II Maskinstationen

og Landbrugslederen

Tilsætning af svovlsyre i forbindelse med udkørsel af gylle for
reduktion af ammoniakfordampning blev på åbningsdagen den
30. november 2010 hædret med
Agromekprisen for nyheder til
markbrug på Agromek i MCH
Messecenter Herning.
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