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ZDRAVÉ RASTLINY,  
STROMY, ÚRODA I TRÁVNIK
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Primiešanie pôdneho 
kondicionéra TerraCottem® 
do pôdy pri výsadbe 

POPREDNÁ TECHNOLÓGIA 
PÔDNYCH KONDICIONÉROV PRE 
NÁKLADOVO EFEKTÍVNY A TRVALO 
UDŽATEĽNÝ RAST RASTLÍN.

umožňuje lepšie 
využitie živín,

úsporu 
vody, 

zlepšuje 
rast rastlín 
v chudobných 
pôdach 
a náročných 
klimatických 
podmienkach, 

obmedzuje 
vyplavovanie 
živín,

zvyšuje 
ujímavosť rastlín,

a produkciu 
úrody.

NEOBYČAJNÝ  
PRÍBEH
Všetko začalo na Univerzite v Gente, kde tím vedcov vedený profesorom Van Cotthemom hľadal 
spôsoby, ako bojovať proti rozširovaniu púšte a hladomoru v semiaridných (polosuchých) oblastiach. 
V roku 1993 bola založená spoločnosť TerraCottem s cieľom prepojiť technické know-how s komerčnou 
infraštruktúrou a ktorá by zároveň túto technológiu pôdnych kondicionérov sprístupnila celosvetovému 
trhu. Dnes je technológia TerraCottem® distribuovaná do viac ako 40 krajín sveta.

TerraCottem realizuje svoje vedecké práce v spojení s nezávislými výskumnými inštitúciami, 
ktoré garantujú najpokročilejšie a najnovšie technológie, najvyšší stupeň kvality a efektivity za 
konkurencieschopné ceny.
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AKO TERRACOTTEM®  
FUNGUJE
Technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem® je definovaná ako patentovaná zmes viac ako 
dvadsiatich zložiek z rôznych skupín, ktoré podporujú rast rastlín synergickou cestou:

Rastové prekurzory majú veľmi dôležitú úlohu v počiatočnej fáze rastu rastlín. Aktivujú predlžovanie 
koreňových buniek a ich delenie, podporujú tvorbu listov a produkciu biomasy, stimulujú hlboký 
a rozsiahly rast koreňov aj v období sucha.

Zosieťované hydroabsorbenty polymérov TerraCottem® pôsobia v koreňovej vrstve, kde 
absorbujú a uchovávajú vodu v koreňovej zóne, ktorá by sa bežne odparila, alebo pretiekla. 
Optimalizuje vodné zdroje a obmedzuje objem a frekvenciu vodnej zálievky až o 50 %. Zadržaná 
voda zostáva k dispozícií rastlinám podľa ich potrieb pomocou vlásočnicového koreňového systému 
počas dlhšieho časového obdobia.

Polyméry sú v suchom stave biele, kryštalické granule. Po kontakte s vodou ju rýchle absorbujú 
a zmenia sa na nerozpustný gel. Každý polymér je schopný zadržať niekoľkonásobok vody z vlastnej 
hmotnosti. Polyméry produktu TerraCottem® majú nízku citlivosť na elektrolyty a dosahujú nespočet 
cyklov mokrý / suchý.

Starostlivo vyberané hnojivá poskytujú rastlinám vyvážený pomer živín založený na makro 
a mikroelementoch.

Prepravné materiály v TerraCottem® sú vyberané na základe ich chemicko-fyzikálnych vlastností 
(napr. KVK) a charakteristickej schopnosti homogénneho rozmiestnenia častíc.

Každá zložka TerraCottem® má pozitívny vplyv na rast rastlín. Čo ale robí túto technológiu 
takou unikátnou a úspešnou, je práve synergický efekt všetkých zložiek TerraCottemu. 

Na grafe môžete vidieť vplyv všetkých 
štyroch základných zložiek produktu 
TerraCottem® na rast rastlín. Vedecký test 
preukázal, že pätina biomasy je generovaná 
synergiou všetkých zložiek a takmer 
rovnaké množstvo je generované rastovými 
prekurzormi, ktoré však tvoria iba 0,25 % 
z celkového zloženia. Rastové prekurzory sú 
obchodným tajomstvom firmy TerraCottem.

Na čom skutočne záleží je to, čo sa deje 
v pôde. Použite TerraCottem® a presvedčte 
sa, že vaše rastliny, úroda, trávnik a stromy 
budú zdravšie, viac odolné, s vyšším 
výnosom a zároveň vám ušetria náklady.

