
ÎMBUNĂTĂŢEŞTE
PERFORMANŢA SOLULUI TĂU

CE ESTE SOILTEQ?

Solul reprezintă un organism viu, bine organizat şi bogat în elemente nutritive în mod natural. Tehnolo-
giile intensive aplicate în agricultura modernă în ultimii ani, au determinat degradarea fizică şi biologică 
a solului.

creşterea fertilităţii solului
îmbunătăţirea structurii solului
economii pe ha
un control mai bun al bolilor 
şi buruienilor 

EXPLORĂ SOILTEQ - AGRICULTURĂ SUSTENABILĂ
CU SOUFFLET AGRO ROMÂNIA

LUCRAREA 
SOLULUI 
Aflaţi cum să înţelegeţi 
solul şi procesele care 
au loc în sol. 

ACOPERIRE 
PERMANENTĂ

Protejează solul cu 
introducerea de mixuri 
varietale în timpul

ROTAŢIA 
CULTURILOR

Faceţi rotaţia culturilor 
mai lungă şi mai 
diversificată.

Îmbunătăţirea şi/sau 
schimbarea practicilor 
în agricultură, nu 
schimbarea utilajelor.

Gestionaţi bolile şi 
buruienile mai uşor.

iernii pentru evitarea 
de eroziuni, uscăciune 
şi compactare.



SCHIMBĂ
PERFORMANŢA SOLULUI TĂU

ALĂTURĂ-TE CLUBULUI NOSTRU  SOILTEQ
 

Împreună vom aplica tehnicile SOILTEQ şi împărtăşi experienţele noastre la ateliere de lucru periodice cu 
participarea consultanţilor noştri.

 

CE SĂ AŞTEPT DE LA ADERAREA 
LA CLUBUL SOILTEQ?

AXAT PE FERTILITATEA SOLULUI ŞI A NOILOR TEHNOLOGII
află soluţii inovative şi tehnici pentru a îmbunătăţi în mod natural proprietăţile fizice şi 
biologice ale solului.

FERME PILOT CU DEMONSTRAŢII PRACTICE 
vizitează câmpurile experimentale Soufflet Agro şi fermele pilot pentru a întelege tehnicile 
Soilteq in practica.

SCHIMBĂM INFORMAŢII ŞI EXPLORĂM ÎMPREUNĂ
două întâlniri pe an cu consultanţii nostri dar şi cu agricultori pentru a discuta diverse 
subiecte de importanţă şi interes
Abonează-te la  www.soilteq.eu pentru a afla cele mai recente ştiri gratuit.

ADUCE SOLUŢII NOI MĂSURABILE
fii printre primii care testează şi implementează tehnici SOILTEQ noi cu sprijinul echipei 
Soufflet Agro România.

TESTATE DE CĂTRE AGRICULTORI 
alătură-te fermierilor din alte ţări, care au implementat cu succes acest tip de agricultură

SC SOUFFLET AGRO, ROMANIA SRL     DN 2 B, km 9+900 m, Buzau   Email: soufflet.agro.romania@soufflet.com
www.soufflet-agro.ro

MATTHIEU ARCHAMBEAUD
„Agroecologia se bazează pe principii, nu pe rețete.“
Matthieu Archambeaud este un diseminator de informatii: dintr-un interes primar în agricultură, 
alimente si sol, el este interesat de orice ocupație care îi poate permite să împărtășească 
cunoștințele, tehnica și viziunea. Expert în agricultura alternativă, organizează cursuri de 
instruire și, din 2007 activeaza pe site-ul www.agriculture-de-conservation.com. A contribuit 
permanent la revista TCS, este, de asemenea, co-autor, cu Frédéric Thomas, al cartii „Plant 
covers”. Managementul practic al culturilor intercalate publicat de edițiile France Agricole.


