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Спортни терени
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Контейнерно отглеждана 
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Цъфтящи растения



Mivena произвежда торове за областите

- Спорт, голф и обществени зелени площи
- Декоративна растителност на свободни площи
- Декоративна растителност в контейнер
- Тревен чим
- Хризантеми

Историята на компанията е история за успешно 
стартиране и развитие още от самото начало.

Mivena 
Стандарт за 
качествени 

продукти
Фирмени цели

-  Производството на продукти със структура, целяща   
 минимализирано процеждане
-  Един представител във всяка държава за съответния бранш
-  Опростена фирмена стуктура с цел по-ефективна    
 комуникация
-  Концентриране и специализиране върху трите важни   
 сегмента на пазара
-  Използване на капсула на основата на смоли за постигане на  
 максимална ефективност при използването на азот
-  Постигане на високи резултати при отглеждане на културите  
 с използването на по-малки количества тор – по-малко   
 отмиване  и по-ниски нива на емисии.

Mivena е основана през 2003г.
Производството, лабораториите и складовете на компанията са 
в Маастрихт, а отделите маркетинг, продажби и счетоводство са 
в градчето Ваалвийк.
Основния предмет на дейност на Mivena е производството 
на торове с контролирано освобождаване на хранителните 
вещества (Controlled Release Fertilizer (CRF). За тази цел 
компанията прилага най-новите технологии при разработването 
на своите продукти.
Тези технологии се прилагат при производството на:

- Granucote ® CRF   - Horti-Cote Topdress ® CRF
- Horti-Cote Plus ® CRF   - Field-Cote ® CRF
- Granupermanent ® CRF   - Chry-Cote ® CRF
- Horti-Cote ® CRF   - Agra-Cote ® CRF
- Granupermanent ® CRF Universal

Освен торовете с контролирано освобождаване Mivena 
произвежда водноразтворими торове (Water Soluble Fertilizer 
(WSF) и бавнодействащи торове (Slow Release Fertilizer (SRF).
Използваните технологии при производството на торовете 
отговарят на високите изиквания на компанията по 
отношение не само на качеството, но едновременно с това 
и на използването на торове в съответствие с най-строгите 
екологични норми.

Продуктите на Mivena имат потребление във всички европейски 
държави.

Качество
При своето производство Mivena използва единствено 
суровини с изключително високо качество. Всички материали, 
които постъпват в производствения център, подлежат на 
безкомпромисен контрол по отношение на качеството и на 
стандартите за производство. Изследванията се извършват в 
лабораторията на Mivena и получените рзултати се съхраняват за 
период от две години.
Готовата продукция също подлежи на широкоаспектни тестове. 
Торовете се изследват по отношение на ефективността и на 
качеството. Изследванията се извършват както в собствената 
лаборатория, така и от независими лаборатории в Холандия и в 
други държави.

Mivena – гаранция за 
добри резултати

Консултиране
Добрите продукти са истински полезни, когато използването 
им е съпроводено с добро консултиране. Mivena изключително 
много държи на връзката със своите клиенти, за да може да 
открие индивидуално и рационално решение, съобразено с 
особеностите на условията и на конкретното производство. 
Това е едно постоянно партньорство между производител, 
разпространител и ползватели, което цели обмяна на опит, 
откриване и качествено решаване на проблемите и в крайна 
сметка – максимална полза за всяка страна.

Иновации
Mivena се стреми непрекъснато да увеличава ползите за 
своите клиенти чрез въвеждането на най-новите технологии 
при производството и употребата на своите продукти. По този 
начин ден след ден компанията се доближава до максимално 
възможните постижения в областта на своето производство. 
Заедно със своите клиенти Mivena дълговременно инвестира 
в ефективността при използването на своите продукти. Заедно 
с най-добрите специалисти Mivena използва иновациите, за да 
постигне възможно най-високи резултати.

Екология
В последните години индустрията и бизнесът обърнаха погледа 
си към опазването на околната среда и изискванията при 
производството и употребата на продукти от всички области 
на човешката дейност значително се повишиха. Продуктите 
на Mivena отговарят на най-новите изисквания и стандарти в 
производството и употребата на торове.
По-важните аспекти по отношение на екологията в концепцията 
на Mivena са:

-  По-малко емисии чрез използването на капсула при 
 производството на торове
- По-малко количество на използваните торове в резултат на   
 по-ефективно усвояване на хранителните вещества
- Влагане на микроелементи, които спомагат за пълноценното 
 усвояване на хранителните вещества
- Използваните смоли при създаването на капсулата са 100% 
 разградими в почвата
- Дългото действие защитава почвата от излишни количества 
 тор, тъй като високи резултати се постигат с еднократно 
 торене

Horticulture
  

Важните за Mivena аспекти са 
свързани с понятията: Качество, 
Иновации, Компетентно партньорство 
с клиентите, Екология.



