
Een handige gids met alle voordelen van growstones 

als substraat in de moderne glastuinbouw.

Essential information

Growstones



Waarom 
growstones?
De glastuinbouw schoner & beter laten kweken

Wij hebben een missie: de hele glastuinbouw zo schoon en goed mogelijk te laten 

kweken. Op dit moment zijn veel methodes en materialen binnen de glastuin-

bouw vaak nog erg vervuilend.  Rockwool, aarde en/ of hydrokorrels hebben een 

grote impact op het milieu.  Die impact is op lange termijn niet houdbaar en is 

zeer belastend voor het milieu. 

De growstone is hierop het antwoord. Een substraat gemaakt van gerecycled 

glas dat volledig upcycleable en 5 jaar lang herbruikbaar is. Hét substraat dat de 

komende decennia de tuinbouw zal renoveren en de standaard gaat zetten op 

het gebied van duurzame teelt.

In deze brochure leest u dat de growstone:

• Een zeer efficient substraat is

• Zorgt voor sterkere planten
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De vorm van de steen

De Growstone onregelmatig gevormd en zeer poreus. Door de combinatie van 

grote porieruimtes tussen de stenen en kleine poriën in de de stenen, hebben 

Growstones het vermogen om water en lucht op te slaan. 

De grote poriën tussen de stenen zorgen voor een snelle drainage en  

luchtcirculatie. Daardoor lost zuurstof snel op in het water en kunnen de wortels 

meer zuurstof opnemen. De kleine poriën worden met verse lucht gevuld en door 

een laagje zuurstof-verzadigd water afgedekt. De combinatie van kleine en grote 

porie ruimtes vormt een ideaal milieu voor wortels en harige wortels waardoor de 

absorptie oppervlakte van het wortelstelsel aanzienlijk wordt vergroot.

Hoge absorptie

Growstones kunnen tot 30% van hun volume aan water vasthouden. De grootte 

en onderlinge verbondenheid van de poriën bevorderen tevens horizontale  

versprei ding van het water en dat leidt tot een gelijkmatige vochtverdeling en  

vervolgens gelijkmatige wortelgroei. Hierdoor wordt de totale hoeveelheid  

substraat geheel en dus optimaal benut.

De poriegrootte en verbondenheid van Growstones zorgen voor een goede  

capillaire werking. Growstones absorberen vocht en houden dat vast tot 10 

cm boven het waterniveau. Deze capillaire werking heeft grote voordelen bij 

het creëren van een vochtige en goed beluchte groeiomgeving voor wortels  

boven waterniveau.

De steen
Growstones trekken meteen de aandacht door de unieke vorm en structuur.  

Die structuur is een van de grootste krachten van de growstone die zich uit 

in een samenspel van een hoge absorptiekracht en krachtige toevoer van  

zuurstof aan de wortels van de plant.

Meer controle

Growstones hebben een droog karakter. Zo is het eenvoudiger om de  

nutriënten en het pH- en vochtgehalte zo snel als wenselijk aan te passen.  

Met growstones is het daarom makkelijk om de overgang van groei- naar  

bloeifase  bij uw planten te bevorderen.
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De gezonde 
plant
Afgifte van silica

Doordat Growstones van gerecycled glas zijn gemaakt, wordt silica uitgeloogd  

in een vorm die door wortels opgenomen kan worden, namelijk  

als kiezelzuur(H3Si04). Planten die silica opslaan zijn beter bestand tegen  

belastende omstandigheden als droogte, saliniteit, zware metalen 

en ziektekiemen.

Lagere vocht gerelateerde risico’s

Bij gebruik van Growstones in getijdetafels hoeft het waterniveau slechts  

verhoogd te worden tot ca. 5-8 cm onder de oppervlakte van het substraat.  

De bovenste laag Growstones blijft vochtig en met lucht gevuld. Het risico van 

overtollig vocht aan de substraatoppervlakte wordt daarmee weggenomen, 

waardoor de kans op een varenrouwmuggenplaag en algengroei vermindert.

Weerbaarheid

Door goede regulering van vocht en lucht zijn de planten minder vatbaar 

voor schimmels. Daarom kunnen planten niet alleen beter wortels schieten in  

Growstones, ze blijven ook langer gezond.

Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit is gebleken dat tomatenplanten 

sneller van het BER virus herstelden dan plantne op Rockwool. Komkommer-

planten hadden minder last, tot geen last van pythium. In een test die werd  

uitgevoerd door de Wageningen universiteit waren er 15 planten bezweken onder 

het pythium virus op Rockwool en maar 1 op Growstone.
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Cradle to 
Cradle
Het productieproces 

Growstones zijn gemaakt van glas. De eerste stap in het proces is het breken van 

de glazen flessen in kleine stukjes. Vervolgens worden die stukjes vermalen tot een 

zachte poeder, vergelijkbaar met bloem. Dit poeder heet Natronkalk-silica-glas-

poeder: het hoofdbestanddeel van Growstones (98%).

 

Verder wordt er een natuurlijk schuimmiddel aan toegevoegd: calciumcarbonaat 

(1,25%). Tot slot zijn er verschillende additieven die de Growstones hun unieke 

eigenschappen meegeven.

 

Het mengsel wordt door middel van een transportband door een oven gevoerd  

waar het gebakken wordt. De oven wordt gestookt op het methaangas dat  

vrijkomt in de vuilnisbelt naast de fabriek. Doordat de fabriek naast de vuilnisbelt 

staat hoeft het materiaal maar een kleine afstand af te leggen naar de fabriek,  

het proces verbruikt geen water wat de ecologische voetafdruk verkleint.  