PREPRAVNÝ 
MATERIÁL

HNOJIVÁ SYNERGIA

RASTOVÉ 
PREKURZORY

HYDROABSORBENTY 
POLYMÉROV

HNOJIVÁ 
47,44 %

SYNERGIA
21,32 %

POLYMÉRY
9,51 %

RASTOVÉ 
PREKURZORY

20,93 %

PREPRAVNÝ 
MATERIÁL

0,80 %
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PRODUKTY
FYZIKÁLNÉ PÔDNE KONDICIONÉRY

Pôdne kondicionéry TerraCottem® zvyšujú schopnosť pôdy, alebo substrátu zadržiavať vodu a živiny, podporujú 
hlboké a rozsiahle zakorenenie, rast rastlín i ujímavosť, zároveň znižujú spotrebu zavlažovania až o 50 %. 
Sú to suché, práškovito granulované zmesi s viac ako dvadsiatimi zložkami. Pôdne kondiconéry musia byť 
rovnomerne premiešané v koreňovej vrstve, alebo priamo so substrátom. 

TerraCottem® Universal 

TerraCottem® Universal je ten “originálny” pôdny kondicionér vyvinutý 
v roku 1993. Od tej doby produkt prechádzal ďalším vývojom cez 
lepšie fungujúce polyméry, hnojivá a prepravný material. Vývoj smeruje 
k ešte lepšiemu budovaniu koreňovej sústavy a rastu rastlín i redukcie 
nákladov. Napriek tomu je to stále ten pôvodný TerraCottem® Universal, 
ktorý sa používa vo väčšine aplikáciách ako pri výsadbe stromov, kríkov, 
zakladaniu letničkových a trvalkových záhonov, tak pri realizáciach 
strešných záhrad, poľnohospodárstve, záhradníctve či kvetnináčových 
substrátoch.

TerraCottem® Arbor

TerraCottem® Arbor bol špeciálne vyvinutý pre dreviny. Základom 
najnovšieho zloženia je nová generácia polymérov, začlenenie 
humíniových kyselín a špecifických hnojív pre dreviny (s účinnosťou až 12 
mesiacov) pre ďalšie zlepšenie vodnej retenčnej kapacity, pôdnej štruktúry 
a mikrobiologickej aktivity. To všetko pre rýchlejšiu aklimatizáciu stromov 
a kríkov po výsadbe, podporu rozvoja koreňovej sústavy i celkového rastu, 
ako aj vyššou mierou ujatosti za súčaného zníženia vstupných nákladov 
a obmedzenia výdajov na dosadzovanie. 

TerraCottem® Turf

TerraCottem® Turf funguje na princípoch TerraCottemu, naviac však 
obsahuje zeolit – 100% prírodný vulkanický materiál, ktorý zvyšuje 
úrodnosť pôdy a napomáha zadržovaniu vody. Výhody tohoto produktu 
sú naviac podporené zaradením špecifických trávnikových hnojív 
a humíniových kyselín, ktoré majú pozitívny vplyv na vodnú retenčnú 
kapacitu, štruktúru pôdy i mikrobiologockú aktivitu. To všetko pre 
rýchlejšie založenie trávnika, rozsiahlejšie zakorenenie, vyššie prírastky 
trávnej hmoty a celkovú vyššiu kvalitu trávnika.

TerraCottem® Complement

TerraCottem® Complement bol vyvinutý špeciálne pre aplikáciu do 
kvetinových záhonov a v záhradníctve, kde bol pred tým použitý pôdny 
kondicionér “Universal”. TerraCottem® Complement doĺňa všetky zložky, 
ktoré boli spotrebované rastlinami v predchádzajúcej 
sezóne a tie zložky, ktoré sú vždy stratené vytiahnutím 
rastlín (napr. letničiek) z pôdy. Vďaka tejto aplikácii 
zostanú živiny i vodná retenčná kapacita pôdy, alebo 
rastové média v optimálnom stave.

Pôdne kondicionéry sú produkty, ktoré sa pridávajú do pôdy pre zlepšenie fyzikálno-chemických 
vlastností, kompenzujú pôdne nedostatky, ktoré môžu limitovať vývoj rastlín. Preto je pôdny 
kondicionér prepojený s jedným s najdôležitejším zákonom prírody – zákon limitujúceho faktora: 
“Rast rastlín nie je ovplyvnený zložkami, ktorých je prítomných najviac, ale tými zložkami, 
ktorých je prítomných najmenej.” Pôdne kondicinéry TerraCottem® teda dopĺňajú vlastnosti 
pôdy posilením najslabšieho článku v dlhom reťazci vývoja rastlín – podporujú rozvoj koreňov 
a tým zvyšujú mieru prežiteľnosti rastlín.
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AKO TO FUNGUJE?
TerraCottem® sa aplikuje pri výsadbe, siatí, alebo pokládke trávneho koberca.

