EXPLORA SOILTEQ - AGRICULTURA SUSTENABILA
CU SOUFFLET AGRO ROMANIA
SOILTEQ

IMBUNATATESTE

PERFORMANTA SOLULUI TAU

Solul reprezinta un organism viu, bine organizat si bogat in elemente nutritive in mod natural. Tehnologiile intensive aplicate in agricultura moderna in ultimii ani, au determinat degradarea fizica si biologica
a solului.

CE ESTE SOILTEQ?
ROTATIA
CULTURILOR

LUCRAREA
SOLULUI
Aflati cum sa intelegeti
solul si procesele care
au loc in sol.

ACOPERIRE
PERMANENTA

Faceti rotatia culturilor
mai lunga si mai
diversificata.

Protejeaza solul cu
introducerea de mixuri
varietale in timpul

Gestionati bolile si
buruienile mai usor.

Imbunatatirea si/sau
schimbarea practicilor
in agricultura, nu
schimbarea utilajelor.

iernii pentru evitarea
de eroziuni, uscaciune
si compactare.

cresterea fertilitatii solului
imbunatatirea structurii solului
economii pe ha
un control mai bun al bolilor
si buruienilor

ALATURA-TE CLUBULUI NOSTRU SOILTEQ

SCHIMBA
PERFORMANTA SOLULUI TAU
Impreuna vom aplica tehnicile SOILTEQ si impartasi experientele noastre la ateliere de lucru periodice cu
participarea consultantilor nostri.

Patrick Valmary

si-a inceput cariera in agricultura in piata de imputuri pentru agricultura timp de 15 ani in Franta.
Pasiunea sa pentru agricultură integrată durabilă datează din 1990, participand in Franta la
primele încercări de semănare directă, covoare vegetale și alte tehnici de conservare a solului.
Bazându-se pe experienţa sa în domeniul AD (agricultura durabila), el a dorit să se dedice
complet acestui proiect în România, alaturi de compania SOUFFLET AGRO și a agricultorilor
dispuși să se orienteze pe această cale de succes si progres.

CE SA ASTEPT DE LA ADERAREA
LA CLUBUL SOILTEQ?
AXAT PE FERTILITATEA SOLULUI SI A NOILOR TEHNOLOGII

afla solutii innovative si tehnici pentru a imbunatati in mod natural proprietatile fizice si
biologice al solului.

FERME PILOT CU DEMONSTRATII PRACTICE

viziteaza campurile experimentale Soufflet Agro si fermele pilot pentru a intelege tehnicile
Soilteq in practica.

SCHIMBAM INFORMATII SI EXPLORAM IMPREUNA

doua intalniri pe an cu consultantii nostri dar si cu agricultori pentru a discuta diverse
subiecte de importanta si interes
Aboneaza-te la www.soilteq.eu pentru a afla cele mai recente stiri gratuit.

ADUCE SOLUTII NOI MASURABILE

fii printre primii care testeaza si implementeaza tehnici SOILTEQ noi cu sprijinul echipei
Soufflet Agro Romania.

TESTATE DE CATRE AGRICULTORI

alatura-te fermierilor din alte tari, care au implementat cu success acest tip de agricultura

SC SOUFFLET AGRO, ROMANIA SRL

DN 2 B, km 9+900 m, Buzau

Tel. : 0238 402 868

Email: saro@soufflet-group.com
www.soufflet-agro.ro

