Машини за икономически грамотни земеделци
Ако някога ви е попадало под ръка западно издание за земеделие, знаете,
че почти една трета от него
се отделя на търговията с
техника втора ръка. И това
не са само обяви, а и сериозни статии. Знаете ли
защо е така?
Така е, защото това е една друга потребителска
философия, в която, за да
купиш нещо, трябва добре
да анализираш своите
икономически възможно-

сти, пазарната ситуация и
да пресметнеш печалбите
от всяка инвестиция. Никой не купува само заради
това, че има някаква програма и нещо се дава поевтино. Пазарува се само
след подробен бизнес анализ. Първата стъпка в него
е фермерът да пресметне
приблизително колко пари може да отдели, за да
бъде на печалба. А чак
след това се преценява
какво точно ще се купи -

нова или употребявана машина. У нас обикновено е
обратното. Харесваш нещо, купуваш го. А чак след
това мислиш как ще избиеш вложените разходи.
На запад фермер може
да стане само човек, който
има съответното фермерско образование, в което
сериозно са застъпени
маркетинга и икономиката. Никой не ти дава право
да обработваш собствена
земя само за това, че е наследствена или пък имаш
някакви излишни пари,
които се чудиш къде да
вложиш по-ефективно, за
да извлечеш бърза печалба.
Затова и в този прослувут запад, които често цитираме, пазарът на машини втора ръка процъфтя-

ва. Въпреки, по-добрите
доходи на тамошните фермери. Предложения на добри употребявани машини
не липсват и у нас. Представителствата на сериозните фирми вносителки на
западна техника предлагат ремонтирана техника в

много добро състояние,
която може да работи още
дълги години. Изгодни и
добри предложения от тях
може да намерите в специализираното приложение "Агрооказион" на
в."Български
фермер".
Пред вас е поредното му

издание.
Вярвам, че всеки ще намери подходящата машина, която ще помогне за добрата му и икономически
изгодна работа във фермата.
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Трактор-ветеран отработи 23 000 моточаса
G Английският фермер Джок Греам не се страхува да брои изработените часове на своя John Deere 2650
Най-младият член на машино-тракторния парк в
смесената ферма на Джок
Греам е 24-годишен. А трите му основни машини общо
се отработили 50 000 часа.
Най-усърдният работяга в
компанията е ветеранът
John Deere 2650, който достигна отметката от 23 000
моточаса.
Ето какво разказва фермерът за своите машини:
- Имахме нужда от два

трактора и местният дилър
ни предложи добра сделка
за този 2650 с мощност 80
к.с. За него през 1987 година платихме около 8 000
британски лири, което тогава си беше доста добра цена. За времето си машината
беше много модерна, а и досега изглежда доста добре.
В стопанството той тегли
претоварващо ремарке, отговаря за пръскането и косенето. Всяка година пра-

вим 2 000 квадратни бали и,
естествено, тракторът е основен участник в тази работа.
Трудно е да се повярва,
но тракторът в момента износва едва втори чифт гуми
за тези 25 години. Е, скоро
ще трябва да ги сменим, сигурно.
За нашите машини полагаме много грижи. Всеки,
който разчита на по-възрастни машини, трябва да

го прави. Цялото обслужване се извършва в стопанството, като 95 на сто от
възникналите
проблеми
решаваме сами. Основно
това се прави от сина ми Ян,
който завърши специалност механика в колежа по
трактори в Карлизл.
Питате дали тракторът е
надежден? Не мога да си
спомня този John Deere
2650 някога да ни е подвеждал през всичките тези години.
От 1987 той има нова хидравлична помпа и сме ре-

монтирали клапаните. Обикновено сменяме съединителя на всеки 10 000 моточаса, което е нормално
след като машината работи
усилено по цял ден. Но това
неетежкаработа.Повдигането на кабината и разглобяването на трактора отнема един следобед.
Никога не сме имали проблемис3,9-литровиядвигател Deere. Като цяло машината след всички тези години е в отлично състояние.
Защо работя с толкова
стар трактор? Той е много

добра инвестиция. Днес новите трактори са наистина
скъпи и, ако фермерът не
възразява да прекара известни часове в поддръжка
на машината, няма причина
да не заложиш на такава
надеждна машина, която
многократно е изплатила
парите, вложени в нея.
Никога няма да продадем
нашия красавец John Deere
2650. В момента доста от
работата в стопанството се
поема и от по-скорошната
ни придобивка - John Deere
3050,койтоотговарязаизораването на 300 дка всяка
година.
Стопанството на Джок
Греъм е на площ от 1 600
дка. Отглежда пшеница и
силажни култури, както и
300 говеда за мляко.

John Deere 2650 факти:

G Двигател: 3,9-литров,
четири цилиндров John
Deere;
G Мощност: 78 к.с.;
G Трансмисия: Hi-Lo 16
предни, 8 задни;
G Година на производство: 1987;
G Отработени часове:
23 080.

