
Wortels over de gehele lengte
Vanuit de sigarenindustrie hebben 
we een extreem doorlatend papier 
overgenomen. De wortels van een 
plant prikken snel en eenvoudig door 
dit papier heen, waardoor ze zich 
over de gehele lengte van de plug 
ontwikkelen. Bovendien sluit het 
papier de plug niet af: er is sprake 
van zijwaartse ademing.

De meeste paperpots worden 

vandaag de dag geproduceerd 

met een TECHMEK-, HETO- of 

Ellegaardmachine. Deze machines 

verdelen grond met behulp van 

zuigkracht, de stofdeeltjes worden hard 

aangezogen zodat alle poriën gevuld 

zijn met grond; gevolg: beschadigde 

gronddeeltjes. 

Green Products pakt de productie op 

een heel andere wijze aan. We verdelen 

de kruimelige veendeeltjes gelijkmatig 

over een band, waarna we ze in een 

gootje strooien. Hierdoor ontstaat als 

vanzelf een vorm met een diameter van 

8 tot 28 millimeter. 

Direct na het strooien wikkelen 

we papier rondom het veen. Het 

resultaat is een paperpot met een 

perfecte homogene verdeling over 

de gehele plug. Bovendien blijven de 

gronddeeltjes onbeschadigd, omdat 

we geen zuigkracht toepassen.aangezogen zodat alle poriën gevuld 

zijn met grond; gevolg: beschadigde 

Green Products pakt de productie op 

een heel andere wijze aan. We verdelen 

de kruimelige veendeeltjes gelijkmatig 

over een band, waarna we ze in een 

gootje strooien. Hierdoor ontstaat als 

vanzelf een vorm met een diameter van 

we geen zuigkracht toepassen.

Hoe kleiner de plug, hoe moeilijker het is om grond 
gelijkmatig te verdelen. Toch lukt het Green Products om 
pluggen met een diameter van slechts 8 tot 28 millimeter 
te voorzien van een perfecte verdeling. Benieuwd? Lees 
meer over  onze unieke technologie.

Een perfecte verdeling is noodzakelijk voor een optimaal 
resultaat. Dat geldt niet alleen voor paperpots, maar ook 
voor sigaren/sigaretten. Ze roken pas goed als de tabak 
gelijkmatig is verdeeld. Niet verwonderlijk dus dat Green 
Products bewezen technieken uit de sigarenindustrie 
gebruikt voor de productie van paperpots.



Ieder gronddeeltje klopt
We werken met grondleveranciers 
die zijn gespecialiseerd in zaai- en 
stekmengsels. Vooral in kleine 
pluggen is het noodzakelijk dat ieder 
gronddeeltje klopt; de mengsels 
mogen geen stof bevatten. Met elkaar 
zorgen we ervoor dat alles klopt.
 

Gezonde groei met hulp 
van onze R&D-manager
Met unieke machines weten onze 
technische mensen de optimale 
paperpot te produceren. We 
onderscheiden ons door te werken 
met een deskundige R&D-manager. 
Samen met u zoekt hij naar de beste 
omstandigheden voor de opkweek. 

Vormvast
De GreenPlugs zijn vormvast; de 
plug heeft geen krimp. Ook in lange 
bewortelingsperiodes van 9 – 10 
maanden behoudt de GreenPlug zijn 
vorm. Vooral in automatische systemen 
is het van groot belang dat de plug zijn 
vorm behoudt. 

Totale teeltduur verkorten
Een snelle beworteling vormt een 
belangrijk kenmerk van onze pluggen. 
Bij gebruik van een goed drainerend 
mengsel kunt u optimaal inspelen 
op iedere fase van de ontwikkeling 
van de plant. U komt sneller terug 
met watergift en voedingselementen, 
waardoor de groeifasen verkorten en de 
totale teeltduur drastisch afneemt. 

Hoog luchtniveau
Onze pluggen zijn hard gevuld. Harde pluggen wekken de indruk dat het 
luchtniveau laag ligt, maar het tegendeel is waar: door te spelen met verschillende 
mengsels brengen we veel lucht in de plug. We passen vooral jongveen uit 
zodenturf toe. Dit is een slijtvaste soort. De harde brokjes veen zorgen in de gehele 
teelt voor een constante structuur. 

De juiste grondstoffen 
als basis voor groei

Bij de productie van paperpots vormen grondstoffen een belangrijk 
onderdeel. Bij technieken die werken op basis van zuigkracht, wordt 
een droog grondmengsel toegepast. Tijdens het zuigen maakt men 
de grond met lucht nog droger. Nadeel is dat de capillaire werking 
van het veen hierdoor aantast. Voor onze techniek geldt dat het 
veen tot zeventig procent vocht bevat. Vochtige grond draagt bij aan 
een perfecte verdeling en zorgt voor een goede opname van water 
gedurende het teeltproces. 



Afwerking van de paperpot
Anders dan bij andere productietechnieken maken wij van de paperpot één 
lange streng. Deze streng verdelen we aan het eind van het productieproces 
in lengtes van 28 tot 60 millimeter. Met deze werkwijze zijn we in staat om 
elke plug op dezelfde manier te vullen. Ter illustratie: de Ellegaardmachine 
past tot wel twaalf verschillende zuigkrachten toe om een paperpot te 
realiseren. Deze verschillende zuigkrachten leiden tot een onregelmatige 
vulling, waardoor elke plug een andere samenstelling heeft.

Elke plug dezelfde behandeling
Omdat onze pluggen dezelfde 
samenstelling hebben, drogen ze 
gelijkmatig af en nemen ze gelijkmatig 
vocht op. Het resultaat? Zaadjes 
ontkiemen op hetzelfde moment en 
bij stekken start de ontwikkeling van 
de callus tegelijkertijd. Kortom: de 
gewassen bevinden zich steeds in 
dezelfde groeifase. Hierdoor kunt u ze 
van dezelfde behandeling voorzien en 
bespaart u tijd. 

Kleine plug, groot resultaat
Wij zijn onderscheidend in kleine 
diameters pluggen. Onze unieke 
technologie zorgt ervoor dat wij 
de enige (wereldwijd) producent 
zijn die deze kwaliteit pluggen kan 
produceren.

Het voordeel van kleine pluggen 
is dat de techniek van GP zorgt 
voor een betere verdeling. Hoe 
kleiner de ruimte om grond in een 
koker te zuigen, hoe moeilijker de 
gelijkmatige verdeling wordt. Met 
het gebruik van kleine pluggen 
benut u het volume optimaal en 
behaalt u een hoge productie. 
Daarnaast bespaart u ruimte en 
energie. 

Optimale luchtwerking
We gebruiken diverse trays. De 
vorm van de cup is cruciaal voor 
een goede drainering. Daarom 
zorgen we voor een optimale 
luchtwerking: de plug staat volledig 
open en los van de grond. 

Direct klaar voor gebruik
We maken de pluggen voldoende 
nat en voorzien ze van een 
stekgaatje of geborsteld zaaikuiltje, 
zodat ze bij aankomst direct klaar 
zijn voor gebruik. 


