
POPRAW
 WYDAJNOŚĆ SWOJEJ GLEBY

CZYM JEST SOILTEQ?

Gleba to dobrze zorganizowana wartwa skorupy ziemskiej, bogata w substancje odżywcze. Intensywne
praktyki rolnicze stosowane przez kilka ostatnich lat spowodowały fizyczną i biologiczną destrukturyzację 
i degradację gleby.

poprawa żyzności gleby
poprawa struktury gleby
oszczędności ekonomiczne
kontrola nad zachwaszczeniem
i plagą szkodników

ODKRYJ ŚWIAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA Z SOILTEQ 
Z SOUFFLET AGRO

SOILTEQ

PROCESY 
GLEBOWE
Naucz się rozumieć
swoją glebę i procesy
w niej zachodzące OCHRONA

GLEBY
Za pomocą międzyplonu
i powiązanych upraw ochroń
swoją glebę przed erozją czy 
wysuszeniem 

PŁODOZMIAN
Spraw, aby Twój
płodozmian stał się dłuższy
i bardziej zróżnicowany

Popraw lub zmień swoje
praktyki rolnicze, a nie
maszyny

Kontroluj choroby gleby
i jej zachwaszczenie

Polepsz strukturę gleby oraz
wpłyń na wzrost zawartości
materii organicznej w Twojej
glebie



DOŁĄCZ DO NASZEGO KLUBU SOILTEQ
 

Razem spróbujmy techniki SOILTEQ i dzielmy się naszymi wnioskami na regularnych warsztatach
z udziałem Matthieu Archembeaud.

CO ZYSKAM JEŻELI DOŁĄCZĘ DO KLUBU SOILTEQ?

Matthieu Archambeaud
Ceniony konsultant i ekspert w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa
z długoletnim doświadczeniem praktycznym w siewie bezpośrednim.
Zajmuje się badaniem życia glebowego i wprowadzaniem innowacyjnych
technologii opartych na wiedzy o roślinach i ich interakcji w produkcji.

SZEROKĄ WIEDZĘ NA TEMAT NOWYCH TECHNOLOGII
Poznasz innowacyjne rozwiązania i techniki, aby naturalnie poprawić fizyczne i biologiczne
właściwości gleby

GOSPODARSTWA PILOTAŻOWE Z PRAKTYCZNYMI POKAZAMI
Odwiedzisz pilotażowe gospodarstwa Soufflet Agro, aby zrozumieć techniki SOILTEQ w praktyce

WSPÓLNE DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIEM I ODKRYWANIE 
NOWYCH HORYZONTÓW
Spotkasz się z Matthieu Archembeaud i innymi rolnikami dwa razy do roku i będziesz mógł
porozmawiać z nimi i wymienić się doświadczeniami
Zapisz się do www.soilteq.eu i uzyskaj najnowsze infromacje całkowicie za darmo

ROZWIĄZANIA DOBRANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB
Bądź jednym z pierwszych, który przetestuje i wprowadzi nowe techniki SOILTEQ w swoim 
gospodarstwie z pomocą zespołu Soufflet Agro

NOWE INSPIRACJE
Dołączysz do rolników z innych krajów, którzy z powodzeniem wprowadzili nowe techniki upraw

 POPRAW
ŻYZNOŚĆ SWOJEJ GLEBY

Siedziba  Soufflet Agro Polska Sp. z.o.o  ul. Szwajcarska 13, 61 - 285 Poznań, tel. / fax 61 650 10 35  
www.soufflet.pl 


