

1665

10

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
ΤΟ DTS

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΦΥΤΑ / Τ.Μ.
ΙΣΧΥΡΟ ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΩΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΟΔΕΙΕΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

D
T
S

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ
ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

FOLLOW THE NEW ERA IN PROPAGATION!

Κεντρικά Γραφεία

117 Μεγαρίδος, 19300
Ασπρόπυργος, Αθήνα, Ελλάδα
P. O . B o x 6 4
Te l . : + 3 0 2 1 0 5 5 8 0 1 2 6
Fa x : + 3 0 2 1 0 5 5 74 7 3 1
E-mail: info@ina-plastics.com
www.ina-plastics.com

K o n s t a n t i n o s Ts o n a k i s
Διεθνείς πωλήσεις
E-mail: ktsonakis@ina-plastics.com
Te l : + 3 0 6 9 4 2 4 5 1 4 0 7

Carlos Alv arez
Μεξικό
Email: carlos@ina-plastics.com
Te l : + 5 2 1 7 8 6 1 3 9 1 9 0 1

S erge Pas
Βόρει α Αμ ερι κή & Ευρώπη
E mail: serge@ina-plastics.com
Te l : + 3 1 6 4 8 4 3 3 9 2 0

Dalibor Ristic
Ανατολ ική Ευρώπη
E m a i l : d a l i b o r. r i s t i c @ i n a - p l a s t i c s . c o m
Te l : + 3 8 1 6 9 7 0 6 3 3 8

