
NO-TILL СЕЯЛКА ЗА  
МИНИМАЛНА ОБРАБОТКА



SLY е създадена от Сирил Женест и Джордж Слай, фермери във Франция и Англия.  
Предимството да бъдем истински min-till и no-till фермери е, че ние сме наясно с 
реалностите на дейностите във и извън полето. 
Това, разбира се, ни прави и първите изпитатели и потребители на нашите машини.

Всяка нова идея и машина се тества старателно в реални условия в семейното стопанство на 
Сирил, върху различни почвени типове.
В SLY, ние имаме идеи и очертаваме нашата визия за устойчиво земеделие. Световният 
климат се променя, потребителското търсене се променя: нека заедно вървим напред. 

Не можем да обещаем да бъдем винаги перфектни, 
но се стремим да бъдем максимално близо до 
вас! Min-till и No-till практиките за обработване на 
почвата са това, в което вярваме. Изчерпването на 
хранителните вещества от почвата рано или късно 
ще бъде регулирано. Наша ежедневна работа е да 
проектираме и изработваме машини, които ще ви 
помогнат да се справите с новите предизвикателства.

«SLY има за цел да служи на земеделието, а не 
обратното»

Това е голямата разлика от нашите конкуренти.  
В нашия каталог няма да намерите продукт или 
машина, които не отговарят на нашите ценности, 
дори ако са много печеливши, лесни за 
производство или продажба.  

Нашата амбиция не е да отговорим на нуждите на 
взискателните акционери или пък непрекъснатия 

растеж на корпорацията. 
За да се фокусираме 
наистина върху подсилването 
на почвата и устойчивото 
снабдяване с хранителни 
вещества, трябва да 
предприемем 
различен подход.

ФИРМАТА



ИСТОРИЯТА НА BOSS

В SLY, консервиращото земеделие е сърцето на нашите cинтереси. Първоначално добил 
известност чрез Strip-Till, SLY прави стъпка напред с BOSS.

Тази no-till сеялка е резултат от дългосрочното ни 
сътрудничество с опитни no-till фермери.  
Предизвикателството беше да си представим сеялка, 
която да ни позволи да преодолеем трудностите, 
срещани в реалната no-till сеитба: растителния остатък в 
браздата, труднастите при проникването в твърда/суха 
почва и трудностите при затварянето на семенното легло 
при влажни условия. 

Пътувахме по света, за да намерим no-till колтер, който можем да адаптираме към 
европейските условия.  Времето и климатът постоянно се променят, условията се 
променят, нивата на растителния остатък се променят, така че изборът на правилния 
колтер е жизненоважен за вашия успех. Бързо разбрахме, No-till сеялката, която може да 
отстрани повечето от тези проблеми, е налична в Австралия, пионери на техниката No-till 
и произведена от BOSS. Австралийският Boss  е пригоден от Sly за европейските условия - 
успешно сме комбинирали годините опит на BOSS в най-трудните условия, с познанията 
ни за европейските изисквания и резултата е no-till сеялка с нов и иновативен диск с 
двоен ъгъл на атака : The BOSS!

Голямото предимство на продукта е  диска с ъгъл в две равнини, който намалява 
необходимостта от прекомерен натиск на колтера и уплътняването на семенната бразда. 
Това осигурява високо качество на семенното легло: чисто и не толкова вплътнено, което 
ще позволи  покълване на семето и развиване на кореновата система.

Продуктовата гама е широка, за да отговори на нуждите на всеки : от 3 до 12 метра 
работни широчини, с до 4 семенни дистрибутора, 16.7, 18.75, 20 или 25 см междуредие.



Обединявайки нашите обширни проучвания с опита и обратната връзка на 
клиентите  ние открихме, че повечето проблеми, свързани с No-till, са едни и същи, 

без значение каква е марката на секцията или сеялката. 

Благодарение на полевите тестове и 3D моделирането ние калкулирахме различни 
симулации, използвайки съществуващи и нови разработени дискови колтери. 
Разгледахме почвата като познат нам материал, за да видим дали се появяват корелации.

Резултатите бяха интересни:

Червената зона показва вплътняване, синята - леко вплътняване. 
Червените зони потвърдиха двата проблема - проникването при суха почва и 
затварянето на бразда при влажна почва. Също така показа как липсата на роу клийнъри 
може да доведе до по-тежко вплътняване при сеитба. Повече растителен остатък 
означава по-голяма площ, която упражнява натиск надолу и следователно по-голяма 
и по-широка вплътнена повърхност. Разбираемо е, че когато семената покълват първо 
се залавят с корените и започват усвояването на хранителни вещества и вода, така че е 
жизненоважно този първи етап от живота им да е успешен.