V KOREŇOVEJ ZÓNE

Rastové prekurzory pod-
porujú rast vlásočnico-
vých koreňov, ktoré doká-
žu prerásť cez polyméry. 
Tie absorbujú potrebné 
množstvo vody a živín.

1988
Pred začiatkom obdobia dažďov 
boli s produktom TerraCottem® vy-
sadené pôvodné druhy stromov. 
Neošetrenej pôde chýbala voda 
a živiny. Občasné zrážky sa rýchlo 
stratili v podloží. 

NAD POVRCHOM
Arbole, Burkina Faso

1990
Tie isté stromy a dva roky neskôr. 
Vyplešené pôdne podmienky vo 
výsadbových jamách podporili 
rast koreňov i celkový rozvoj rast-
liny. Výsledkom bolo dobré zapo-
jenie porastu a vyššia ujímavosť 
behom prvých kritických rokov po 
vysadení. 

1992
O štyri roky neskôr. Stromy sa ďa-
lej rozvíjali a teraz sú už sebestač-
né. Vytvorili si dostatočne dlhé ko-
rene, ktoré im umožňujú prežiť vo 
veľmi nepriaznivých podmienkach. 
A čo viac, vďaka lepším podmien-
kam aj pre rast koruny stromov, 
poskytujú tieň a organickú hmotu 
pre nižšie vegetačné vrstvy. Zadr-
žujú tiež vzácnu vodu a spomaľujú 
filtráciu, vďaka čomu je dostupné 
väčšie množstvo vody v pôde na 
dlhšiu dobu.

Aj v tých najchudobnejších pôd-
nych podmienkach veľmi dobre 
prosperujú pôvodné druhy stro-
mov, kríkov a travín. Odvracia sa 
tak devastujúci dopad rozširova-

nia púšte, odlesnenia a veternej 
erózie.

Po prvotnom výskume pro-
fesora Van Cotthema v Afri-
ke, bol princíp jeho pôdne-
ho kondicionéra testovaný 
v rôznych klimatických pod-
mienkach na širokej škále 
druhov rastlín. 

TerraCottem® je aktivova-
ný zavlažením rastliny.
Polyméry absorbujú vodu 
a živiny veľa rokov.

TerraCottem® pracuje 
v koreňovej vrstve. Musí 
byť zmiešaný so zeminou.

Pohľad pod mikroskop na 
korienky rajčiny prenikajúce 
hydroabsorbentom polyméru 
produktu TerraCottem®.

POZRITE SA NA TO

1 2 3
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PREČO POUŽÍVAŤ TERRACOTTEM®?
VÝSADBA STROMOV A KRÍKOV

OBNOVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

VÝSADBA NA NÁSYPOCH A SVAHOCH

ZELENÉ PÁSY

Brémy. Nemecko

• VYššIA ODOLNOSŤ VOČI SUCHU A CHOROBÁM
  Dva roky po dokončení výsadby 218 stromov prebehlo prvé 

vyhodnotenie. Iba päť stromov sa neujalo, čo predstavuje 98 % mieru 
prežitia. Zákazník pokračoval v sledovaní stromov ešte niekoľko rokov a 
veľmi ocenil výhody produktu TerraCottem®. Viditeľný rozdiel bol hlavne 
behom suchého obdobia, kedy bola okolitá vegetácia veľmi uschnutá, 
zatiaľčo ošetrené duby a lipy boli svieže a zelené.

Albrechtická alej, Česká republika

• VYššIA UJATOSŤ 
• ZDRAVšIE A ODOLNEJšIE RASTLINY
  Petr. A. Neumann, majteľ firmy Zahradník s charakterem: “TerraCot-

tem® používam už veľa rokov a to k úplnej spokojnosti. Popri výberu 
vhodnej škôlky na rastlinný materiál, odbornej výsadby a starostlivosti, 
vidím používanie TerraCottemu ako jeden z pilierov úspešného ujatia a 
prosperity rastlín“.

