Υδροπονικές
καλλιέργειες

Η
εταιρεία

Παράγοντα ς για τον
αγρότη για πάνω από
35 χρόνια
Η Ina Plastics είναι μια παραγωγική
εταιρεία πλαστικών προϊόντων για τη
βιομηχανία των θερμοκηπίων.

Η γκάμα των προϊόντων εμπλουτίστηκε με
την παραγωγή δίσκων πολλαπλασιασμού για
νεαρά φυτά.

Ξεκινώντας το 1984 η εταιρεία επένδυσε
στην ανακύκλωση πλαστικών και
γρήγορα στράφηκε στην παραγωγή
θερμοδιαμορφωμένων γλαστρών.

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

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.

Αυτό που ακολουθεί μετά το στάδιο του
πολλαπλασιασμού είναι η μεταφύτευση
στα χωράφια ή σε υδροπονικές
εγκαταστάσεις.

Η Ina Plastics παράγει υδροπονικά προϊόντα
υψηλής ποιότητας, όπως κανάλια
καλλιέργειας και κανάλια απορροής για
υδροπονικές εγκαταστάσεις.
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 λατινo αμερικανική αγορά παρέχοντας
επίσης υποστήριξη στην αγορά των ΗΠΑ.
Η Ina Plastics Serbia ασχολείται κυρίως με τις
αγορές της Ανατολικής Ευρώπης.

11 cm ροζ και 3 lt λευκές γλάστρες προσθέτουν έξτρα χρώμα σε ένα φυτώριο γεμάτο από
ανθοκομικά φυτά

Τοποθεσία: Μαραθώνας, Αττική

Το Double Tray System σε ράγες ενός φυτώριου υψηλής τεχνολογίας.
Σε περίοδο υψηλής ακτινοβολίας του ήλιου, χρησιμοποιείται λευκός δίσκος για τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε
φυσιολογικά επίπεδα για το φυτό.

Τοποθεσία: Ελλάδα

Υδροπονικά κανάλια καλλιέργειας, κανάλια απορροής και αποστάτες
Εγκατεστημένο υδροπονικό σύστημα καλλιέργειας τομάτας

Τοποθεσία: Κολίμα, Μεξικό

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

“Υδροπονικά κανάλια

για βιωσιμότητα, είναι η προστασία του περιβάλλοντος από μη

καλλιέργειας & κανάλια

ανακυκλώσιμα

απόβλητα

που

δημιουργούνται

σε

πολλούς

κλάδους της βιομηχανίας.

απορροής”
είναι η λύση.
Προσφέροντας :

Τα κανάλια καλλιέργειας και απορροής της I NA PLASTICS
κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένα υλικά με την
προσθήκη ενώσεων σταθεροποίησης UV που συμβάλλουν στη
μακροζωία τους και είναι 100% ανακυκλώσιμα μετά τη χρήση.

Πιο παραγωγική
Πιο οικονομική

100% Οικολογική

Υδροπονική Καλλιέργεια

Υδροπονικά
κανάλια
απορροής &
κανάλια
καλλιέργειας

Οφέλη της
Υδροπονικ ής καλλιέργει ας

Η ανάγκη για νερό μειώνεται έως και 90% σε σύγκριση με συμβατικές καλλιέργειες
Πιο οικονομική, φιλική προς το περιβάλλον καλλιέργεια
Το υδροπονικό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε οριζόντια επιφάνεια
Δεν χρειάζεται γόνιμο έδαφος
Περισσότερα φυτά ανά τετραγωνικό μέτρο και υψηλότερες σοδειές
Το ριζικό σύστημα παρακολουθείται και ελέγχεται εύκολα
Η χρήση χημικών μειώνεται σημαντικά

Καλλιέργεια
σε σάκους &
σε γλάστρες

Καλλιέργει α σε σάκους &
σε γλάστρες
Η INA PLASTICS παράγει υδροπονικά κανάλια απορροής από φύλλο πολυπροπυλενίου
για όλα τα είδη σάκων καλλιέργειας ( πετροβάμβακα, περλίτη, κοκοφοίνικα κτλ.) καθώς
και για υδροπονική καλλιέργεια σε γλάστρες.
Σχεδιασμένο για να συλλέγει νερό και θρεπτικά συστατικά τα οποία ύστερα
ανακυκλώνονται, διατηρώντας υψηλά πρότυπα ποιότητας και συνεπώς παρατεταμένη
μακροζωία. Διατίθεται σε διάφορες πυκνότητες και διαστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες
του πελάτη. Ένα μοναδικό πλεονέκτημα του καναλιού απορροής της INA PLASTICS
οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και παράγεται.
Τα κανάλια απορροής παράγωνται διπλωμένα και λόγω της μηχανικής των τοιχωμάτων
τους, μόλις ξετυλιχτούν, παραμένουν σε γωνία 90 μοιρών χωρίς να απαιτούνται
πρόσθετες ενέργειες και βοηθητικές στηρίξεις. Οι πλευρές διατηρούνται ανοιχτές σε
τέτοιο βαθμό ώστε το φως να επηρεάζει μόνο το φυτό και έτσι το σύστημα
προστατεύεται απ' την άλγη. Ειδικά σχεδιασμένοι αποστάτες διατηρούν τους σάκους
καλλιέργειας επίπεδους αποφεύγοντας τη χαλάρωση χάρη στην κατάλληλη επιφάνεια
επαφής και βοηθούν στην απορροή.

Όταν το κανάλι
ξεδιπλώνε ται

Διατηρείται σε σχήμα U καθώς παράγεται διπλωμένο σε ρολά. Το κανάλι απορροής
που παράγουμε κατασκευάζεται προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε πελάτη,
ανάλογα με το μέγεθος του σάκου υδροπονίας που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε
καλλιέργεια.
Ο συνδυασμός υλικών που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
παραγωγής τελειοποιήθηκε με την πάροδο των χρόνων για να προσφέρει τις
καλύτερες δυνατές τεχνικές προδιαγραφές (ευελιξία, προστασία από υπεριώδη
ακτινοβολία, αντοχή). Παράγεται σε μαύρο ή άσπρο χρώμα ανάλογα με την προτίμηση
του πελάτη και την περιοχή εγκατάστασης. Το μαύρο προσελκύει ακτινοβολία και το
λευκό διατηρεί τη θερμοκρασία σε ψυχρότερα επίπεδα.

Καλλιέργεια
σε χύμα
υπόστρωμα

Καλλιέργει α σε
χύμα υπόστρωμα
Με παρόμοιες μεθόδους παράγωνται κανάλια καλλιέργειας κατάλληλα για χύμα
υπόστρωμα οποιουδήποτε είδους (περλίτη, αγρο-λάβα, ελαφρόπετρα, κοκοφοίνικα, mix
τύρφης κ.λπ.).
Χρησιμοποιούνται αντί για σάκους υδροπονίας. Παράγονται σε διάφορα μεγέθη και
πυκνότητες ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη χρησιμοποιώντας ενισχυμένο φύλλο UV
από πολυπροπυλένιο.
Αποτελούνται από ψηλά πλευρικά τοιχώματα που υποστηρίζονται από κλιπς τα οποία συνδέονται με
τον αντίστοιχο μεταλλικό ανοξείδωτο σωλήνα. Μπορεί να έχουν οπές απορροής στο κάτω μέρος, στις
πλευρές για αποστράγγιση του νερού. Το κιτ στήριξης συγκρατεί το πλευρικό τοίχωμα στη θέση του
παρά το βάρος και την πίεση της ρίζας διατηρώντας το σχήμα των καναλιών. Πρόσφατα, ένα ειδικά
σχεδιασμένο κανάλι έχει εμπλουτίσει τη γκάμα αυτών των προϊόντων. Έχει ένα επιπλέον δίπλωμα
κοντά στην κορυφή και των δύο πλευρικών τοιχωμάτων, το οποίο βελτιώνει την ακαμψία και ισιώνει τις
άκρες των καναλιών, προσφέροντας τόσο κατασκευαστικά όσο και οπτικά οφέλη.

Πλήρες σύστημα κανάλια
απορροής &
κανάλια καλλιέργει ας
Τα κανάλια καλλιέργειας μπορούν να συνδυαστούν μαζί με τα κανάλια
απορροής ως ένα πλήρες σύστημα: Το κανάλι καλλιέργειας μπορεί να
εγκατασταθεί μέσα στο κανάλι απορροής, το οποίο θα συλλέγει το νερό της
καλλιέργειας. Τα δύο αυτά προϊόντα παρέχουν μια λύση χαμηλού κόστους αλλά
και ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας για υδροπονικές καλλιέργειες.

Πλαστικό Κανάλι
Καλλιέργειας

GLV Ατσάλινο
σύρμα 0.3mm

20cm

Οπές απορροής
κάθε 12.5εκ.
διάμετρος: 7χιλ.
Πλαστικό κλιπ
για στήριγμα των
τοιχωμάτων
30cm

Αποστάτης για
καλύτερη απορροή

Παρά το μικρό του βάρος, ο αποστάτης έχει σχεδιαστεί για να αντέχει το βάρος των
καλλιεργημένων φυτών σε σάκους ή κανάλια καλλιέργειας. Το βάρος κατανέμεται
ισόποσα και χάρη στη γεωμετρία του, το νερό απορροής ρέει άψογα μέσω των
αυλακιών του προς τις πλευρές του καναλιού. Επιπλέον, όσον αφορά τα logistics, η
μεταφορά είναι πολύ ευνοϊκή (ένα πλήρες φορτίο μπορεί να μεταφέρει έως και
90000 τεμάχια), επομένως είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση. Οι αποστάτες
παράγονται σε διαφορετικά μεγέθη έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

