
Grodan Delta NG2.0 to nowa kostka uprawowa 
stworzona przez firmę Grodan. Dzięki usprawnie-
niom dokonanym w kostkach Delta, w porównaniu  
z kostkami z poprzedniej generacji, odznaczają się 

one wyższą wydajnością kapilarną oraz szerszym 
zakresem kontroli zawartości wody. To sprawia,  
że Delta NG2.0 jest idealnym rozwiązaniem  
do uprawy różnego rodzaju upraw.

Karta charakterystyki produktu

Grodan Delta NG2.0



Zastosowanie
Grodan Delta NG2.0 to godna zaufania kostka,  
w której rośliny mają optymalne warunki do wzrostu  
i rozwoju. Jest przeznaczona do prawie wszystkich 
rodzajów upraw. Grodan Delta NG2.0 to optymalna 
kostka w połączeniu z matami o standardowej 
wysokości 7,5 cm.

Technologia NG2.0
Technologia NG2.0 to następca technologii Next Generation, 
która rozszerza istniejące już korzyści o nowe możliwości. 
Technologia ta zapewnia jeszcze bardziej równomierną 
dystrybucję wody, umożliwiając roślinom lepsze  
wykorzystywanie całej objętości podłoża. Nieustanny  
wzrost korzeni w paluszkach, kostkach i matach sprawia,  
że cała uprawa staje się zdrowsza i bardziej żywotna  
przez cały sezon wegetacyjny. Korzyści te przekładają się 
na większe plony, lepszą jakość owoców i zmniejszoną 
wrażliwość upraw na choroby. Technologia jest dostępna  
w postaci paluszków, kostek i mat.

Grodan Delta NG2.0 to kostka uprawowa stworzona  
przez firmę Grodan. Pozwala na osiąganie wysokich 
rezultatów uprawowych.

Grodan Delta NG2.0

Mimo że wszystkie nasze informacje są opracowywane z największą starannością i zgodnie z najnowszymi osiągnięciami  
technologicznymi, informacje te nie są wiążące w żadnym momencie – marzec 2021 r. Grodan jest częścią grupy ROCKWOOL

Podłoża firmy 
Grodan to jedyne 
podłoża uprawowe  
z wełny kamiennej, 
które posiadają
oznakowanie 
ekologiczne EU 
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45-78%
Zakres regulacji

Najważniejsze korzyści
•  Łatwe nawadnianie wspomagające    
 w zakresie wegetatywnym i generatywnym 
•  Usprawniona pionowa dystrybucja wody 
•  Optymalna w każdych warunkach

Funkcjonalność produktu Specyfikacja produktu

Zakres regulacji  
wilgotności (warunki
praktyczne)

45-78% • Pionowa struktura włókien
• Obojętne hydrofilowe włókna
• Dostępna wysokość: 6,5 cm

Maksymalny czas 
nasączenia

< 25 sekund


