
Grodan Plantop Plug to nowy standard w paluszkach 
z wełny skalnej do rozsady warzyw. Technologia 
NG2.0 zapewnia szybką i skuteczną dystrybucję 
wody i składników odżywczych w paluszkach. 
Gwarantuje to maksymalne wykorzystanie objętości 
podłoża oraz sprzyja szybkiemu i zdrowemu 
rozwojowi młodych roślin. Plantop Plug NG2.0 to 
solidna podstawa do rozpoczęcia rozsady              
i uzyskania wydajnego wzrostu.

Paluszek stanowi idealne rozwiązanie dla  
automatyzacji siewu i równomiernego kiełkowania. 
Ponadto jest wysoce skuteczny przy pikowaniu 
siewek. Dobra retencja i stabilność paluszków 
znacząco ułatwiają mechaniczne i manualne procesy 
związane z produkcją siewek.

Karta charakterystyki produktu

Grodan Plantop Plug



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

Grodan jest 
jedynym
dostawcą podłoży
z wełny skalnej
z wyróżnieniem
EU Ecolabel.

Zastosowanie
Wysoki stopień jednorodności i niezawodności 
sprawia, że Grodan Plantop Plug jest idealnym 
paluszkiem przy mechanicznych i ręcznych zabiegach 
obejmujących kiełkowanie, sortowanie i pikowanie.

Paluszek Grodan Plantop Plug ma wszechstronne 
zastosowanie i nadaje się do rozmnażania roślin 
warzywnych oraz ozdobnych - kwiaty cięte.

Grodan Plantop Plug

Technologia NG2.0
NG2.0 to następca technologii Next Generation, który 
wnosi nowe korzyści do już istniejących zalet. Technologia 
ta zapewnia jeszcze bardziej równomierną dystrybucję 
wody, umożliwiając roślinom lepsze wykorzystywanie 
całej objętości podłoża. Nieustanny wzrost nowych 
korzeni w paluszku, kostce i macie gwarantuje jeszcze 
lepszą kondycję i żywotność uprawy przez cały okres 
wegetacji. Korzyści te przekładają się na większe plony, 
poprawę jakości owoców i zmniejszenie wrażliwości 
upraw na choroby. Technologia ta jest stosowana               
w produkcji paluszków, kostek i mat.

Kluczowe korzyści
• Idealna jednorodność
• Dobra stabilność dla wszystkich procesów 

produkcji rozsady
• Idealna równowaga wodnopowietrzna

Stożkowy kształt
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Głębszy otwór nasienny

Dostępne w rozmiarach 20 i 22 mm
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Schematy otworów siewnych

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


