
Plantop Dry NG2.0 is het nieuwe opkweekblok 
van Grodan. Speciaal voor telers die een iets 
droger blok wensen, zodat zij bij een ruimere 
watergift toch een vegetatieve plantontwikkeling 

kunnen realiseren. Met het nieuwe blok zijn  
met name bij paprika uitstekende resultaten  
te realiseren.
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Grodan Plantop Dry



Onze informatie wordt met de grootst mogelijke zorg en naar de laatste stand van de techniek samengesteld doch 
zijn te allen tijde vrijblijvend - Mei 2019. Grodan is onderdeel van de ROCKWOOL Groep

Productfunctionaliteit Waterverdeling over de hoogte Productspecificatie

WG stuurbereik  
(praktijkomstandig-
heden)

25-78% • Verticale vezelstructuur
•	 Inerte,	hydrofiele	vezels
• Beschikbaar in 6.5, 7.5 en 8.5 cm hoogte

Max bezinktijd < 25 seconden
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De steenwol-
substraten  
van Grodan 
zijn de enigen 
in Europa  
met het 
EU-ecolabel

Toepassing
Plantop Dry is een iets droger blok dat bij een gewas 
als paprika gemakkelijk water geven mogelijk maakt 
en voor vegetatieve groeikracht zorgt. Plantop Dry  
is het optimale blok in combinatie met een 7,5 cm 
hoge mat.

Het Plantop Dry blok is ideaal voor bepaalde 
gewassen, zoals paprika, om een vegetatieve 
groei en snelle, goed verdeelde doorworteling 
te stimuleren.

Grodan Plantop Dry

Grodan
Industrieweg 15  
6065 JG Roermond 
Tel: +31 (0)475 35 35 35
www.grodan.nl

NG2.0 Technologie
NG2.0 is de opvolger van de Next Generation Technology 
en voegt nieuwe voordelen toe. Zo wordt het water nóg 
uniformer verdeeld en maakt het gewas dus beter gebruik 
van het totale substraatvolume. Een continue aanmaak 
van nieuwe wortels in zowel het blok als de mat levert  
een gezonder en groeikrachtiger gewas op gedurende 
het gehele seizoen. Deze pluspunten worden omgezet  
in meer opbrengst, een betere vruchtkwaliteit en maakt 
de teelt minder gevoelig voor ziektes. De technologie is 
beschikbaar in pluggen, blokken en matten.

25-78%
Stuurbereik

Belangrijkste voordelen
•  Snelle en volledige doorworteling 
•  Uniforme, vegetatieve sturing
•  Sterkere, groeikrachtige planten


