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Inputuri  cu preț f ix  pentru culturile tale,  pe o durată de 3 ani



Sistemul de managementSistemul de management
al fermeial fermei
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Status boală



Agricultura de succes implică management!  

Pornind de la r iscul  aplicări i  neconforme a tratamentelor,
în cazul  infestări lor culturi lor agricole,  ce necesită adesea
aplicări  repetate de biostimulatori  și  ferti l izanți  pentru
salvarea producției,  până la managementul  vânzări i
producției  obținute.  

IAS ,  Input As-a-Service ,  v ine în ajutorul  mici lor și  mari lor
fermieri  prin servici i  complete de management al  fermei cu
costuri  f ixe pentru o perioadă contractuală de 3 ani.

IAS ,  Input As-a-Service,  are ca scop susținerea agriculturi i
durabile în România,  protejând, totodată,  interesele
economice ale fermieri lor de obținere a unor producți i
profitabile,  armonizate cu exigențele privind protecția și
conservarea mediului  înconjurător.



Implementate corect, practicile agricole conforme
și folosirea inputurilor agricole corespunzătoare
contribuie atât la obținerea unor producții  calitativ
superioare și rentabile, cât și  la conservarea
mediului ambiental,  cu l imitarea consecințelor
ecologice nefavorabile la nivel național,  regional,
local,  pe termen scurt sau lung. 

Achiziționând produsul Input As-a-Service,
fermierul  practică o conduită responsabilă în
vederea obținerii  agriculturii  sustenabile,
diminuând factorii  ce influențează necesarul de
resurse și provoacă pierderi financiare
substanțiale.

Prin asigurarea unei legături directe dintre fabrica
de inputuri,  soluții  high-tech pentru agricultura de
precizie și  clientul final,  IAS constituie un produs și
un serviciu inovator care are rolul de a scurta
lanțul de aprovizionare și de a susține fermierii  în
procesele agricole. 
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CosturiCosturi
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IAS,  Input As-a-Service,  are un cost f ix  de  
299 euro/ Ha/ cultură/ campanie  ș i  asigură întreg

necesarul  de ferti l izanți  fol iari  și  produse de
biocontrol,  indiferent de numărul de tratamente

necesare pentru o cultură sănătoasă și  profitabilă.
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