
Mata Vitaflor firmy Grodan to podłoże z wełny 
kamiennej przeznaczone do uprawy róż. Produkt ten 
został stworzony w oparciu o technologię NG2.0, 
która zapewnia równomierne rozprowadzanie wody, 
składników odżywczych i tlenu zarówno wewnątrz 
każdej z mat, jak i pomiędzy nimi. Mata Vitaflor 
charakteryzuje się niższym maksymalnym poziomem 
nasycenia ze względu na zastosowanie w niej 
włókien o większej grubości. Podłoże to zawiera 

również stosunkowo dużą liczbę włókien, dzięki 
którym mata zachowuje swoją wytrzymałość  
i strukturę na przestrzeni kilku lat. Ta specjalna 
struktura zapewnia również równomierną dystrybucję 
wody, składników odżywczych i tlenu na całej 
głębokości maty. Rezultatem jest prawidłowy rozwój 
korzeni w całej objętości podłoża – to idealna baza 
dla silnej, energicznej i odpornej uprawy.

Grodan Vitaflor



Funkcjonalność produktu Dystrybucja wody na całej wysokości Specyfikacja produktu

Resaturacja po 1
dniu od poziomu 50%

75% • Mata wieloletnia
• Solidna folia do wieloletniego stosowania,  
    chroniąca przed promieniowaniem UV
• Obojętne, hydrofilne włóknaResaturacja po 1

dniu, po tygodniu  
na poziomie 30%

74%

Jednorodność  
wilgotności w obrębie
jednej maty
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Charakterystyka produktu
Mata Vitaflor firmy Grodan to idealne podłoże dla 
ogrodników zajmujących się uprawą róż, którzy 
poszukują solidnej maty zapewniającej wydajny 
drenaż wody i umożliwiającej korzeniom nieprzerwane 
wykorzystywanie całej objętości podłoża. Właściwości 
te gwarantują niezawodność i wygodę przez cały 
wieloletni okres wegetacji.

Oprócz wariantu o wysokości 7,5 cm, mata Vitaflor 
firmy Grodan jest również dostępna w wariancie  
o wysokości 10 cm – idealnym w przypadku, kiedy 
ogrodnik planuje wykorzystywać podłoże przez okres 
dłuższy niż zazwyczaj.

Mata Vitaflor firmy Grodan to niezawodne, 
solidne podłoże dla profesjonalnych 
ogrodników zajmujących się uprawą róż.
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Połączenie kostki i maty
Dla uzyskania optymalnych rezultatów niezbędna jest 
odpowiednia kombinacja kostki i maty.

Kostka Plantop Rosa i mata Vitaflor firmy Grodan bazują na 
tej samej technologii, dzięki czemu są w pełni kompatybilne. 
Jednolita struktura gwarantuje nieprzerwany rozwój 
korzeni zarówno w kostce, jak i macie, sezon po sezonie.

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 zarówno w kostce, jak i macie gwarantuje jeszcze 
lepszą kondycję i wigor uprawy przez cały wieloletni 
okres wegetacji. Technologia ta jest dostępna w formie 
paluszków, kostek i mat.

Najważniejsze korzyści
•  Łatwe nawadnianie i szybki drenaż
•  Długi okres użytkowania
•  Pełna wigoru, jednolita uprawa

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


