
Onze informatie en adviezen worden met de grootst mogelijke zorg en naar de laatste stand van de techniek 
samengesteld doch zijn te allen tijde vrijblijvend –  september 2010
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Luchtige mat voor generatieve gewasreactie

Met het 6-fasenmodel van Grodan heeft u in één oogopslag 
de optimale advieswaarden per gewas en gebruikt mattype, 
afgestemd op de teeltfase in beeld. Op basis hiervan kunt u, 
zo nodig, de watergeefstrategie bijstellen. Zo heeft u nog 
meer grip op uw teelt en bent u verzekerd van een optimaal 
eindproduct.

Wat biedt Grodan 
u nog meer?
Naast de geavanceerde Grodan Vital Dry-mat biedt Grodan u 
tevens:
•  Producten met Kiwa Keur- en Europees Ecolabel-

certificaat
•  Watergehaltemeters voor de controle en sturing van WG, 

EC en temperatuur in het substraat
•  Verantwoorde recyclingoplossingen
•  Deskundig en actueel gebruikersadvies

Grodan producten zijn EU Ecolabel gecertificeerd | NL / 029 / 1
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Luchtige mat voor 
generatieve gewasreactie 

Voordelen Grodan Vital Dry
• Generatieve gewasreactie 

• Snelle EC-reactie 

• Gemakkelijke realisatie van drain

Generatieve gewasreactie
Door zijn speciale vezelstructuur is de Grodan Vital Dry uitermate geschikt voor 
een ruimere watergift, mocht deze nodig zijn. Bij een hogere gietfrequentie zal het 
gewas vooral vegetatief reageren, terwijl bij een lagere gietfrequentie juist een 
generatieve gewasreactie te zien zal zijn. Dit biedt de mogelijkheid om het gewas 
via de watergift te sturen. Op donkere dagen of tijdens perioden met weinig licht in 
het voor- of najaar kan er op die manier toch regelmatig water gegeven worden, 
zonder dat dit ten koste gaat van het wortelgestel.

Snelle EC-reactie
Bij de Grodan Vital Dry zijn de EC en pH in de mat meer in lijn met de EC en pH in 
het druppel- en drainwater. Hierdoor is het mogelijk om de watergeefstrategie af te 
stemmen op de drainmeting. Als het gewas sterk vegetatief groeit, kan de EC snel 
dalen en de pH stijgen. Door de EC-gift te verhogen en de pH-gift te verlagen, is dit 
eenvoudig te corrigeren. Bij een producerend generatief gewas kan de EC juist 
oplopen en de pH afnemen. Tijdelijk extra draineren of verlagen van de EC-gift kan 
dan snel een gewasreactie oproepen. Dit maakt dat er minder extreme 
aanpassingen nodig zijn, wat bijdraagt aan een evenwichtige, gezonde 
gewasontwikkeling. 

Gemakkelijke realisatie van drain
Door de open structuur van de Grodan Vital Dry kan er in korte tijd drain 
gerealiseerd worden. Hierdoor wordt de voedingsoplossing snel ververst, zonder 
dat de mat te nat wordt bij een ruimere gift. Deze vlotte, volledige drainage zorgt 
ervoor dat het WG en de EC eenvoudig op peil te houden zijn binnen een relatief 
geringe bandbreedte (50-65%). Hoewel de waterbuffer kleiner is dan bij een 
standaardmat heeft het gewas toch de beschikking over een maximaal te 
benutten wortelvolume en voedingsbuffer. Zo kan er met een simpele watergeef-
strategie snel ingespeeld worden op wisselende groeiomstandigheden.

De Grodan Vital Dry dankt deze 
voordelen voor een belangrijk deel aan 
zijn unieke hydrofiele vezel en open 
vezelstructuur die maken dat het 
substraat gemakkelijk water ververst. 
Dit resulteert in een efficiënte 
herverzadiging met een uniforme 
waterbuffer en een gelijkmatige 
inworteling (zie afbeeldingen).

De oplossing
De Grodan Vital Dry, opvolger van de 
Grodan Tempo, is dan ook dé oplossing 
voor de tuinder die op zoek is naar een 
luchtig substraat dat vlot uitdraineert 
en een generatieve gewasreactie 
bevordert. Het water gehalte is, 
ondanks het drogere karakter van de 
mat, snel weer op het vereiste niveau te 
brengen.

Als onderdeel van een nieuwe generatie substraatoplossingen 
introduceert Grodan een nieuwe mat voor de professionele 
groenteteelt: de Grodan Vital Dry.  
Deze geavanceerde eenjarige mat, geproduceerd op basis van 
de gepatenteerde Next Generation-technologie, biedt tuinders 
diverse voordelen.

Productspecificaties Grodan Vital Dry
• Eenjarige mat 

• Unieke hydrofiele vezelstructuur 

• Stuurbereik WG: 50 tot 65% (dagniveau) 

• Goede WG- en EC-verdeling over de gehele mat 

• Stevigheid dankzij verticale, grovere vezel

Watergift centraal
De Grodan Vital Dry is de ideale mat 
voor tuinders die de watergift 
centraal stellen en snel willen 
kunnen reageren op EC-wijzigingen 
en hoge drainpercentages. 
Het drogere karakter van de mat 
stelt hen in staat om hun gewas 
generatief te sturen bij een beperkte 
watergift.  
Dankzij de verticale vezelstructuur 
is de mat bovendien zeer stevig. 
Zelfs bij meerdere teelten per 
seizoen behoudt hij zijn vorm.
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