Het resultaat is een product dat volledig gerecycled is en hoge prestaties levert. 

Een niet-toxisch bodemverbeterend middel voor hydrocultuur substraten.

Growstones zijn herbruikbaar

Growstones kunt u stomen en keer op keer opnieuw gebruiken. De stenen blijven 

heel, zelfs als u stoomt met hoge druk. Door Growstones te stoomreinigen sterft 

al het organische materiaal dat zich om en in de steen bevindt. De wortels die in 

de stenen zitten blijven op hun plek maar zijn na het reinigen vrij van ziektekiemen  

of andere sporen die de nieuwe aanplant ziek kan maken. 

Zolang de gereinigde stenen niet in contact komen met de niet-gereinigde stenen, 

is de kans zeer klein dat oude organismen ziektes veroorzaken. De kans dat 

er een ziekte ontstaat die wordt veroorzaakt door het oude organisme is nihil,  

zolang de stenen langer dan 5 minuten op 90 graden of 15 minuten op 80 graden  

zijn gestoomd. 

Een goede installatie is belangrijk voor het stomen van de stenen. Let erop dat 

de genoemde tijden gelden voor het binnenste van de stenen: het kost zeker bij 

al vochtige stenen enige tijd voor een stoommachine de temperatuur van buiten 

naar binnen op het juiste peil kan brengen. 

In een schone omgeving zorgen niet schadelijke schimmels en bacteriën voor  

afbraak van de resten. Sommige kwekers maken al meer dan 5 jaar gebruik van 

dezelfde levering Growstones, waarbij zij tussentijds enkele stenen aanvullen die 

verloren zijn gegaan.
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GS-1 GS-2

Houdt 30% van zijn eigen volume vast aan water

12% meer lucht dan Hydrokorrels

Herbruikbaar en licht van gewicht

Hoge flexibiliteit, geschikt voor een groot aantal 
planten en toepassingen

Een hoge afgifte van silica

Geen onkruidsporen of sporen van ziektes

Bruikbaar voor: 

 Hydrocultuur 

 Groene daken 

 Aardemengsels
 
 Hydroponics
 
 Aquaponics

Betere luchttoevoer en drainage van de substraatmix

Hoger beluchten ten opzichte van perlite, tot meer dan 70%

Consequente ontwikkeling van de plant en de opbrengsten

Grote flexibiliteit voor verschillende planten in een 
breed scala van klimaten

Geen onkruidzaden of sporen van ziektes

Mengbaar met: 

 Potgrond 

 Coco 

 Compost
 
 GS-1
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Gnatnix!

Niet-toxisch, chemicaliënvrije bestrijding tegen de varenrouwmug

Duurzame deklaag

Effectief bij zowel droge als vochtige omstandigheden

Ideaal binnen en buiten

Het enige Varenrouwmug-bestrijdingsmiddel zonder schadelijke pestici-

den of chemicaliën! Maak kennis met het enige wetenschappelijk bewezen,  

milieu vriendelijk bestrijdingsmiddel tegen de varenrouwmug — Gnatnix!™ 

Gnatnix! is vervaardigd uit 100% gerecycled glas en is 100% vrij van schadelijke 

pesticiden en chemicaliën. De essentie: planten houden er wel van, muggen niet.

Wetenschappelijk bewezen

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat bij gebruik als deklaag, Gnatnix! een 

zeer effectieve fysieke barrière vormt tegen varenrouwmuggen. In tegenstelling 

tot andere deklagen, waarvan de werking beperkt blijft tot slechts 1 levensfase, 

bestrijdt Gnatnix! de muggen in verschillende levensstadia. 

Zo wordt voorkomen dat uitgekomen larven zich tot volwassen muggen 

ontwikkelen en belet het vrouwtjes hun eitjes in het substraat te leggen.  

Hiermee wordt de levenscyclus van de varenrouwmug onderbroken en de plaag  

aanzienlijk gereduceerd.

Eenvoudig in gebruik

Het enige wat u hoeft te doen is de oppervlakte van het substraat in uw  

teeltbakken volledig af te dekken met een laag Gnatnix! met een dikte van  

ca. 1-1,5 cm. Zorg er wel voor dat de oppervlaktes van al uw bakken continue  

volledig afgedekt zijn. Voorzichtig bevloeien om de beschermende fysieke  

barrière van Gnatnix! niet te verstoren. Dat is alles!

12 Growstones essential information 13



Interesse
gekweekt?
Onderzoek aan de Wageningen Universiteit heeft bewezen dat door  

het gebruik van Growstones u een gezonder en sterkere plant groeit.  

Een gezondere en sterkere plant zorgt voor meer opbrengst en minder zorgen 

voor u als kweker.

Growstones zullen uw bedrijf verduurzamen, u zult besparen op kosten en 

krijgt er daarnaast een beter milieu voor terug! Growstones zijn de perfecte  

vervanger voor ieder substraat en het product voor de kweker die kiest voor; 

innovatie, meer opbrengst, een beter milieu en een voorsprong op de rest.  

Wij komen graag een keer bij u langs om de kracht van onze producten te laten 

zien en hoe die een bijdrage kunnen leveren binnen uw bedrijf. 

Bel ons om een afspraak te maken:  (+31) (0) 30 227 1754

Of stuur een e-mail naar:  info@seed-link.eu
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Terschelling 176
3524AZ Utrecht, the Netherlands

Phone  (+31) (0) 30 227 1754
Web  www.seed-link.eu 
E-mail  info@seed-link.eu


