
Practicile agricole sunt în continuă schimbare, dar ultimii ani au arătat că accentul pus pe sustenabilitate este 
critic.  Satisfacerea nevoilor unei societăți în creștere necesită sisteme sustenabile de producție.  Agricultura durabilă înseamnă 
mai mult decât sănătatea solului; înseamnă menținerea și îmbunătățirea rezultatelor economice, sociale și de mediu ale 
producției agricole.  La Kelly credem în îmbunătățirea sănătății solului, acum și pentru generațiile viitoare.  De asemenea, 
credem că pentru a face sustenabilitatea pe scară largă o realitate, fermierii au nevoie de instrumentele potrivite. Sistemul de 
cultivare Kelly este instrumentul potrivit pentru ca ferma dumneavoastră să devină fiabilă.

 Reducerea produselor chimice

Rezistența la erbicide se dovedește a fi o problemă costisitoare 
pentru fermeri.  Cu creșterea prețurilor la erbicide și 
reglementarea pe scară largă, acum este momentul pentru 
mijloace alternative de control al buruienilor.  Cu o abordare 
integrată a controlului asupra buruienilor, sistemul de cultivare 
Kelly ajută fermierii să reducă grija pentru buruieni și să 
economisească erbicide.  Kelly nu numai că dezrădăcinează 
buruienile și le lasă la suprafață pentru a muri, dar și stimulează, 
de asemenea, creșterea în semințe de iarbă latente.  
Acest proces se poate face cu folosirea redusă sau nefolosirea 
produselor chimice.

 Un singur utilaj pentru agricultura regenerativă

Practicile agricole regenerative, cum ar fi cultivarea minimă, culturile protectoare, încorporarea reziduurilor și 
menținereaacoperirii solului, reprezintă un mijloc popular de îmbunătățire a sănătății solului.  Ele vin cu o listă lungă de 
beneficii, inclusiv retenție îmbunătățită de umiditate și sol bogat în carbon, care prosperă pentru generații. Cu o gamă de 
lanțuri de discuri de mică adâncime, sistemul de cultivare Kelly minimizează perturbarea solului și lasă un strat de reziduuri 
care protejează stratul de semințe de pierderea de apă și de eroziune.  De asemenea, Kelly ajută și culturile protectoare și 
poate mulci și include reziduuri în sol pentru a crește carbonul din sol și materia organică.

 Eficiență de neegalat a costurilor
Cu cadrul său ușor și adâncimea de lucru superficială, sistemul de cultivare Kelly este extrem de eficient din punct de vedere 
al consumului de combustibil, având ca rezultat scăderea emisiilor de carbon și reducerea cheltuielilor.   Sistemele de cultivare 
Kelly Tillage sunt cunoscute pentru sustenabilitate excepțională și simplitate și nu necesită prea multă întreținere pentru a 
funcționa la capacitate maximă, an după an.

Sustenabilitate
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