Grande Synthe, Francúzsko

•  UMOŽŇUJE RAST RASTLÍN NA DEGENEROVANÝCH, 
ZASOLENÝCH A NEÚRODNÝCH PôDACH

  TerraCottem® bol kľúčovým faktorom pre úspešnú výsadbu na neúrod-
ných pôdach v prístavnej oblasti mesta Dunkirk.

Cuturú, Antioquia, Kolumbia

• ZDRAVšIE RASTLINY
• LEPšIE VYUŽITIE HNOJÍV
  TerraCottem® zastáva dôležitú funkciu v zložení rastového média 

tým, že zadržuje toľkopotrebnú vlahu v piesočnatých pôdach Cuturú. 
Vďaka obsiahnutým makro a mikroprvkom slúži tiež ako zdroj živín, 
predovšetkým však aktivuje koreňový systém, potrebný pre ujímavosť 
rastlín a ich prežitie.

Tepelná elektráreň a bane Kostalec, Srbsko

• VYššIA UJÍMAVOSŤ RASTLÍN
  Vo veľmi nehostinnom prostredí umocnenom extrémne vysokými letnými 

teplotami, je celková miera prežitia rastlín v celom projekte viac ako 70 %.

Tábor, Česká republika

• ZVÝšENÁ VODNÁ A ŽIVNÁ RETENČNÁ KAPACITA PôDY
• RÝCHLEJšIE A KVALITNEJšIE ZALOŽENIE ZELENE
  Jan Matoušek, firma Azeleň, s.r.o.: „TerraCottem® sme použili pri výsadbe 

drevín v lokalite s členitým terénom a kamenistým podložím. Jedná sa 
o lokalitu s náročnými vlahovými podmienkami, kde TerraCottem® našiel 
svoje uplatnenie. Dreviny tu vďaka nemu dobre prosperujú. Pôdne 
kondicionéry TerraCottem® sa nám vždy osvedčia, zvlášť pri súčasných 
klimatických podmienkach. Presvedčili sme sa o tom, že investície 
do nich vložené, sa spoľahlivo vrátia“.

  Ďalšia aplikácia, kde je využitie výrobku 
TerraCottem® výhodné:

• Rekultivácia
• Výsadba v stredových pásoch
• Opustené priemyslové areály
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OKENNÉ TRUHLÍKY, ZÁVESNÉ KVETINÁČE A KONTAJNERY

KVETINOVÉ ZÁHONY A KRÍKY

STREšNÉ ZÁHRADY

Kadaň, Česká republika

•  ZDRAVšIE RASTLINY A VIAC KVETOV
•  ZVÝšENÁ UJATOSŤ RASTLÍN
  Správa zelene, Ing. Jancák: „Nachádzame sa v oblasti zrážkového tieňa 

hôr. Máme problém s dostatkom vlahy v letnom období. Letničkové kveti-
ny potrebujú dodstatok vlhkosti v pôde pre zapojenie a rast. Pôdny prípra-
vok nám to 100% efektívne zaistil na otvorenom veternom priestranstve 
s celodenným slnečným svitom. Výsledkom je veľmi obdivovaný kvetino-
vý záhon, ktorý vyvolal u všetkých otázku „Ako ste to dokázali?“. Odpo-
veď je jednoduchá. Vďaka prípravku TerraCottem“.

Budova DRN, Česká republika

• ZVÝšENÁ VODNÁ RETENČNÁ KAPACITA
• ÚSPORA NA ZAVLAŽOVANÍ AŽ 50 %
• LEPšIE VYUŽITIE HNOJÍV
  Aleš Kurz, majteľ firmy Záhradní architektura Kurz, s.r.o.: „S nadšením 

sme pred mnohými rokmi vyskúšali túto technológiu. Veľmi skoro sa 
nám osvedčila a od tej doby ju používame pri našich realizáciach. Zís-
kali sme ocenenie Zelená strecha roku 2017 i 2018 a TerraCottem® bol 
neoddeliteľnou súčasťou týchto realizácií. TerraCottem® nám pomáha 
prekonávať výkyvy počasia spôsobené klimatickou zmenou“.

