
Karta charakterystyki produktu

Grodan Prestige 
o wysokości 10 cm

Mata Prestige firmy Grodan to idealne podłoże dla 
ogrodników uprawiających pomidory i ogórki, 
którzy chcą szybko osiągnąć początkowy wzrost na 
pierwszym etapie uprawy oraz wigor wegetatywny 
w sezonie letnim. Struktura drobnych włókien 
połączona z technologią NG2.0 umożliwia szybką  

i wydajną resaturację podłoża. Uprawą można 
również w razie potrzeby sterować generatywnie. 
Mata Prestige to idealne podłoże do prowadzenia 
energicznych upraw w kierunku prawidłowej 
równowagi przez cały rok.



55-78%
Zakres regulacji

Grodan Prestige 
o wysokości 10 cm

Funkcjonalność produktu Dystrybucja wody na całej wysokości Specyfikacja produktu

Zakres regulacji  
wilgotności  
(warunki praktyczne)

55-78% • Jednoroczna mata o wysokości 10 cm
• Pionowa struktura włókien
• Obojętne, hydrofilne włókna

Resaturacja po 1 dniu 
od poziomu 50%

68%

Resaturacja po 1 dniu, 
po tygodniu na  
poziomie 30%

63%

Jednorodność wilgot-
ności w obrębie jednej 
maty 
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Najważniejsze korzyści
•  Szybkie i pełne ukorzenienie się rośliny
•  Optymalna równowaga uprawy
•  Łatwa i skuteczna kontrola wilgotności i zasolenia

Mata Prestige firmy Grodan to idealne podłoże 
z wełny kamiennej do prowadzenia upraw 
pomidorów i ogórków w kierunku prawidłowej 
równowagi przez cały rok.

Charakterystyka produktu
Otwarta struktura włókien maty Prestige zapewnia 
niezwykle szybkie ukorzenianie się roślin po posadzeniu. 
Ponadto, równomierna dystrybucja wody w całej 
objętości podłoża pozwala korzeniom przeniknąć 
przez całą matę, aż do jej górnej warstwy. Dodatkowa 
stabilność oznacza, że mata z łatwością radzi sobie  
z kilkoma uprawami ogórka w ciągu roku.

Połączenie kostki i maty
Mata Prestige firmy Grodan, wraz z kostką do produkcji 
rozsady Plantop, zapewnia stabilną równowagę roślin 
przez cały okres wegetacji.

NG2.0 Technology
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 zarówno w kostce, jak i w 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.

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

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


