
Cultivarea s-a dovedit mult timp a fi eficientă în controlul buruienilor și limitarea rezistenței la erbicide. 
Cutoate acestea, cultivarea tradițională este rar practicată din mai multe motive. Din fericire, există alternative 
eficiente; sistemul de cultivare Kelly este instrumentul ideal pentru a controla buruienile stabilite, pentru 
germinarea semințelor buruienilor și pentru a lupta împotriva soiurilor rezistente la erbicide. 
 Germinare timpurie
Germinarea timpurie a buruienilor poate fi încurajată prin acțiunea scarificatoare superficială a sistemului de 
cultivare Kelly. Lanțurile cu discuri Kelly stimulează semințele de iarbă latente să germineze și să le țină aproape de 
suprafață, unde acestea se degradează rapid.

 Combaterea rezistenței la erbicide
Creșterea dependenței de erbicide se dovedește a fi o problemă pentru fermierii din întreaga lume; prin creșterea 
prețurilor produselor chimice și amenințarea continuă a buruienilor rezistente la erbicide, fermierii cheltuiesc mai 
mulți bani pentru un impact mai redus. Sistemul de cultivare Kelly poate ajuta rezistența la erbicide prin eliminarea 
buruienilor. În unele cazuri, lanțurile de discuri Kelly au dus la o reducere a densității buruienilor cu peste 90%.

   Reducerea costurilor
Erbicidele sunt scumpe, mai ales atunci când eficacitatea acestora 
este limitată de buruienile rezistente la erbicide. Sistemul de 
cultivare Kelly poate reduce masiv sau elimina nevoia de erbicide, 
ducând astfel la economii uriașe. Fermerii pot căuta, de asemenea, 
să economisească bani pe combustibil și întreținere de vreme ce 
sistemul de cultivare Kelly înlocuiește mai multe instrumente.

 
 Lanțuri Kelly pentru controlul optim al  
 buruienilor
Kelly oferă o gamă de lanțuri de discuri care pot fi folosite pentru 
controlul eficient al buruienilor. Diferite lanțuri pot fi combinate pentru a se potrivi unei varietăți de buruieni 
și tipuri de sol, creândunealta finală pentru combaterea rezistenței la erbicide. De la discurile versatile CL1s la 
discurile cu ținte mai puțin agresive, există un lanț de discuri Kelly pentru fiecare situație! Aceste lanțuri de discuri 
Kelly pot fi combinate pentru a crea o unealtă ideală pentru rezistența la erbicide.
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