
Plantop NG2.0 to nowy standard kostek z wełny 
kamiennej, przeznaczonych do rozmnażania 
warzyw. Technologia NG2.0 zapewnia szybką  
i efektywną dystrybucję wody oraz składników 
odżywczych w kostkach. Rezultatem jest maksymalne 

wykorzystanie podłoża oraz wsparcie szybkiego, 
prawidłowego rozwoju młodych roślin. Kostka 
Plantop NG2.0 to solidny fundament, pozwalający 
na osiąganie doskonałych wyników rozmnażania  
i uprawy.

Karta charakterystyki produktu

Grodan Plantop



Funkcjonalność produktu Specyfikacja produktu

Zakres regulacji wilgotności
(warunki praktyczne)

40-82% • Pionowa struktura włókien
• Obojętne, hydrofilne włókna
• Dostępna w wariantach o wysokości 6,5, 7,5 i 8,5 cm 

Maksymalny czas nasączania < 25 sekund

Zastosowanie
Kostka Plantop to idealna propozycja dla producentów 
rozsad, którzy dążą do uzyskania kompaktowych roślin 
w fazie wzrostu generatywnego lub roślin bardziej 
wegetatywnych, o dobrze rozwiniętym, aktywnym 
systemie korzeniowym w całej objętości kostki. Kostka 
jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów roślin  
i może być stosowana w najczęściej spotykanych 
warunkach uprawowych.

Kostka Plantop firmy Grodan to niezwykle 
uniwersalne podłoże, doskonałe do uprawy 
pomidorów, papryki, ogórków i bakłażanów.

Grodan Plantop

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 wigor uprawy przez cały okres wegetacji. 
Korzyści te przekładają się na większe plony, poprawę 
jakości owoców i zmniejszenie wrażliwości upraw na 
choroby. Technologia ta jest dostępna w formie paluszków, 
kostek i mat.

40-82%
Zakres regulacji

Najważniejsze korzyści
•  Optymalne sterowanie wilgotnością
•  Intensywny, kontrolowany wzrost roślin
•  Rozwój korzeni w całej objętości kostki

Podłoża
firmy Grodan to 
jedyne podłoża 
uprawowe z wełny 
kamiennej, które 
posiadają oznakowanie 
ekologiczne EU 
Ecolabel.
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T.: 22 375 07 80
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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


