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Jan Bednář számol be a piaci történésekről Gyárüzem Rychnov nad Kněžnou-ban, Csehország 

Terrastrip sávművelő kultivátor Ukrajnában Terrastrip és Ferti-Cart FC 3500 gépkapcsolat 

SAJTÓKÖZLEMÉNY                         Megjelent 12. 12. 2017 
 

 
Újra szárnyal az agrárszektor, kitekintés a világ 
piacaira 
A mezőgazdasági szektort sújtó, éveken át elhúzódó válság a végéhez ért, a világ számos 
pontján fellendelülés jellemezte a 2017-es évet. Elsősorban az állattenyésztési ágazatban 
figyelhetők meg pozitív folyamatok, a piaci szereplők profitot termeltek és megjött a 
beruházási kedvük. A legjelentősebb növekedés Európa keleti részén volt megfigyelhető, 
Ukrajna és Oroszország óriási léptekkel fejlődött az elmúlt évben. A szántóföldi 
növénytermesztés is új impulzusokat kapott, az ágazat szereplői pozitív kilátással 
tekintenek a 2018-as évre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előrelépés a keleti nagygazdaságokban 
Míg a nyugat-európai gazdák a hagyományos, elődeik által eltanult termesztéstechológiai 
eljárásokban hisznek, addig a kelet-európai  termelők folyamatosan új megoldásokat, technológiákat 
keresnek és próbálnak ki, amelyek a terméshozamok növekedését eredményezik. Ilyen technológiai 
újítás a sávos mélyműveléssel egyidejű lokális műtrágyakijuttatás. A BEDNAR vállalat 2017 folyamán 
számos ilyen gépkapcsolatot adott át ukrán és orosz agrárholdingok részére. 
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A BEDNAR gépei az AG MOTION kiállításon Gyakorlati bemutató SwifterDisc rövidtárcsával 

Franciaország is felébredt 
A francia gazdák tragikus évet könyvelhettek el 2016-ban. Az alacsony hektáronkénti hozamok, illetve 
a betakarított termények alacsony minősége nagymértékben csökkentette a szektor szereplőinek 
beruházási kedvét. Valamennyi gyártó, köztük a BEDNAR értékesítési adatait is érzékenyen érintette 
a gazdák bevételkiesése. Az aránylag sikeres 2017-es év beindította az invesztíciókat, az előszezonban 
leadott rendelések 60 %-kal szárnyalták túl a 2016-os számokat. 
 
Kanadában ismerkednek a mélylazítással 
Kanadában, az USA-val ellentétben, egyre jobban terjednek el az európai termesztétechnológiai 
módszerek. Az első géptípus, amely megvetette a lábát az a rövidtárcsa volt. Számos gazdaságban 
ezzel helyettesítik a No-Tillage (művelés néküli direktvetés) technológiát. A SWIFTERDISC 
rövidtárcsák immár Albertától Quebecig nagy népszerűségnek örvendenek. Tavaly a BEDNAR Alberta 
államba szállított tesztelésre egy TERRALAND lazítót, amellyel az őszi talaj-előkészítést végezték el. A 
talajok vízáteresztő képessége drasztikusan javult, ami lehetővé tette a kora tavaszi vetést. Ennek 
eredményeképpen, a kanadai farmerek tapasztalatai alapján, mintegy 20 %-kal nőtt a tavaszi repce 
(canola) terméshozama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alberta állam legnagyobb mezőgazdasági kiállításán, a Saskachewanban megrendezésre került AG 
MOTION-on mutatkozott be a BEDNAR TERRALAND TO 6000 vontatott lazító. A munkagép a kiállítás 
után számos szántóföldi bemutatón vett részt, a gazdák kivétel nélkül meg votlak elégedve a 
munkájával. A mélylazítás elterjedése komoly áttörésnek számít Kanadában, a technológia további 
népszerűsítését a Pentagon (Alberta) és Pattison AG (Saskachewan) gépforgalmazókkal tervezi a 
BEDNAR cég. 
 
Ausztráliában a CTF rendszer dominál 
A BEDNAR 4 éve vetette meg a lábát az ausztrál piacon. A terjeszkedés fontos alapfeltételve volt, 
hogy a munkagépek illeszkedjenek a CTF (Csökkentett Talajtaposásos Gazdálkodás) rendszerbe. A CTF 
gazdálkodás lényege, hogy minden munka- és erőgép egyazon, előre meghatározott nyomvonalon 
halad a szántóföldön. Ausztráliában széles körben elterjedt gazdálkodási módszer, mivel egyszerű 
vetésforgókat alkalmaznak. 
 
Hogy megfeleljen a helyi elvárásoknak, a BEDNAR a CTF rendszerben alkalmazható gépeket fejlesztett 
ki. Ilyen a 6,4 m munkaszélességű Terraland TO lazító vagy a 12,4 m-es SwifterDisc XE rövidtárcsa. 
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A Terraland TO lazító CTF rendszerben dolgozik 
Ausztráliában 

Atlas HO rövidtárcsa Új-Zélandon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Dél-afrikai Köztársaság nehéz időszakon ment keresztül 
A Dél-afrikai Köztársaságot az utóbbi 100 év legsúlyosabb aszálya sújtotta 2016-ban. A nagy szárazság 
rengeteg gazdaság csődjét eredményezte és a beruházási kedv is mélyponton volt. Ebben a nehéz 
időszakban lépett a BEDNAR cég az afrikai piacra, aminek 2017-ben meg is lett az eredménye. A 
tavalyi kedvező időjárási tényezők bizakodásra adnak okot a 2018-as értékesítésekeket illetően. 
 

 
Ing. Jan Bednář 

Business Director 
BEDNAR FMT s.r.o. 
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