Трудност при проникването 
в твърди/сухи почви

Растителния остатък в 
браздата

V-ОБРАЗЕН
ДВОЕН ДИСК С  

ОПОРНИ КОЛЕЛА

Трудности при затваряне 
на семенната бразда във 

влажно време

ИМА ЛИ ВРЪЗКА МЕЖДУ ТЯХ ?

ПРОУЧВАНЕТО

ЕДИНИЧЕН ДИСК 
СЪС СТРАНИЧНО 
ОПОРНО КОЛЕЛО

НАКЛОНЕН ДВОЕН 
V-ОБРАЗЕН ДИСК



РОУ КЛИЙНЪР++ПОДРЯЗВАЩ ДИСК
ПРИТЪПКВАЩО / 

ОПОРНО 
КОЛЕЛО

Идеята, която привлече вниманието ни в Австралия беше диска с наклон в две 
равнини, наричан още подрязващ диск. Той реши много проблеми, свързвани с no-

till сеитбата.

Когато започнахме анализ на диска с наклон в две равнини
ние открихме, че той намалява необходимостта от 

голям натиск и е по-полезен срещу вплътняването на 
семенното легло.

Наблюдавахме и натрупване на почва 
от външната страна на диска.

Ако поставим опорното колело на 
същото място, тогава ще настъпи 
тежко локално вплътняване.

КАКВА БИ БИЛА ИДЕАЛНАТА NO-TILL СЕЯЛКА ?

Австралийската сеялка BOSS беше пригодена от Sly за европейските 
условия, оборудвайки я с дискове с наклон в две равнини. Опорното 
колело е в задната част на секцията и е също притъпкващо колело. 
Страничното колело монтирано на пружина действа като чистач 
и държи почвата в браздата. За справяне с растителния 
остатък се предлага роу клийнъра на Sly с пневматичен 
натиск, управляван от 
кабината на трактора. 

ПРИНЦИП НА 
ПОДРЯЗВАНЕТО
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Фермерите много рядко ползват прецизните пролетните 
сеялки без роуклинъри при no-till, но защо ние го правим при 

есенните сеялки.
Идеята на BOSS значително намалява 

растителният остатък, когато работи 
върху пшенично стърнище.
Прилагането на роуклинъри 
е опционално, но то позволява 
на фермерите да изберат за всеки 

конкретен парцел какво е подходящо, тъй 
като няма две еднакви полета.

ЗАПАЗИХМЕ НАЙ-СЪЩЕСТВЕНОТО

Секцията е монтирана на паралелограм.  
Натиска се осигурява от хидро-пневматика.
Свързан към сензор на опорното колело , хидравличният
натиск позволява максимален контрол върху натиска на колтера. 
Това осигурява идеални наблюдение и контрол върху 
дълбочината и вплътняването на браздата.

НАТИСК НА СЕКЦИЯТА

Изсяващият ботуш е поставен в следата на диска. Това позволява отлични резултати 
във влажни, дори кални условия. Ботушът е разположен така, че никога да не докосва 
почвата и така че предната част на диска да е единствената точка за контакт с почвата. 
Калта се почиства от активен чистач /страничното колело/.   
Малкото статични части в контакт с почвата водят и до по-малък риск 
от задръстване. Концепцията позволява изсяване в същата посока 
на предшественика - напр. при предшественик царевица. Ако не е 
необходимо да се движите под ъгъл спрямо редовете от предишната 
година, имате по-добра възможност да прилагате CTF /controlled 
traffic farming/. Обикновено това означава по-плавно движение и 
по-добро семеполагане и, като следствие, по-добро поникване и по-
високи добиви.

ЧИСТАЧИ НА РЕДА

ДИСК И ИЗСЯВАЩ БОТУШ В ПЕРФЕКТЕН СИНХРОН!
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За различните типове 
почва се предлагат няколко 
различни вида притъпкващи 
колела. В случай, че никое 
от тях не отговаря на Вашите 
изисквания, то можете да 
използвате такива от други 
видове срещани на пазара, 
понеже планката за монтиране 
и оста на колелото са с 
универсален дизайн.

Притъкващото колело има много важна задача, и ако не е подбрано 
правилно може да има пагубно въздействие върху поникването и добива. 

В нашата секция то изпълнява две задачи, затваря браздата но през повечето 
време поддържа дълбочината на изсяване.  

При притъпкващото колело на изсяващите секции на Boss, ъгъла на затваряне и 
дълбочината на изсяване се регулират без инструменти, ред по ред. Това дава на 
фермерите уникален контрол върху дълбочината на изсяване и затварянето на 
браздата при всякакви условия и почвени типове (например в следите натрактора) .

