
De Grodan Plantop plug staat bekend vanwege 
de hoge mate van homogeniteit en betrouw- 
baarheid. De plug vormt de perfecte basis voor 
automatische verwerking en uniforme kieming  
en heeft een hoog slagingspercentage bij het  
verspenen. De vorm en stevigheid van de plug-
gen zijn zó goed dat de verwerking aanzienlijk 

eenvoudiger wordt, of dat nou mechanisch  
of handmatig gebeurt. Iedere plug heeft een  
uniforme dichtheid, stevigheid en vezelstructuur  
en daardoor zijn de water- en voedingsstoffen- 
distributie en de pH-waarde ook uniform. En  
dat heeft een gunstige invloed op de kiemings- 
resultaten.
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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

Max bezinktijd < 25 seconden • Beschikbaar met 2 varianten zaaikuil
• Beschikbaar in verschillende soorten trays
• Verticale vezelstructuur
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De steenwol-
substraten  
van Grodan 
zijn de enigen 
in Europa  
met het 
EU-ecolabel

Toepassing
Dankzij de hoge mate van homogeniteit en betrouw-
baarheid vormt de Grodan Plantop de perfecte basis 
voor zowel handmatige als mechanische verwerking. 
Dit geldt zowel tijdens het proces van ontkiemen, 
sorteren en transplanteren.

De Grodan Plantop plug is erg veelzijdig en 
geschikt voor opkweek van vruchtgroenten  
en snijbloemen.
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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.

Belangrijkste voordelen
•  Perfecte homogeniteit
• 	 Optimale	stevigheid	en	flexibiliteit
•  Ideale water en luchthuishouding