Granucote CRF е разработен специално за прилагане върху 
спортни терени и зелени площи за обществено ползване. 
Granucote CRF (CRF – тор с контролирано отделяне) гарантира 
контролилано отделяне на азот. Продуктите са разработени с 
действие 2-3 М, 3-4 М, 5-6 М и 8-9 М.
Обвивката на Granucote CRF е разработена в съответствие с 
най-новите патентовани технологии и благодарение на нея 
дългодействието и качеството на тора е гарантирано.

Granucote®CRF
Controlled Release Fertilizer

Granupermanent®CRF
Controlled Release Fertilizer

Granupermanent CRF е специално разработен дългодействащ 
тор за спортни терени, за зелени площи с обществено ползване, 
за тревни площи в паркове и градини. Капсулата му е на 
основата на смоли и отговаря на най-новите разработки, което 
гарантира контролираното отделяне на азот.

Controlled Release Fertilizer

Granucote®CRF Mini

Granucote CRF Mini е тор, чиято капсула е разработена на 
основата на смоли и е с големина 1-2 мм. Голямото количество 
на зрънцата на 1 м2 гарантира още по-равномерното му 
разпределяне. Granucote CRF Mini може да се прилага върху 
затревени терени, спортни терени, зелени площи в паркове 
и градини, където косенето се извършва най-малко на 5 мм 
височина.

Granupermanent CRF Universal е специално разработен 
дългодействащ тор за спортни терени, за зелени площи с 
обществено ползване, за тревни площи в паркове и градини. 
Капсулата му е на основата на смоли и отговаря на най-новите 
разработки, което гарантира контролираното отделяне на азот.
Granupermanent CRF Universal е разработен с действие 2-3 М.

Controlled Release Fertilizer

Granupermanent®CRF UniversalGranupermanent®CRF
Controlled Release Fertilizer

Спортни 
терени



Granusol WSF  (WSF – Water-Soluble Fertilizer) e 100% 
водоразтворим тор, който може да се прилага върху всички 
видове тревни площи. Особено при тревни терени, засяни върху 
леки почви, липсата дори на един хранителен елемент може 
да окаже негативно влияние върху състоянието на тревата. 
Микроелементите бор, мед, манган, молибден и цинк са основно 
залегнали в концепцията при разработването на продуктите от 
серията Granusol WSF, предвидени за проблемни тревни терени. 
Granusol WSF съдържа допълнително магнезий и желязо.
Granusol WSF може да се използва както за листно, така и за 
почвено подхранване.

Granuform SRF е тор с бавно разграждане, който е разработен 
специално за голф игрища. Този тор разкрива своите качества 
най-вече на зелените терени за голф. Повече от 50% от 
съдържанието на азот е Methylen Urea (MU), чието основно 
предимство се дължи на способността му да се разгражда 
дълго и същевременно равномерно. Всички торове от серията 
Granuform SRF съдържат допълнителни количества магнезий и/
или желязо.
Granuform SRF се разгражда добре. Големината на гранулите 
е 1-2 мм. Някои от видовете се предлагат и с големина на 
гранулата 0,5-1 мм

Granuform®SRF
Slow Release Fertilizer

Granusol®WSF
Water Soluble Fertilizer

Granusports SRF е бавно разграждащ се тор, разработен 
специално за голф игрища и за спортни терени. 25% от 
азота е под формата на Methylen Urea (MU), чието основно 
предимство се дължи на способността му да се разгражда дълго 
и същевременно равномерно. Granusports SRF е с действие от 
8-12 седмици. Големината на гранулите е 1-3 мм. Височината на 
косене трябва да е най-малко 5 мм.

Granusports®SRF
Slow Release Fertilizer

Голф игрища



Field – Cote CRF е дългодействащ тор с обвивка на основата на 
смоли, който е разработен специално за култури, отглеждани на 
свободни площи:

- За декоративни растения
- За вечнозелени растения
- За ягодоплодни култури
- За зеленчуци
- За луковични растения

В зависимост от конкретната култура Field – Cote CRF 
съдържа карбонилдиамид, фосфор, калий и микроелементи с 
продължителност на действие 3, 4, 6 или 8 месеца.
Field – Cote CRF е разработен с цел цялостно и пълно 
подхранване на растенията. Единствено при някои специфични 
култури може да се наложи допълнително торене с Granusol 
WSF.

Field-Cote®CRF
Controlled Release Fertilizer

Granusol WSF е 100% водоразтворим тор, който освен N, P, K, Mg 
и Ca, съдържа и множество микроелементи като хелати на EDTA, 
DTPA и EDDTA. Хелатите осигуряват по-голям достъп например 
при недобри pH-стойности за усвояване на сулфатните форми.
Granusol WSF може да се използва в комбинация с препарати за 
растителна защита.
Granusol WSF също така е подходящ за листно торене.
Може да се използва като основен тор или като тор за 
допълнително подхранване.