 TerraCottem® sa taktiež používa pri:
• vertikálnych stenách • krajinárstve 
• kvetinových lúkach • interiérových rastlinách

POĽNOHOSPODÁRSTVO
Kadaň, Česká republika

•  VYššIA UJATOSŤ RASTLÍN -> REDUKCIA NÁKLADOV NA 
DOSADZOVANIE

•  ÚSPORA NA VODE -> ÚSPORA NÁKLADOV NA ÚDRŽBU
  Správa verejnej zelene, Ing Jancák: „Skvelé skúsenosti s týmto pôdnym 

prípravkom pri výsadbe stromov a letničiek nás viedli k rozhodnutiu vyskú-
šať TerraCottem® pri zakladaní viníc v meste i na rekultivovaných výsyp-
kách po ťažbe uhlia. Behom extrémneho letného počasia bola vykonaná 
zálievka 4x. Výsledkom je 100% ujatie všetkých rastlín oproti predchádza-
júcim 60%. Vďaka tomu nám nevznikajú značné finančné straty na opätov-
né doplňovanie uschnutých sadeníc. Prínosom je i efektívnejšie využívanie 
vlahy pri extrémnych výkyvoch počasia ako v roku 2018“.

El Cadoso, Sevilla, španielsko

•  VYššIA UJATOSŤ RASTLÍN -> REDUKCIA NÁKLADOV NA 
DOSADZOVANIE

•  ÚSPORA NA VODE -> ÚSPORA NÁKLADOV NA ÚDRŽBU
  Hovorca majetku mesta El Cadoso: “V pribehu augusta 2017, kedy teplo-

ty presahovali 40°C, sme nemohli zavlažovať kvôli pokazenému zavlažo-
vaciemu systému. Vďaka aplikácii pôdneho kondicionéra TerraCottem® 
rastliny toľko netrpeli a veľmi dobre ustáli stres zo sucha. Zabránili sme 
strate rastlinného materiálu a naša investícia bola zachránená”.

ZÁHRADNÍCTVO
škôlkarske stredisko, Veľký šariš, Slovensko

•  RÝCHLEJšIE A LEPšIE KLÍČENIE
•  SILNEJšÍ A HLBšÍ KOREŇOVÝ SYSTÉM
•  ZDRAVšIE RASTLINY A VYššIE VÝNOSY
  TerraCottem® bol použitý v lesnej škôlke v sadbovačoch 

s bukom lesným a dubom zimným, aby pomohol zvýšiť 
kvalitu i množstvo vyprodukovaných sadeníc, priniesol 
úsporu vody, práce a zároveň znížil celkové náklady na 
ich pestovanie.

Otrokovice, Česká republika

•  OPTIMALIZÁCIA PESTOVANIA A ÚDRŽBY LETNIČIEK 
I TRVALKOVÝCH ZÁHONOV

•  LEPšIE HOSPODÁRENIE S VODOU = ÚSPORA NÁKLADOV 
NA ÚDRŽBU

•  VÝRAZNÝ ESTETICKÝ EFEKT OD MÁJA DO NOVEMBRA
  Václav Zbránek, vedúci úseku zelene v T.S. Otrokovice: „Za viac ako 

10 rokov sme zúročili skúsenosti v technologickom postupe pre naše 
podmienky. Kvetinové výsadby sa staly neodmysliteľnou a neprehliad-
nuteľnou súčasťou zelene v meste. Nepriamo sme sa stali inšpirátormi 
výsadieb pre okolité mestá, firmy i jednotlivých občanov“.
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TRÁVNIKY A MENIACA SA KLÍMA

OKRASNÉ A PARKOVÉ TRÁVNIKY

šPORTOVÝ TRÁVNIK

Blovice, Česká republika

•  ZNÍŽENÁ POTREBA ZAVLAŽOVANIA
•  EFEKTÍVNE RIEšENIE PROBLÉMOV V BOJI PROTI KLÍME
•  VYššIA UJATOSŤ
  Vedúci strediska realizácií Prostrom Bohemia s.r.o. p. Jiří Špinka: „Tráv-

niky v Bloviciach boli zakadané s prímesou 200 g TerraCottem® na m2, 
pretože sa predpokladala nulová starostlivosť zo strany prevádzkova-
teľa. Trávniky, až na tie úske pásy spálené od asfaltu, boli zelené aj 
v dobe, kedy okolitá zeleň pripomínala púšť. Tento produkt s veľkým 
úspechom používame taktiež pri výsadbách stromov a kríkov. TerraCot-
tem® je jediná technológia, ktorá umožňuje reagovať na problémy s klí-
mou efektívnejšie, než len navyšovaním závlahových dávok“.