Секцията може да използва за опора или задно притъпкващо колело 
или странично колело. Умишлено са оставени и двата варианта, тъй като 
условията са различни и е добре да има избор при оборудването.

СТРАНИЧНИ ОПОРНИ КОЛЕЛА. Те ще бъдат най-подходящи при идеални 
условия на сеитба или при добра подготовка на почвата, където няма 
проблеми с поникването или затварянето на браздата. Колелото е близко 
до изсяващия ботуш и така контрола на дълбочината е като при прецизна 
пролетна сеялка. 

ДВА ВИДА ОПОРНИ КОЛЕЛА

ПРИТЪПКВАЩИ ОПОРНИ КОЛЕЛА. Те ще бъдат особено подходящи 
при типични no-till условия - опорното колело е притъпкващо колело, 

което се движи в почистената бразда, подобрявайки контрола на 
дълбочината. При no-till, страничното опорно колело върви по 

растителния остатък, което означава, че дълбочината може 
да варира и да бъде много чувствителна спрямо условията 
на  полето. Откритието, че растителния остатък влияе на 
вплътняването на браздата и  че страничното колело може 
да вплътни стените на браздата, правят задното опорно 
притъкващо колело за предпочитане при no-till. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТВАРЯНЕТО НА БРАЗДАТА

Регулируеми без 
инструмент

НО НИЕ ГИ ПРОМЕНИХМЕ МАЛКО!

Регулируеми с
24 мм ключ



Контролер Релсова
сеитба

ОПЦИИ

Активен върху гумата: 
стоманен

Ограничител на плаващото 
колело : позволява 
притъпкване със странично 
почистване

Електрохидравличен 
модул: 1HD - 3 функции

Централна
хидравлична  
система 
70 л. резервоар

Бункер
малки
семена

Задно притъпкващо 
колело: настройка на 
ъгъла и дълбочината без 
инструмент

Плаващ 
роуклийнър  
с контрол 
от кабината

Хидравлични маркири

Колела
710/50R26.5   

1, 2 или
3 бункера
от 1200 или
2000 литра

Бункер, резервоари с 
капацитет 700, 1100,  
1200, 1500 или 2000 л.

Дозиране Exadose
- 2 модела, 15 или 75 л/мин
- Фитинги, муфи
- GPS и on/off превключвател
- Софтуер за IOS или Android

Кит течна тор: WILGER Ball Flow 
индикатори + връзки 
+ 1 комплект дюзи по избор
на клиента + сглобяване



       ИМАМЕ СЕЯЛКА BOSS 
ЗА ВСЕКИ ФЕРМЕР
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паралелограмно окачване (хидравлика) 
Cyclones D-Cup за 100% отвеждане на въздуха 
Настройка на ъгъла и дълбочината без инструмент 
Чистачи на реда (всички редове)  
Чистачи на реда (една секция)  
Активни чистачи 
Херметизирани бункери 
Електронно регулиране  
Релсова сеитба
Контролер на исзяването
Бункер за малки семена 200 литра 
Хидравлични маркири
Транспортна широчина
Гуми 500-60 R 22,5 
Гуми 710-50 R 26,5

РЕДОВЕ (бр.) 
МЕЖДУРЕДИЕ (см)
ШИРОЧИНА (м)

Опция                 Стандарт

ОТ 3 ДО 6 МЕТРА

1 - 2 или 3 бункера от 1200 до 2000 литра всеки 
Стандартно с бункери - ISOBUS съвместимост

2,99 м
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ОТ 7 ДО 12 МЕТРА

паралелограмно окачване (хидравлика) 
Cyclones D-Cup за 100% отвеждане на въздуха 
Настройка на ъгъла и дълбочината без инструмент 
Чистачи на реда (всички редове)
Чистачи на реда (една секция) 
Активни чистачи 
Херметизирани бункери 
Електронно регулиране 
Релсова сеитба 
Контролер за исзяването  
Бункер за малки семена 200 литра 
Транспортна широчина 
Гуми 500-60 R 22,5

РЕДОВЕ (бр.) 
МЕЖДУРЕДИЕ (см)
ШИРОЧИНА (м)

Опция                 Стандарт

1 - 2 или 3 бункера от 1200 до 2000 литра всеки 
Стандартно с бункери - ISOBUS съвместимост

2,99 м



STRIP-TILL 

 

LIQUID FERTILIZER CONTROLLER

Стойчеви 57-62 ООД
Централен офис: 9300 Добрич, ул."Д. Ковачев" 67

Тел.: 058/ 667 956; Моб. тел.: 0885/966 476; 0885/862 558
E-mail: office@stoychevi.com

www.stoychevi.com

ВИДЯХТЕ ЛИ 
ОСТАНАЛИТЕ НИ
ПРОДУКТИ?


