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OLMIX SPONSOR EN OFFICIËLE TECHNISCHE 
PARTNER VAN LE GOLF NATIONAL !

Olmix Group is trots onderdeel te zijn van de groep officiële technische partners van 
de prestigieuze golfbaan Le Golf National in Parijs, home course van het HNA Frans 
open en tevens de baan waar de Ryder-Cup 25-30 September 2018 plaats vind ! 
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Dankzij haar innovatieve technologieën, de 
kwaliteit van haar producten met op algen 

gebaseerde bestanddelen en de expertise van haar 
teams, is Olmix Group een referentiekader in de 
wereld van golf, door een range aan oplossingen te 
bieden, perfect aangepast aan de kwaliteitseisen van 
de allergrootste golfbanen. 

De productlijnen Matrix, Marathon, Melgreen en 
Melstar S voldoen aan de hoogste standaarden en 
helpen greenkeepers hun doelen voor verschillende 
fases van de golfbaan te bereiken. Zeker bij de banen 
van Le Golf National dient aan zeer hoge standaarden 
te worden voldaan en Olmix is trots hieraan bij te 
dragen. 

Alejandro Reyes, greenkeeper en superintendent, 
van Le Golf National omschrijft het als volgt: “In het 
dagelijks leven is er goed, beter en best. In de golfwereld 
kunnen we spreken van goed, beter en de superlatief 
‘Ryder Cup’.”

De leveranciers worden zorgvuldig gekozen! Olmix is 
reeds een aantal jaar partner van Le Golf National en 
de Olmix Plant Care ranges worden gebruikt bij de 
aanleg en het onderhoud van de banen. 

• Op de greens, tees en fairways is Marathon Golf de 

geavanceerde meststof, die langdurig en regelmatig 
voedingsstoffen beschikbaar stelt voor het gras, met 
respect voor het bodemleven. 

• Het biostimulatie effect van de Melgreen range 
verzekert, met aangepast formules, voedingsstoffen 
en betere weerbaarheid tegen stress in 
wintersituaties (Melgreen Cu formule) en tijdens 
de rest van het jaar (Melgreen Si formule met 
beschermend effect). Daarnaast wordt Melgreen 
Mn gebruikt in het voorjaar, voor een goede opstart. 
Gebruik van de Melgreen range doet ziektedruk en 
stress voor de plant afnemen, zorgt voor groener en 
gezonder gras en betere bespeelbaarheid van de 
banen. Dit is essentieel voor grote toernooien, zoals 
de Ryder Cup. 

• Tot slot, aan het eind van de rit, bieden Melstar S en 
Marathon het gras de nodige input aan nutriënten, 
die zorgen voor sterke resultaten, overeenkomstig 
met de eisen van de grootste golfbanen. 

Het Olmix Plant Care team, vertegenwoordigd 
door Georges Veber en Jos Theunissen, zal alle 
dagen op de Ryder Cup aanwezig zijn en met veel 
plezier en enthousiasme de innovaties van Olmix 
aan alle aanwezigen toelichten. 

Bréhan, 9 maart 2018,

Home course van het HNA Frans open en tevens de baan 
waar de Ryder Cup 25 t/m 30 september 2018 plaats vind     