Logistics &
Μεταχείρισ η

Πρακτική συσκευασία σε ρολά και προσαρμοσμένο μήκος ρολού ανάλογα
με τη γραμμή καλλιέργειας.
Τα κανάλια απορροής παράγονται συνήθως σε ρολά περίπου 120μ και τα
κανάλια καλλιέργειας σε ρολά περίπου 150μ. Συσκευάζονται σε παλέτες με
36 ρολά ανά παλέτα (95.040μ / 40ρι container γεμάτο φορτίο).
Όταν ο πελάτης παραλάβει, τα κανάλια απορροής και τα κανάλια
καλλιέργειας είναι έτοιμα να ξεδιπλωθούν και να εγκατασταθούν.

Οι πιο συνηθισμέν ες
υδροπονικ ές καλλιέργει ες

Δεδομένης της αυξημένης ανάγκης για πιο οικολογική καλλιέργεια,
σημειώθηκε αύξηση των υδροπονικών καλλιεργειών.
Οι πιο συνηθισμένες είναι ντομάτα, αγγούρι, πιπεριές, πράσινα λαχανικά
(όπως μαρούλι, σπανάκι, λάχανο), βότανα (όπως βασιλικός, κόλιανδρο,
μέντα) και μούρα (φράουλες, μπλε μύρτιλa, κράνμπερι, βατόμουρα,
σμέουρα).

Καλλιέργει α
μούρων σε κανάλια
Τα κανάλια καλλιέργειας της INA PLASTICS χρησιμοποιούνται με
μεγάλη επιτυχία για υδροπονική καλλιέργεια μούρων στην Σερβία
εδώ και δύο χρόνια.
Από δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί υπάρχει αύξηση της σοδειάς
25% - 30%.
Αποδεικνύοντας ότι η καλλιέργεια σε κανάλια είναι πιο αποδοτική
από τη συμβατική καλλιέργεια σε γλάστρες.
Με τη προσθήκη του σταθεροποιητή UV και άλλων υλικών,
εξασφαλίζεται η μακροζωία.

Συνεργασίε ς με
παραγωγού ς παγκοσμίω ς
Από την «στροφή» της Ina σε επενδύσεις στον τομέα των
υδροπονικών καλλιεργειών, έχουν επιτευχθεί σημαντικά ορόσημα.

Η Ina Plastics είναι πλέον υπερήφανη που συνεργάζεται με μερικές
από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες παραγωγής φυτών στον
κόσμο.

Οι παγκόσμιοι συνεργάτες
της ΙΝΑ μεταξύ άλλων:

Τα πιο συνηθισμένα
μεγέθη καναλιών
απορροής
Μεγέθη (cm)

Επίπεδα
πυκνότητας

Ρολά/Παλέτα

Κατάλληλος
αποστάτης (cm)

Συνολικά μέτρα/
40ρι Cntr

6x23x6

0,7-0,8 mm

36

20x60x5,9

95040

5x25x5

0,7-0,8 mm

36

20x60x5,9

95040

6x25x6

0,7-0,8 mm

36

20x60x5,9

95040

7x25x7

0,7-0,8 mm

36

20x60x5,9

95040

5x29x5

0,7-0,8 mm

28

20x60x5,9

73920

6x27x6

0,7-0,8 mm

32

20x60x5,9

84480

6x28x6

0,7-0,8 mm

32

20x60x5,9

84480

6x35x6

0,7-0,8 mm

24

67x33x5,8

63360

6x45x6

0,7-0,8 mm

20

60x40x5,9

52800

Τα πιο συνηθισμένα
μεγέθη καναλιών
καλλιέργειας

Μεγέθη (cm)

Επίπεδα
πυκνότητας

Ρολά/Παλέτα

Ρολά/Cntr

Συνολικά μέτρα/
40ρι Cntr

15x15x15

0,7-0,8 mm

24

528

63360

20x20x20

0,7-0,8 mm

20

440

52800

20x30x20

0,7-0,8 mm

16

352

42240

20x40x20

0,7-0,8 mm

16

352

42240
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ LOGISTICS
ΙΣΧΥΡΟ ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ
ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

ΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΣΟΔΕΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

FOLLOW THE NEW ERA IN HYDROPONICS

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

Serge Pas
Βόρεια Αμερική & Ευρώπη
Email: serge@ina-plastics.com
Te l : + 3 1 6 4 8 4 3 3 9 2 0

Dalibor Ristic
Ανατολική 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

