
КАКВО Е SOILTEQ?

Почвата е жива материя, богата по естествен начин на хранителни елементи и е добре структурирана.  
В последните години обаче, интензивното земеделие е довело до физическо и биологично  
унищожаване и деградация на структурата й. 

Увеличаване на почвеното 
плодородие Подобряване на почвена 
структура Икономически спестявания 
Регулиране на нападението от 
плевели и неприятели

ОТКРИЙ УСТОЙЧИВОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ С КЛУБ SOILTEQ  
И SOUFFLET AGRO BULGARIA

SOILTEQ

РАБОТА 
С ПОЧВАТА
Научи как можеш да 
разбереш почвата  
и процесите, които  
се случват в нея.

ПОСТОЯННА 
ПОКРИВКА
Защити почвата си  
с междинни и основни 
култури от ерозия, 
суша и уплътняване.  

РОТАЦИЯ НА 
КУЛТУРИТЕ
Подобри ротацията, 
като я направиш 
по-дълга и 
разнообразна. 

Подобри и промени 
земеделските 
си практики, а не 
машините.

Това ще ти помогне  
в борбата с болести  
и плевели. 

Подобри органичната 
материя, живота  
в почвата и 
структурата й.

ПОДОБРИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ПОЧВАТА СИ 



ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ НАШИЯ КЛУБ SOILTEQ

 

Заедно ще упражним техниките на SOILTEQ и ще споделим нашите открития в редовните семинари 
с участието на Матю Арчамбод. 

КАКВО ДА ОЧАКВАМ КАТО СЕ ПРИСЪЕДИНЯ КЪМ КЛУБА SOILTEQ?

Матю Арчамбод
уважаван консултант и експерт в устойчивото земеделие  
с дългогодишен практически опит в директни сеитби, изучаването на 
живота в почвата и прилагането на иновативни технологии, базирани 
на познаването на културите във взаимодействие с производството.

ФОКУС ВЪРХУ ПЛОДОРОДИЕТО НА ПОЧВАТА И НОВИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
научете иновативни решения и техники, с които естествено можете да подобрите 
физичните и биологичните характеристики на почвата.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФЕРМИ С ПРАКТИЧЕСКИ ДЕМОНСТРАЦИИ
посетете опитите на SOUFFLET AGRO и нашата експериментална ферма, за да 
разберете техниките SOILTEQ на практика.

СПОДЕЛЯМЕ И ОТКРИВАМЕ ЗАЕДНО
срещнете се с Матю Арчамбод и други земеделци два пъти годишно и обсъдете 
интересни теми. За да сте информирани за последните новини, са запишете безплатно 
в  www.soilteq.eu. 

НАПРАВЕНИ ПО МЯРКА РЕШЕНИЯ С ИНДИВИДУАЛНА ГРИЖА
бъдете сред първите да опитате новите технологии на SOILTEQ във вашето 
производство, с подкрепата на екипа на СУФЛЕ АГРО БЪЛГАРИЯ.

ВДЪХНОВЕНИ И ИЗПИТАНИ ОТ ИСТИНСКИ ФЕРМЕРИ
присъединете се към фермери от други държави, които успешно успяха да приложат 
този начин на земеделие. 

SOUFFLET AGRO BULGARIA  (+359) 2 805 71 53    agro_bulgaria@soufflet.com     www.soufflet-agro.bg

ПОДОБРИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ПОЧВАТА СИ 


