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Jan Bednář предоставя информация относно 
световните региони 

Помещенията на машиностроителния завод в 
Rychnov nad Kněžnou, Република Чехия 

Работа с Terrastrip в Украйна Terrastrip в комбинация с Ferti-Cart FC 3500, 
предназначен за профилно торовнасяне 
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Земеделието се съживи, поглед към светa 
Изглежда селското стопанство отново се съживява след продължителна криза. 
Положителното развитие се наблюдава главно в животновъдството, което отново 
става рентабилно за успешните животновъди и създава средства за нови инвестиции. 
Ситуацията се подобрява не само в Европа, но и по целия свят. По-специално, 
източната част на Европа, Русия и Украйна отбелязаха значителни промени. 
Растениевъдството по целия свят получи нов импулс, който започна да се показва 
през 2017 г. с много положителна перспектива за 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие на източните земеделски стопанства 
Докато земеделските стопани в Западна Европа са по-консервативни и вярват в операциите, 
наследени от техните предшественици, земеделските стопани от Изтока са много по-отворени 
към новите технологии и намират начини за увеличаване на добивите. През 2017 г. BEDNAR 
представи на Русия и Украйна няколко интегрирани технологични линии за профилно 
торовнасяне и дълбоко разрохкване. Аграрните стопанства в Украйна отиват още по-далеч и 
започват да използват технологията Terrastrip, при която есенното профилно торовнасяне се 
извършва директно под редовите култури. 
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BEDNAR машини на AG MOTION в Алберта Практическа демонстрация на Swifterdisc 

Франция се завръща 
2016 година бе тежка за френските земеделски стопани. Ниските добиви, заедно с много 
ниското качество на прибираната реколта, предизвикаха драматичен спад в правенето на 
инвестиции. Всички производители на селскостопански машини, включително BEDNAR, бяха 
засегнати от това. Доста успешната реколта през 2017 г. отново задейства търсенето и Франция 
запълни голяма част от производството на BEDNAR с предсезонни поръчки за 2018 г. с 
невероятно увеличение от 60% в сравнение с 2016 г. и 30% в сравнение с 2015 г. 
 
Канада по пътя към дълбокото разрохкване 
За разлика от САЩ, земеделските стопани в Канада все повече и повече предпочитат 
европейските методи за обработка на почвата. Първият тип машина, която успя в Канада, беше 
машина с къси дискове, допълваща популярната технология Zero Tillage (нулева обработка). 
Късият SWIFTERDISC е популярен от Алберта през Манитоба до Квебек. Миналата година 
BEDNAR изпрати първия Terraland за Алберта за тестване и машината беше използвана за 
обработка на почвата през есента. Полетата, обработвани с Terraland, могат бързо да се засеят, 
благодарение на бързия пролетен спад на висока влажност. Канадските земеделски стопани 
смятат, че ранното създаване на култури е основната причина за 20% по-високи добиви от 
канола (пролетна маслодайна рапица). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На най-голямата експозиция в Алберта и Саскачеван AG MOTION, BEDNAR представи навесния 
Terraland TO 6000, където машината обработи десетки парцели в Саскачеван с най-голямо 
задоволство от страна на земеделските стопани. Методът на дълбока обработка, който сега 
въвеждаме с водещите канадски дилъри Pentagon (Алберта) и Pattison AG (Саскачеван), е 
първокласен. 
 
Австралия преподава CTF на BEDNAR 
Преди четири години BEDNAR достави първите си машини в Австралия. През четирите години 
сме модифицирали машините, така че те да отговарят на системата за контрол на движението, 
което бе единственият начин да успеем в конкуренцията с местните производители. Докато 
CTF (Control Traffic Farming System) е популярно само в Англия и Европа, с някои изключения, в 
Австралия, това е дългогодишен начин на водене за земеделие, приложим благодарение на 
опростените начини за сеитба. 
 
BEDNAR разработи машини, приспособени към CTF. Terraland TO беше разширен до ширина от 
6,4 м, а SwifterDisc XE от 12 м до 12,4 м. В Австралия, подобно на Южна Африка, има много 
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Terraland TO работещ с CTF система в Австралия Atlas работещ в Нова Зеландия 

ниски валежи и нивото на успеха на съответната година се оценява според количеството 
валежи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Южна Африка преживява трудни времена 
Южна Африка претърпява най-голямата си суша през последните 100 години. Поради 
опустошителната суша много земеделски стопанства фалираха и имаха почти нулева готовност 
да инвестират. Въпреки този труден период, BEDNAR навлезе на южноафриканския пазар в 
това сложно време и започна постепенно да успява, което доведе до рекордни продажби през 
2017 г. 2017 година беше по-добра от гледна точка на валеите  и много земеделски стопанства 
започнаха да инвестират отново в техника, с добра перспектива за 2018 г. 

 
Ing. Jan Bednář 

Business Director 
BEDNAR FMT s.r.o. 
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