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Paluszki firmy Grodan są znane ze swojej 
jednorodności i niezawodności. To gwarancja 
przewidywalnego i równomiernego 
kiełkowania oraz wysokiego współczynnika 
siewek przydatnych do dalszej produkcji. 
Każdy paluszek charakteryzuje się jednolitą 
gęstością i sztywnością oraz taką samą 
strukturą włókien. Kształt i trwałość paluszków 
znacznie ułatwiają pracę zarówno ręczną, jak   
i mechaniczną. Właściwości paluszków 
pozwalają na zrównoważone rozprowadzanie 
wody i składników odżywczych, co korzystnie 
wpływa na rezultaty kiełkowania i początkowy 
rozwój upraw.

Grodan AO Plug

Zastosowanie
Paluszki AO Plug firmy Grodan to idealne 
rozwiązanie dla ogrodników, którzy oczekują 
szybkiego oraz równomiernego kiełkowania 
i rozwoju roślin. Paluszki zapewniają 
osiągnięcie maksymalnej jakości 
i zrównoważony charakter uprawy przy 
optymalnej obsłudze.  

Specyfikacja produktu
•  Odpowiednie do wysiewu większości 

roślin.
•  Dostępne w różnych rozmiarach -  

2 podstawowe rozmiary: 25x25x40 mm 
oraz 36x36x40 mm. 

•  2 podstawowe rozmiary otworów nasiennych: 
otwór o wielkości 10x10 mm lub 15x15 mm.

• Pakowane w pudełka (po 30 arkuszy).



Grodan AO Plug
1.    Jednorodne wschody i jakość roślin 

Paluszki firmy Grodan charakteryzują się niezwykle jednorodną 
strukturą i sztywnością włókien. Dzięki temu gwarantują 
skuteczne rozprowadzanie wody i składników odżywczych. 
Ponadto sprzyjają szybkiemu, równomiernemu kiełkowaniu       
i ukorzenianiu się roślin. Zastosowanie tych wysokiej jakości 
paluszków pozwala na maksymalne zmniejszenie różnic            
w obrębie danej partii roślin i pomiędzy poszczególnymi 
partiami. Bardziej wyrównane siewki ograniczają konieczność 
sortowania podczas przesadzania i przyspieszają rozwój roślin, 
skracając tym samym czas oczekiwania na zbiory.

2.  Poprawiona równowaga wodno-powietrzna 
Unikalna struktura włókien zapewnia optymalny stosunek 
powietrza do wody oraz wyjątkowo wydajną dystrybucję wody  
i składników odżywczych. Zdolność podłoża do szybkiego 
wchłaniania wilgoci pozwala na pełną saturację włókien paluszka 
już podczas pierwszego nawadniania. Duże pory zapewniają stały 
dopływ świeżego powietrza i sprzyjają szybkiemu rozwojowi 
korzeni w całej objętości paluszka.

3.  Równomierny rozwój korzeni 
Wstępnie wykonany otwór utrzymuje nasiona w centralnej 
części paluszka, umożliwiając łatwy i równomierny rozwój 
młodych korzeni w całej objętości podłoża. Pionowa struktura 
włókien gwarantuje równe rozmieszczenie korzeni, co skutkuje 
wysoką jednorodnością roślin i ich szybkim wzrostem.

4.  Odpowiednia sztywność i stabilność 
Paluszki firmy Grodan są sztywne i zachowują swój kształt podczas 
obróbki, a także stanowią stabilną podstawę podczas ukorzeniania 
i początkowego rozwoju sadzonek. Cechy te ułatwiają ręczną 
pracę z tą formą podłoża podczas sortowania i przesadzania. 
Wytrzymałość paluszków minimalizuje ryzyko uszkodzenia korzeni, 
zwiększając ich jednorodność i ograniczając straty.

5.  Efektywne wykorzystanie wody i składników 
odżywczych 
Sterowalność paluszków daje większą kontrolę nad poziomem 
wilgotności, a jednorodna struktura włókien zapewnia 
równomierne rozprowadzanie wody i szybkie wchłanianie 
podczas nawadniania. Rezultatem jest ograniczenie 
konieczności podlewania oraz optymalizacja wykorzystania 
wody i składników odżywczych, a co za tym idzie – bardziej 
ekologiczny proces rozmnażania i niższe koszty.

Wszystkie nasze informacje 
opracowujemy z najwyższą
starannością i zgodnie z najnowszymi
osiągnięciami technologicznymi, 
jednak nie są one wiążące w żadnym 
momencie – lipiec 2020 r.
Grodan jest częścią grupy ROCKWOOL

Nazwa

Paluszki 
AO Plug 
firmy 
Grodan

• Prostopadłościenne paluszki połączone 
ze sobą w górnej części, tworzące arkusz 
pasujący do tacy 10/20

• Zwężany spód paluszków ułatwia 
przesadzanie roślin

• Idealne do uprawy sałaty, zielonych 
warzyw liściastych i ziół w systemach 
hydroponicznych

• Doskonałe do kiełkowania dowolnych 
nasion lub ukorzeniania sadzonek

•  AO 25/40 - 
25*25*40 mm

• AO 25/40, 200 paluszków/ 
arkusz, 6000 paluszków/ 
opakowanie kartonowe

• AO 36/40, 98 paluszków/
arkusz, 2940 paluszków/
opakowanie kartonowe

• Brak otworów
• Otwór na nasiona 10/10  

(średnica 10 mm, głębokość  
10 mm)

• Zapytaj swojego opiekuna 
klienta o inne rozmiary 
otworów na nasiona

• Dostępne również inne 
warianty wysokości paluszka

• Paluszki luźno umieszczone 
w tacy (SBS)

Opis Wymiary Ilość Opcje

Grodan
Biuro handlowe w Polsce
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
T.: 22 375 07 80
infoPL@grodan.com
www.grodan.pl

Paluszki AO Plug 36/40- 36*36*40mm

Paluszki AO Plug 25/40 -25*25*40 mm

•  AO 36/40-
36*36*40 mm 


