
Mata z wełny kamiennej Grodan Classic do 
uprawy warzyw została stworzona w oparciu  
o technologię NG2.0. Grodan Classic jest idealnym 
rozwiązaniem dla ogrodników poszukujących 
niezawodnego podłoża, które ułatwia nawadnianie 
i odprowadzanie wody.  

Grodan Classic oferuje szybkie odświeżenie  
EC/zasolenia i sprzyja dobremu rozwojowi korzeni.  
Ta mata gwarantuje dobre zbiory owoców  
o niezmiennie wysokiej jakości.

karta danych produktu

Grodan Classic



Charakterystyka produktu
Struktura włókien maty Grodan Classic sprawia, że jest 
to idealne podłoże do częstego nawadniania. Taka 
konstrukcja ułatwia również odprowadzanie wody, 
dzięki czemu można z łatwością regulować i kontrolować 
poziom EC/zasolenia.

Połączenie kostki i maty
Mata Grodan Classic w połączeniu z kostką do rozsady 
Plantop zapewnia wysoką stabilność roślin przez cały
sezon wegetacyjny.

Grodan Classic to wyjątkowo niezawodne 
podłoże, idealne do uprawy pomidorów  
i ogórków.

Grodan Classic

55-70%
Zakres regulacji

Funkcjonalność produktu Rozprowadzanie wody na wysokości Specyfikacja produktu

Zakres regulacji  
wilgotności  
(warunki praktyczne)

55-70% • Mata jednoroczna
• Pozioma struktura włókien
• Stabilna dystrybucja wilgotności podłoża  
     i EC/zasolenia przez całą matęResaturacja całej maty 

od poziomu 50%  
w ciągu jednego dnia

64%

Resaturacja w ciągu 
jednego dnia po  
tygodniu utrzymywania 
się poziomu 30%

52%

Równomierna wilgotność 
podłoża w obrębie  
jednej maty
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Mimo iż wszystkie nasze informacje są opracowywane z największą starannością i zgodnie z najnowszymi osiągnięciami  
technologicznymi, informacje te nie są wiążące w żadnym momencie – marzec 2020 r. Grodan jest częścią grupy ROCKWOOL

Podłoża
firmy Grodan to 
jedyne podłoża 
uprawowe z wełny 
kamiennej, które 
posiadają oznakowanie 
ekologiczne EU 
Ecolabel.

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

Technologia NG2.0
Technologia NG2.0 to następca technologii nowej 
generacji, która rozszerza wcześniejsze korzyści o nowe 
możliwości. Rozprowadzanie wody jest jeszcze bardziej 
równomierne, a uprawa w lepszym stopniu wykorzystuje 
całą objętość podłoża. Ciągły wzrost nowych korzeni  
– zarówno w kostkach, jak i w matach – sprawia, że cała 
uprawa staje się zdrowsza i bardziej żywotna przez cały 
sezon wegetacyjny. Korzyści te przekładają się na wyższe 
plony, lepszą jakość owoców i niższą wrażliwość upraw na 
choroby. Technologia ta jest dostępna w postaci paluszków, 
kostek i mat.

Najważniejsze korzyści
•  Pewny zakres sterowania
•  Szybkie odświeżanie EC/zasolenia
•  Poziomy wzrost korzeni