štadión Estadio Ciudad de La Plata, Argentína

•  SILNEJšÍ A HLBšÍ ROZVOJ KOREŇOV
•  ZVÝšENÁ MIKROBIOLOGICKÁ AKTIVITA
  Alfredo Schapi, správca ihriska Estadio Unico ś v La Plata: ”Použili sme 

systém pásov, ktorý potrebuje pre dôkladné zapojenie niekoľko mesia-
cov bez záťaže. Na základe svojich 15 ročných skúseností s produktom 
TerraCottem® sme tento použili pre rýchlejší a hlbší rozvoj koreňovej 
sústavy. Ihrisko sme dokázali pripraviť v rekordnom čase! Prvý zápas 
sme hrali už po 40 dňoch od položenia trávnych pásov a krátko potom 
štadión hostil 6 zápasov Copa America 2011.”

Benalup Golf, Cadiz, španielsko

•  ÚSPORA VODY AŽ 50 %
•  ÚSPORA HNOJIVA AŽ 40 %
•  VYššIA ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM A STRESU ZO SUCHA
  TerraCottem® bol primiešaný do hĺbky 20 cm na celom golfovom ihrisku. 

Bola použitá trávna zmes pre chladné podnebie oproti 
zmesi Bermuda, ktorá sa bežne používa pre stredomor-
ské podnebie. V roku 2006 sa golfové ihrisko stalo 
súčasťou štúdie “Golf a jeho prostredie v Andalúzií”. 
Golfové ihrisko Benalup malo najnižšiu spotrebu 
vody zo všetkých ihrísk v provincií Cadiz. 

JE TERRACOTTEM® VHODNÝ 
PRÁVE PRE VÁS?
Pracujete s produktami, ktoré majú preukázateľné výsledky?
Výhody produktov TerraCottem® sú potvrdené, alebo certifikované nezávislými laboratóriami 
a výskumnými inštitúciami. Firma TerraCottem vykonáva vedecké, komerčné a humanitárne práce 
s dôveryhodnými organizáciami vo viac ako 40 krajín sveta už od roku 1993.

Ako TerraCottem® podporuje život rastlín?
TerraCottem® je zemes prvkov, ktoré spoločne podporujú rýchly a rozsiahly rast koreňov a rastlín. 
Rastové prekurzory hrajú hlavnú úlohu v počiatočnej fáze rastu rastlín a pomáhajú im rýchlo sa 
prispôsobiť novému prostrediu. TerraCottem® taktiež redukuje stresové faktory poskytnutím plynulej 
dostupnosti vody a živín pre zaistenie prežitia rastlín. 

Kedy môžte očakávať technickú podporu TerraCottemu?
Vo firme TerraCottem je to správne už od začiatku. Vždy berieme v úvahu celkovú situáciu: podmienky 
na mieste, vaše očakávania a čo chcete dosiahnuť. Budeme vám asistovať na ceste k dosiahnutiu cieľa.

Aké školenia Vám TerraCottem® môže ponúknuť?
Firma TerraCottem ponúka školiace programy na mieru, semináre, alebo krátkodobé školenia na 
miestach výsadby. Ich cieľom je vysvetliť zamestnancom, ako im TerraCottem® pomôže dosiahnuť 
lepších a dlhodobých výsledkov v ich práci. Spoločnosť TerraCottem kladie dôraz na správnu hĺbku 
aplikácie a pri výsadbe stromov na vhodnú veľkosť výsadbovej jamy. Firma TerraCottem® vyvinula 
kalkulačku veľkosti výsadbovej jamy: stačí iba pár kliknutí a zadaním veľkosti balu Vám spočíta 
ideálny rozmer výsadbovej jamy a dávku produktu TerraCottem®.

Kvalita za peniaze, alebo lacný obchod?
Kvalita má svoju cenu. Už 25 rokov sú Universal, Complement, Turf a Arbor stále tie najlepšie 
fungujúce komplexné pôdne kondicionéry. Jestvuje veľa štúdií, ktoré dokazujú, že produkt 
TerraCottem® potrebuje iba jedinú aplikáciu a je účinný aj pri aplikácií už aj malého množstva. 
Naviac funkcia zadržiavania vody trvá veľa rokov, čo zamená, že TerraCottem® je investíciou pre 
dlhodobý úspech vašich výsadieb. A pamätajte, technická podpora je už zarnutá v cene.

PREUKÁZATEĽNÉ 
VÝSLEDKY

ŽIVOTNOSŤ 
RASTLÍN

šKOLIACE 
PROGRAMY

TECHNICKÁ 
PODPORA

KVALITA 
ZA PENIAZE
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Výrobca: TerraCottem BVBA, Belgicko
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