TerraCottem® Turf

Půdní kondicioner speciálně vyvinutý pro
trávníky, jehož základem je původní složení TerraCottemu Universal ovšem s novými
komponenty k dalšímu zvýšení růstu travního drnu a tudíž k optimalizaci výkonu
produktu viz graf.
Vývoj
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