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Společnost ADAM-zahradnická a.s.
má dlouholeté zkušenosti, jak pomoci
groundsmanům k dosažení kvalitního
trávníku na fotbalových hřištích. Má k
tomu významné nástroje, zejména jako
jediný distributor speciálních hnojiv
Mivena v České a Slovenské republice.
Mivena je 100 % holandský producent
speciálních hnojiv pro trávníky, který
je aktivní ve více než 30 zemích a spo-
lupracuje s mnoha fotbalovými kluby
na profesionální i amatérské úrovni. 

V nabídce firmy Mivena je více než
50 druhů hnojiv vhodných pro sporto-
viště, což umožňuje vytvořit optimální
plán hnojení s přihlédnutím k finanč-
ním možnostem klubu. Velkou výho-
dou firmy Mivena je široká škála hno-
jiv s různou délkou účinnosti. Kluby si
mohou vybrat hnojiva s účinností od
2–3 měsíců do 5–6 měsíců. Zvláště pro
menší kluby mohou být hnojiva s delší
účinností výbornou volbou, která jim
umožní ušetřit spoustu finančních pro-
středků a času při aplikaci 2–3x za rok.

Speciální technologie
Dlouhá účinnost hnojiv je zaručena

díky speciální inovativní technologii
nazvané  Duration®coating. Zcela bio-
rozpustné polymerové obaly zajišťují,
že pro uvolnění dusíku je rozhodujícím
faktorem pouze teplota. Když teplota
stoupá a rostliny potřebují více živin,
zvýší se jejich uvolnění prostřednic-
tvím technologie Duration®coating. To
je velký rozdíl v porovnání s ostatními
druhy hnojiv s řízeným uvolňováním,
kde důležitým faktorem je i množství
vody, které ve vlhčích obdobích roku
zrychluje uvolnění živin. Technologii
Duration®coating obsahují všechny
hnojiva Mivena jako Granucote®CRF,
GreenStar®CRF, Granupermanent®CRF
a Granupermanent Universal® CRF.

Nicméně tato hnojiva nenabízejí jen
speciální technologii obalování. Další
předností této technologie je optimální
složení základních živin NPK v každé
granuli nejen pro výživu v jednotlivých
úsecích roku, ale také pro různé klima-

tické oblasti. Jednotlivé granule dále
obsahují sadu mikroprvků jako je hoř-
čík, železo, mangan a další, které po-
máhají udržet rostliny v kondici.

Tyto unikátní vlastnosti jsou důvo-
dem, proč mnoho profesionálních klu-
bů používá hnojiva Mivena na svých
hřištích. Používají je groundsmani v
anglické Premier League, německé Bun -
 deslize, francouzské League 1 i mno ho
klubů v české nejvyšší soutěži a ve
druhé lize. Pro tyto kluby je zásadní,
aby jejich hřiště výborně vypadala a
byla v co nejlepší kondici a to jim apli-
kace hnojiv Mivena zajistí. Protože jen
hřiště s kvalitním travnatým povrchem
dobře reprezentuje klub.
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Hnojiva pro trávníky na míru
Fotbal se hraje na trávníku a jeho kondice ovlivňuje hratelnost
hřiště. Jen provádění odborné údržby, výběr vhodných odrůd trav
a vybalancovaný plán výživy zajistí hráčům kvalitní hrací plochy.

Program Melgreen Liquid Range snižuje vliv stresu na rostliny 
a působí preventivně proti houbovým chorobám, což vede 
ke zdravému zelenému trávníku a ke zvýšení hratelnosti hřiště.

Prevence optimální výživouPrevence optimální výživou
Při ošetřování sportovních trávníků je nezbytné dosáhnout správné rov-
nováhy mezi půdou, vodou a vzduchem i mikrobiální aktivitou a vyváže-
nou výživou. Tímto způsobem lze docílit silného a odolného trávníku,
jehož přirozené obranné mechanismy budou stimulovány.

Snížení stresových faktorů
Melgreen Liquid Range se optimální listovou výživou zaměřuje na snížení stresových
faktorů a na prevenci proti chorobám trávníku. Přípravky Melgreen Liquid byly inten-
zivně testovány nezávislými výzkumnými ústavy STRI a DOC, kde byla prokázána jejich
dlouhodobá účinnost. Pomocí programu Melspring obsahující kapalné přípravky Mel-
greenMn, MelgreenSi a MelgreenCu nabízí společnost Melspring řešení ke snížení vlivu
stresu na rostliny a tím posílení jejich kondice. 

Unikátní řada přípravků Melgreen
Ekonomická řada Melgreen zahrnuje kompletní skupinu synergických produktů, které
lze efektivně použít v různých obdobích vegetace. MelgreenMn s obsahem manganu
v aktivní formě podporuje růst a rozvoj kořenového vlášení trávníku a tím urychluje a
zlepšuje příjem živin. Také posiluje proudění živin cévními svazky, což vede k rychlej-
šímu klíčení, regeneraci a tvorbě nových listů. 

Vysoce účinná směs mikroživin MelgreenSi stimuluje rychlou reakci rostlin na stres.
Obsahuje přijatelnou vodorozpustnou formu křemíku, při jejíž pravidelné aplikaci
dojde k vytvoření silné ochranné vrstvy kolem vnějších buněčných stěn listu. Zpevně-
ním listů se zvýší odolnost trávníku proti houbových chorobám.

Přípravek MelgreenCu s účinnou formou mědi zvyšuje odolnost rostliny tím, že zlep-
šuje strukturu listů posílenou produkcí sušiny. Koncentrovanější tkáň listů s vyšším ob-
sahem sušiny a nízkým obsahem vody vede ke snížení růstu a vyzrálejší pletivo lépe
odolává tlaku houbových chorob. Dlouhodobého účinku je dosaženo i při velmi níz-
kých aplikačních dávkách mědi. Díky aktivní roli mikroprvků prostřednictvím listové
výživy může být používání pesticidů na hřišti zásadním způsobem omezeno. 
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