Granusol®WSF
Water Soluble Fertilizer

  Свободно     
    отглеждана 
декоративна    
      растителност



Серията Horti-Cote CRF е разработена, за да покрие напълно 
нуждите от подхранване при контейнерното отглеждане. Това 
е една продуктова линия дългодействащи депо торове, която 
покрива всички периоди на действие.
Horti-Cote Plus CRF е дългодействащ тор със съдържание 
на N,P,K, Mg, Fe и серия микроелементи. Освобождаването 
на хранителните вещества се регулира посредством 
температурата.
Horti-Cote за разлика от Horti-Cote Plus съдържа само N,P,K и Mg 
и не съдържа микроелементи.

Horti-Cote Top-Dress CRF е тор с комбинирана капсула, в която 
една част от количеството хранителни вещества е защитена с 
твърда обвивка на основата на смоли, а друга част е свободна и 
е предвидена за бързо освобождаване с цел да даде бърз старт 
при растежа в началото на сезона.
Horti-Cote Top-Dress CRF съдържа N,P,K, Mg, Fe и серия 
микроелементи. Освобождаването на хранителните вещества се 
регулира посредством температурата.

Hort-Mix съдържа серия микроелементи, подходящи за 
допълване към субстрати, при които е вложен Horti-Cote, 
Horti-Cote Plus или Horti-Cote Top-Dress с цел допълнително 
по-прецизно подхранване. Съдържанието на Hort-Mix го прави 
незаменим при подхранване на култури с високо изискване 
към хранителната среда. Hort-Mix оказва положително влияние 
върху pH-стойността при саксийно и контейнерно отглеждане.

Hort-Mix® 

Trace Elements

Granusol WSF е 100% водоразтворим тор, който освен N, P, K, Mg 
и Ca, съдържа и множество микроелементи като хелати на EDTA, 
DTPA и EDDTA. Хелатите осигуряват по-голям достъп например 
при недобри pH-стойности за усвояване на сулфатните форми.
Granusol WSF може да се използва в комбинация с препарати за 
растителна защита.
Granusol WSF също така е подходящ за листно торене.
Може да се използва като основен тор или като тор за 
допълнително подхранване.

Granusol®WSF
Water Soluble Fertilizer
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Horti-Cote® Top-dress CRF
Controlled Release Fertilizer

Horti-Cote® Top-dress CRF
Controlled Release Fertilizer

Horti-Cote® CRF
Controlled Release Fertilizer

Horti-Cote® Plus CRF
Controlled Release Fertilizer



Field-Cote CRF е дългодействащ депо тор, който е разработен 
специално за култури, отглеждани на свободни площи. При 
ягодите той е походящ за подхранване на:

- Стратифициране растения в подготвителна леха
- Растения в подготвителна леха
- Ягодови насаждения
- Ремултантни сортове
- Стратифицирани растения
- Разсади

В зависимост от целите и методите на отглеждане, Field-Cote 
CRF съдържа карбонилдиамид, фосфор, калий и микроелементи 
с различни периоди на действие – 3, 4, 6 или 8 месеца. В 
зависимост от изискванията на растенията и количествата 
хранителни елементи в капсулата са различни.

Field-Cote®CRF
Controlled Release Fertilizer

Ягоди
Granusol WSF е 100% водоразтворим тор, който освен N, P, K, Mg 
и Ca, съдържа и множество микроелементи като хелати на EDTA, 
DTPA и EDDTA. Хелатите осигуряват по-голям достъп например 
при недобри pH-стойности за усвояване на сулфатните форми.
Granusol WSF може да се използва в комбинация с препарати за 
растителна защита.
Granusol WSF също така е подходящ за листно торене.
Може да се използва като основен тор или като тор за 
допълнително подхранване.

Granusol®WSF
Water Soluble Fertilizer



Chrysanthemums
Chry-Cote CRF е депо-тор, който е разработен специално 
за оранжерийно отглеждане на хризантеми в лехи. 
Контролираното освобождаване на хранителните вещества 
стабилизира EC-стойностите, намалява риска от отмиване, както 
и от отлагането на соли.

 Agra-Cote CRF е разработен специално за подхранване на 
тревен чим. Продуктите от серията Agra-Cote CRF съдържат 
всички хранителни вещества, от които се нуждае тревата 
Контролираното освобождаване на азот позволява на тревата 
да расте по-здрава и по устойчива на стрес и на болести.
Agra-Cote CRF съдържа Манган, който подобрява усвояването на 
Калий. По този начин се повишава устойчивостта на тревата към 
прекомерна топлина, прекомерен студ или засушаване.

Agra-Cote®CRF
Controlled Release Fertilizer

Roll lawn

Controlled Release Fertilizer

Chry-Cote®CRF

Chrysan



Office
Mivena B.V.
Westeinde 56
5141 AD Waalwijk
The Netherlands
www.mivena.nl
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