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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΗΛΙΟΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
 
 
Orgasun® (32 µικρά) 
 
Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα σε «δύσκολα» χωράφια, καλύτερη 
δράση των χηµικών και πιο σύντοµη διάρκεια ηλιοπαπολύµανσης 
 
Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται το Orgasun®, ένα λεπτό φύλλο αδιαπέρατο στα 
αέρια. Το Orgasun® εγκλωβίζει στο έδαφος τα αέρια που παράγονται από την 
αποσύνθεση των µικροοργανισµών του εδάφους λόγω των υψηλών θερµοκρασιών. 
Φαίνεται ότι τα αέρια αυτά συντελούν στην ταχύτερη και καλύτερη καταπολέµηση των 
παθογόνων, γι’ αυτό το Orgasun® είναι αποτελεσµατικότερο και αρκούν 4-5 
εβδοµάδες στην Κρήτη για µια καλή απολύµανση του εδάφους, τη στιγµή που τα 
απλά φύλλα απαιτούν 6-8 εβδοµάδες. 
 
Το Orgasun® είναι επίσης η καλύτερη λύση όταν χρησιµοποιούνται χηµικά σε 
συνδυασµό µε την ηλιοαπολύµανση. Στην περίπτωση αυτή κρατάει τα χηµικά στο 
έδαφος και αυξάνει κατά πολύ τη δραστικότητά τους. 
 
Το Orgasun® έχει πολύ υψηλή διαφάνεια κι επιπλέον περιέχει αντισταγονική ουσία 
που µειώνει τις σταγόνες στην κάτω επιφάνειά του. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η 
θερµότητα που εισέρχεται στο έδαφος κατά τη διάρκεια της ηµέρας κι επιτυγχάνεται 
ταχύτερα η µέγιστη θερµοκρασία του εδάφους. Ταυτόχρονα, το φύλλο αυτό 
απορροφά τη θερµότητα που εκπέµπει τη νύχτα το έδαφος σε µεγαλύτερο βαθµό από 
τα απλά φύλλα πολυαιθυλενίου, και την κρατά στο έδαφος. 
 
 

    

 
Επίσης, το Orgasun® είναι σταθεροποιηµένο, πράγµα που του επιτρέπει να παραµείνει 
στο έδαφος σαν εδαφοκάλυψη καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο, βοηθώντας στην 
καταπολέµηση των ζιζανίων, στην οικονοµία νερού και στην καλύτερη ανάπτυξη του 
ριζικού συστήµατος. 
 
Τέλος το Orgasun®  προστατεύει το φύλλο οροφής από τα χηµικά απολυµαντικά, τα 
περισσότερα των οποίων περιέχουν θείο ή χλώριο. 
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Kritifil UV 2252 AD (32 µικρά) 
 
Οικονοµική λύση για ηλιοαπολύµανση σε χωράφια χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήµατα και όπου υπάρχει δυνατότητα για µεγαλύτερη διάρκεια 
ηλιοαπολύµανσης 
 
Σε τέτοιες περιπτώσεις εναλλακτική λύση είναι το Kritifil UV 2252, ένα δυνατό 

τριστρωµατικό φύλλο πολυαιθυλενίου των ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, µε αντισταγονική 

ουσία για να µειώνεται η συµπύκνωση των υδρατµών στην επιφάνειά του και να 

αυξάνεται η θερµότητα που εισέρχεται στο έδαφος κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 

Επίσης, το UV 2252 είναι σταθεροποιηµένο, πράγµα που του επιτρέπει να παραµείνει 
στο έδαφος σαν εδαφοκάλυψη, βοηθώντας στην καταπολέµηση των ζιζανίων, στην 
οικονοµία νερού και στην καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος. 
 
Ο απαιτούµενος χρόνος για µια σωστή ηλιοαπολύµανση µε το φύλλο αυτό είναι 6-8 
εβδοµάδες. 
 
Kritifil UV 2352 AD (25 µικρά)  
 
Ίδιες ιδιότητες µε το UV 2252 AD, αλλά φτιαγµένο µε πολύ δυνατά υλικά ώστε να 
αντέχει σε µικρότερο πάχος. 
 
∆ε συνιστάται για απολύµανση µε χηµικά ούτε για πλήρη κάλυψη αν θέλουµε να το 
κρατήσουµε σαν εδαφοκάλυψη. 
 
 
Σύγκριση µε τον ανταγωνισµό: 

Orgasun® 

Τα Πλαστικά Κρήτης είναι το µόνο ελληνικό εργοστάσιο που παράγει αδιαπέρατα 

πλαστικά σαν αυτό. Είναι πολύ διάφανο και επιπλέον αντισταγονικό για καλύτερη 

διείσδυση της θερµότητας στο έδαφος. Έχει σταθεροποίηση ικανή για να αντέχει και 

στην ηλιοπολύµανση, αλλά και στη διάρκεια της καλλιέργειας σαν εδαφοκάλυψη. Το 

Orgasun® είναι απολύτως απαραίτητο σε περιπτώσεις που συνδυάζεται η 

ηλιοαπολύµανση µε εφαρµογές χηµικών απολυµαντικών (Κόντορ, Βαπάµ, 

χλωροπικρίνη κ.α.). Επίσης είναι το µόνο πλαστικό που – λόγω αδιαπερατότητας – 

δεν αφήνει τους ατµούς των χηµικών να επιβαρύνουν το χρόνο ζωής του πλαστικού 

οροφής. 

UV 2252 AD, UV 2352 AD 

Η υψηλή διαπερατότητα στο φως, µαζί µε την αντισταγονική τους ιδιότητα επιτρέπουν 

την καλύτερη διείσδυση της θερµότητας στο έδαφος, σε σχέση µε οποιοδήποτε άλλο 

ανταγωνιστικό πλαστικό. Έχουν σταθεροποίηση ικανή για να αντέχει στην 

ηλιοπολύµανση, αλλά και σαν εδαφοκάλυψη. Ανταγωνιστική τιµή σε σχέση µε όσα 

παρουσιάζονται στην αγορά σαν παρόµοια πλαστικά.  


