Press release

OLMIX SPONZOREM A TECHNICKÝM
PARTNEREM OF LE GOLF NATIONAL !
Olmix Group se stal pyšným „oﬁciálním technickým partnerem“ prestižního
golfového hřiště Le Golf National v Paříži, který je pořadatelem HNA French
Open a v roce 2018 bude hostit prestižní Ryder Cup (25-30 září 2018)!
Díky
inovativním
technologiím,
kvalitním
produktům založeným na bázi výluhů z mořských
řas a profesionálnímu týmu odborníků je Olmix
Group schopna nabídnout travnatým plochám
množství spolehlivých řešení přizpůsobených
požadavkům největších golfových hřišť.
Obzvláště, produktové řady Matrix, Marathon,
Melgreen a Melgreen-S se setkávají s velkým
zájmem greenkeeperů na různých úrovních hřišť,
včetně takových jako je zmíněné Le Golf National.
Jak říká Alejandro Reyes, greenkeeper a superintendant Le Golf National: “V každodenním životě
máme věci dobré, lepší a nejlepší. Ve světě golfu to
můžeme zaměnit za dobrý, lepší a excelentní
„Ryder Cup“.
Dodavatelé jsou hendikepováni! Olmix se stal
partnerem Le Golf National před několika lety a
produkty Olmix Plant Care byly používány už
během výstavby tohoto hřiště. V současnosti
jsou nezbytnou součástí údržby.

Od začátku přinášela hnojiva Marathon Golf
velkou výhodu v kombinaci postupného
uvolňování živin s respektem k půdnímu edafonu.
Biostimulující efekt řady Melgreen s přizpůsobeným složením živin je určen pro zvýšení
odolnosti vůči zimnímu stresu (Melgreen Cu) a
současně posiluje imunitu v průběhu roku
(Melgreen Si) na všech travnatých plochách.
Melgreen Mn umožňuje rychlý start do jarní
vegetace. Používání řady Melgreen zvyšuje
celoročně kvalitu hracích ploch. Tyto tekuté
přípravky zaručují velmi rychlou účinnost a přináší
homogenitu všech ploch, obzvláště během takto
prestižních turnajů.
Konečně, velmi dobře vstřebatelný Melgreen-S a
hnojiva Marathon doplňují výživu o nezbytné
základní živiny tak, aby byl zajištěn spolehlivý výsledek směrem k požadavkům těchto velkých hřišť.
Členové Olmix Plant Care týmu, reprezentovaní
Georgesem Veberem a Josem Theunissenem
budou po celou dobu konání Ryder Cupu k
dispozici se svými radami.
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Home of the HNA French Open
and host of the 2018 Ryder Cup

