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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. 

Zástupce pro Českou republiku:


