
Липсващата част 
от пъзела на  
Прецизното земеделие 

Картите на Протеин и Добив Ви дават: 
·� Карти на Отстранения Азот  
·� Карти на Брутния Марж 
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Липсващата част от пъзела на Прецизното земеделие (ПЗ)
Има много различни определения на терминът Прецизно земеделие (ПЗ). Дефиницията на USDA (Американската 
агенция по земеделие) идентифицира параметри, които могат да бъдат използвани в ПЗ за постигане на полезен 
резултат:

"Прецизното земеделие е дефинирано като: система за управление, базирана на информация и технологии и 
използва специфични данни за един или повече от следните ресурси: почви, посеви, хранителни вещества, 
вредители, влага или добив, с цел постигане на оптимална рентабилност, устойчивост и защита на 
околната среда (адаптация от Прецизното земеделие, 2003 г.)."

Протеиновите данни са липсващата част от пъзела на ПЗ
Връзката между азот и протеин е, че във всеки килограм протеин в зърното се съдържа 175 гр. азот. Събраните 
протеинови данни чрез използването на комбиниран NIR анализатор, могат да генерират следната информация: 

Значението на измерването на протеин като ключов 
параметър за осъществяване на ПЗ е признато от много 
години. Д-р Дан Лонг, USDA, Пендълтън, Орегон, е автор 
на много статии за значението на протеиновите 
измервания в производството на пшеница и ечемик. Той 
също така е бил силен поддръжник на използване на NIR 
анализатори в комбайна за да генерират протеинови 
карти. Чрез наслагване на Добивните и Протеиновите 
карти той показва стойността на протеиновите данни от 
събирани в реално време.

Глобалната система за позициониране (GPS) 

Глобалната информационна система за изследвания (GIS) 

Монитор за добив в комбайните
Сателитно заснемане, достъпно за фермерите 

Системи за контролирано насочване и управление (автопилот)

Променлива норма на пръскане

Променлива норма на торене

Селективно пръскане на плевели
Топографско картографиране
Електромагнитно индукционно тестване на почвата 

Ядрено-магнитно сканиране на почвите

рН тестване в почвата

Спектроскопско тестване на почвата

Протеинов монитор в комбайните с CropScan 3000H On Combine Analyser.

След въвеждането на GPS в 
комбайните през 1982 г., технологиите 
на Прецизното земеделие - Добивни 
монитори, Контролираното Насочване 
и РС контролери станали стандартно  
оборудване в комбайните, сега 
измервания на протеин в реално време 
са достъпни с помощта на CropScan 
3000H On Combine Analyzer.

· Данните /с висока пространствена плътност/, за протеин показват вариациите в качеството още на полето по 
време на жътва;

· Диференцирано събиране и съхранение на зърно, базирано на качеството;
· Картите за Протеин, Влага и Добив позволяват създаването на специфична Карта на Брутния Марж;
· Картата за Отстранения Азот може да бъде използвана за изчисляване на приложимите норми на наторяване;
· Наслагването на Картата за Протеин и Картата за Добив предоставя данни за по-добра диагностика на наличен и 

усвоен азот;
· N изпитанията и VRF (Променливата норма на наторяване) приложенията могат да бъдат измерени използвайки 

реални данни.



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Данните за протеин /с висока пространствена 
плътност/ показват вариациите в качеството на 
зърното още на полето  
Често срещано погрешно схващане от производителите е, че концентрацията на протеин в зърното е на едно и 
също ниво по целият терен. Това определено не е вярно и когато производителя види за първи път картата на 
протеина в реално време, той клати глава невярващо. Данните, събрани от комбайн NIR анализатора, са с 
висока пространствена плътност и показват истинската промяна на протеина в изследваната област. В 
резултат производителят рационализира протеиновата карта и анализира топографията, историята и видовете 
почви. Тогава се вижда смисъла от използването на Протеиновата карта. 

Например, по-ниски протеинови области са често срещани по протежение на оградната линия или там където 
е отстранена граничната ограда между две полета. Обяснението може да бъде, че машините са преминали 
през тези области по-рядко и това е довело до по-малко уплътняване на почвата. Или областта на граничната 
ограда получава не достатъчно N тор. Също така, старо корито на рекичка или район, предразположен към 
наводнения могат да доведат до отмиването на хранителни вещества.

Един „On Combine NIR Analyzer“ осигурява данни приблизително на всеки 17 м. от терена. В сравнение с 
вземането на 5 полеви проби и анализа им с помощта на настолен NIR, „On Combine NIR Analyzer“ дава 
цялостна представа за това какво се случва по целия терен. 

Протеинът и влагата в зърнените култури като пшеница, ечемик, овес и сорго, както и протеин, мазнини и 
влага в маслодайни култури, като рапица могат да се измерват в реално време. Данните се събират 
приблизително на всеки 11 секунди, докато зърното се събира. Това означава, че данните се събират в размер 
на 15 измервания на хектар. Тези специални данни с висока плътност за протеина осигуряват средства за 
генериране на Карти за Протеина, Карти за Отстранения Азот и Карти за Брутния Марж.

Картата по-горе показва, че разпределението на протеин в зърното се варира значително от 12.5 до над 15%.  
Долният десен ъгъл на областта показва най-ниските Протеинови области.

Има също ивица по терена, където протеинът е по-нисък от непосредствените области от двете страни. Тази 
ивица съвпада с входната врата от дясната страна. Като такава, тази лента може да е поела дългосрочно по-
тежък трафик на машини, отколкото останалата част от областта, което води до повече уплътняване на 
почвата.

В сравнение с традиционния метод за събиране на няколко проби за изследване на терена, цялостната 
протеинова карта дава реална представа за вариациите в пълен обхват.
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Диференцирано събиране и съхранение на зърно на 
база на качеството 
Данните с висока пространствена плътност, свързани със съдържанието на протеин в зърното, помагат на 
производителите диференцирано да съберат зърното от полето и да го отделят за съхранение по силози в 
земеделските стопанства, въз основа на качеството и следователно стойността на зърното. Стратегиите, които 
могат да се използват са следните:

      Събира се зърно от всеки ъгъл и от средата на парцела и се прави диаграма на протеиновото съдържание. 
След това използвайки картата се определят областите, от които могат да бъдат събрани високо 
протеинови зърна. Тогава товарните автомобили могат да бъдат запълнени диференцирано за постигането 
на конкретни класове;

      Анализират се данните на събраното зърно. Когато средните данни за протеин (чрез функция „Bin Avarage 
data” на софтуера) покажат спад под определено ниво, например, 13% протеин, водачът се връща към 
мястото, където протеинът е по-висок;

      Използва се информацията от бордовия екран, къде да се разтовари зърното на база средните стойности на 
протеин. Следейки нивата, шофьора на комбайн може да насочи разтоварването в отделни полеви 
контейнери или товарни автомобили, базирано на протеина. Функция “The Truck Load data” на софтуера в 
кабината на комбайна, дават възможност на оператора да проследява кой товар в кой от силозите, 
полевите контейнери или товарни автомобили е поставен, което позволява на оператора да изчисли 
средните движения по места на съхранение. 

Възвръщаемост на инвестициите
Най-бързата възвръщаемост на инвестициите при 
използването на NIR анализаторите за комбайн е 
вследствие на сегрегирането на зърното още на полето. 
Таблицата за анализ на разходите по-долу, показва 
стойности за фермер, който използва NIR анализатор в 
комбайн с цел получаване на данни за нивата на протеини 
и разпределяне на културата по контейнери на полето. В 
този пример, пшеницата е смесена от два контейнера на 
полето, за да се гарантира, че товарите откарани към 
силозите ще са класифицирани като пшеница от клас 
Australian Premium White пшеница- APW (Протеин>10,5%), а 
не от клас Australian Standard White- АSW (Протеин <10,5%). 
Ценовата разлика е 30 $ на тон между ASW и APW 
класовете. Резултатът е, че 17 от 18 товарни автомобили 
са класифицирани с пшеница APW клас. Ако не се използва 
NIR анализаторът в комбайна, фермерът обикновено 
очаква товарите да се разпределят 50 на 50 процента към 
АSW и АPW класовете. Нетният резултат, постигнат след 
смесване на пшеницата още на полето спред нивата на 
протеин е в размер на 6900 $ или 37,29 $/хектар.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Анализ на разходите: Полета с пшеница, Урана, Южна Австралия
·  Полета 221А и 221В

·  Обща площ 185 хектара

·  Средна стойност на добива = 4,5 тона на хектар = 832,5 тона

·  Горната половина на полето е засечено с нива на протеин под 10,5% (АSW) 

·  Долната половина на полето е засечено с нива на протеин над 10,5% (АPW) 

·  При смесването, 17 от 18  камиона са класифицирани като APW (Премиум) клас пшеница 
($185/за тон) срещу  ($155 /за тон) при ASW (Стандарт) клас пшеница

·  Покачване на печалбата след смесване- общо $6900 или $37.29/хектар



 
 

 
 

   
 

 
 

 

       
                                                          
 

 

            

   

Разход за  

за 40 кг/ха за 56 кг/ха за 60 кг/ха за 70 кг/ха за 80 кг/ха 
Цена $10,632 $8,710 $12,194 $13,065 $15,243 $17,420 
Спестено   -$1,922 $1,562 2433 4611 6789 
Спестено/ха   -10.4 8.4 13.2 24.9 36.7 
Спестено     -22 13 19 30 39 

Картата за Отстранения Азот може да се използва за 
изчисляване на Променливите норми на наторяване

В зърнените култури, по-голямата част от протеина се намира в семената, отколкото в стъблото или в корените. 
Когато зърното расте, азотът съдържащ се в почвата се използва от растението да произвежда протеин в семената. 
В култури, като царевицата голяма част от протеина се запазва в стеблата и листата в сравнение с култури като 
пшеница или ечемик. Въпреки това малкото количество протеин, който е в семената е дошъл от почвата. 
Използването на идеята, че отстранения азот от почвата е поне толкова, колкото връщаме обратно в нея, то тогава 
Картата за Отстранения Азот осигурява средство за последващо генериране на приложимата Променлива норма на 
наторяване (VRF), свързана с количеството отстранен азот от почвата, за разлика от общото или средното 
натоварване в областта.  

С помощта на проста формула:  
                           Отстранен Азот = Добив *  Протеин %  * 17,5% Азот/ Протеин

Картата за Отстранения Азот може да бъде създадена от Протеиновата Карта и Добивната Карта. Възможните 
икономии при използването на VRF при наторяване са между 22 и 39% в зависимост от терена и покритието и с 
UREA.

Данните, събрани от 185 хектара поле, York Peninsula, SA, реколта 2015, сравнява разходите за UREA с 40, 56, 60, 
70 и 80 кг на хектар спрямо Променливите норми на торене, базирани на Картата на Отстранения Азот, според 
употребената UREA. Картите на протеинa, добива и отстранения азот са показани по-долу.

Карта на Отстранения Азот    Карта на Протеина         Добивна карта

Въз основа на цената за UREA от $ 430/тон, при процентa на азот в UREA- 47%, са изчислени разходите за нейното 
използване. Таблицата по-долу показва спестяванията при използване на Променлива норма на наторяване въз 
основа на Картата на Отстранения Азот спрямо редица общи норми на торене.

Разход за UREA, 
използвайки Картата на  
Отстранения Азот 

в %

UREA
Разход за  

UREA
Разход за  

UREA
Разход за  

UREA
Разход за  

UREA



 
 

 
 

 
 

 

 
                                               

 
Карта на Зависимост                        Карта на Значимост 

 

 
 

 

Наслагване на Картата за Протеин и Картата за Добив 
предоставя специфични данни за установяване на по-
добра прогностична диагностика на наличния и усвоен 
азот

Теорията на разреждане предполага, че ако добивът е висок, тогава протеина ще бъде в по-ниски стойности. Това 
обаче не винаги е така, особено когато по-скоро почвата и влагата са ограничаващи фактори, отколкото азота. 
Чрез наслагване на Протеиновата и Добивната карта и оттам изчисляване на Картата на Зависимост и Картата на 
Значимост се установяват зелени, червени и сини зони, които могат да бъдат идентифицирани на следните карти.

Диаграмите по-долу показват Картите за Добив, Протеин и Влага в поле в района Malley, Victoria. 

Картата на Зависимост се генерира сравнявайки Добивната и Протеиновата карта в зоната на около 50 метра в 
диаметър. Картата на Значимост показва червената зона като отрицателна корелация, синята като положителна 
корелация и зелената няма корелация.

Зелена е зоната, при която допълнително количество тор вероятно няма да доведе до значително по-високи 
добиви и протеин. Червена е зоната, където допълнително количество азот би довело до увеличение на протеина 
и добива. И Синя е, когато влияят други фактори на културите, т.е., почвата, рН, влага, а не торта. В Сините зони, 
производителят трябва да се консултира с агронома си и да тества почвени проби, за да получи представа за това 
какво се случва в тези области.

Карта на Добива Карта на Протеина Карта на Влагата
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Gross Margin Map 
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Картите за Протеин, Влага и Добив 
позволяват създаването на 
специфична Карта на Брутния Марж

Една от най-показателната информация за 
производителя е Картата за Брутния Марж на 
обработваемия терен. Печалбата, генерирана от 
терена и зависи от добива и цената, и от разликата на 
цената, която производителят получава при 
продажбата на зърно и цената на вложените средства 
за засяване, отглеждане и прибиране на зърното. Тъй 
като пазарната цена за пшеница и ечемик се определя 
в зависимост от съдържанието на протеин в нея, с 
помощта на Протеиновите и Добивните карти се 
осигурява средство за изчисляване на печалбата/ 
маржа за целият терен, не просто от общата средна 
стойност. Чрез идентифициране на зоните на терена, 
които не генерират положителен марж може да се 
даде възможност на фермера да предприеме 
действия, така че да редуцира загубите и да доведе 
до печалби в съответните райони.

Брутният Марж е изчислен въз основа на добива и 
цената на пшеницата с увеличаването на 
съдържанието на протеини. Протеиновата, Добивната 
и Картата на Брутния Марж са показани по-долу. 
Картата на Брутния Марж показва, че в червените 
области производителя е на загуба. В жълтите зони, 
маржът е между 0 и $ 5 на хектар. Прогресивно маржа 
се увеличава от зелено ($ 5 до $ 10), светло синьо ($ 
10 до $ 20), синьо ($ 20 до $ 30) и лилаво ($ 30 до $ 
40). Общата печалба, генерирана от този терен беше 
калкулирана да бъде $ 29,329, обаче потенциалната 
печалба би била $ 33 164, ако червените области не са 
засети.
А по-практичен подход ще бъде, да се предприемат 
коригиращи действия, за да се гарантира, че червените 
и жълтите зони ще станат печеливши за в бъдеще.

N изпитания и VRF приложения могат 
да се измерват чрез използването на 
On Combine NIR Аnalyser 

Много производители взимат теренни проби за Азот, 
Фосфор, Сяра и други вещества. On Combine NIR Analyzer 
може да осигури количествени данни, които могат да 
покажат реалното въздействие и ефекта от тези 
проучвания на терена. Чрез комбиниране на данните за 
добив и протеин, производителите могат да получат 
количествена оценка на ползите от извършването на 
промени в техните планове за наторяване или дори от 
смяна на сортовете семена на техните растения.

По същият начин, VRF приложенията могат да бъдат 
достъпни и за следващата реколта. Чрез събиране на 
Протеиновата и Добивната карта тогава, би следвало да 
се покаже една по-добра последователност за повишаване 
нивата на добив и протеин, използвайки VRF програмата.

Производител в региона Malley, Виктория, изпробва нов 
вид тор в житно поле. Той прилага новата тор успоредно в 
седем реда на обработваемия терен. Протеиновата карта 
показва зелена ивица, където е бил приложен новият вид 
тор. Протеиновата карта показва, че новото торене е 
повишило нивата на протеин, но Добивната карта показва, 
че допълнителната тор намалява добива. Намаленият 
добив компенсира пределната цена на реколтата поради 
увеличаване на протеин в нея и производителят стигнал 
до заключението, че тази нова тор не е от полза на него.
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Официален дилър в България и Румъния: 

 

CropScan 3000H On Combine Analyser е здрав NIR 
спектрометър, който е окомплектован с устройство за 
дистанционно пробовземане с цел комбинирано 
измерване на протеин, влажност и масленост в 
зърнени храни и маслодайни семена.

Системата се състои от устройство за дистанционно 
пробовземане, поместено в елеватора за зърно, NIR 
спектрометър и Touch Screen PC, който комбинира 
данните за протеин, 
масленост и влага с GPS 
сигнали за създаване на 
полеви карти в реално време.
Придвижвайки се нагоре по 
елеватора зърното попада в 
устройството за дистанционно 
вземане. Клапана в горната и 
долната част на това устройство 
контролират потока на зърно на 
входа и на изхода на механизма. 
Зърното е събрано с камерата за 
проби, където светлина 
преминава през него, събира се от оптичен кабел, който 
предава обратно към NIR спектрометър, намиращ се 
вътре в кабината. Долната клапа се отваря, за да се 
освободи зърното и след това се затваря, готова за 
следващата проба. Времето за цикъл е около 7-11 
секунди в зависимост от вида зърно. 
CropScan 3000H е контролирана и управлявана от 
Touch Screen PC, намиращ се в кабината. 
Данните сe показват на екрана като движещи се средни 
стойности в контейнера и средни стойности за полето. 
Данните за протеин и масленост от 
анализатора могат да бъдат изобразени и на 
Протеиновата карта, в реално време на монитора.

Данните за протеин, влага и масленост може да се 
съхраняват в CropScan 3000H Touch Screen PC, 
експортирани директно до отдалечен компютър и постнати 
на CropNet сайта, където могат да бъдат прегледани от 
смартфон или таблет, както и да бъдат изпращани като 
обобщен доклад по електронна поща или със SMS.
CropScan 3000H е напълно автоматичен. Светлинния сензор
в дистанционния пробовземач открива дали има 
преминаващо зърно през системата и ако няма системата 
спира и изчаква за ново зареждане. Когато сондата за 
разтоварване се разшири сензора съобщава на компютъра 
да нулира данните и показва прозорец за оператора да 
избере локация, където зърното да бъде съхранено. Чрез 
избор от падащото меню, операторът може да регистрира 
тонажа, протеина, маслеността и влагата, съхранени във 
всеки силоз, чувал или бункер. После може да бъде 
генериран и изпратен отчет до отдалечен компютър.

CropScan 3000H Touch Screen PC може да се свърже към 
интернет, чрез което с програмата Team Viewer се 
позволява на ГЕЯ’99 да извършва дистанционна 
диагностика, качване и изтегляне на софтуер, 
калибровъчни данни и др.

 

Дистанционния 
пробовземач, 
разположен в 
елеватора за зърно е 
проектиран да бъде 
лесно достъпен за 
почистване. Просто 
откачете горния 
капак и камерата 
може да се почисти 
отвън с въздух под 
налягане.

Произведено от: 

„ГЕЯ-99-ТЕСТ“ ЕООД
 

B1 366 Edgar Street
Tel: 612 9771 5444  

Email: sales@nextinstruments.net 

Next Instruments Pty Ltd

Web: www.nextinstruments.net

NSW, 2200, Australia9000 Варна
ул. „Поп Харитон“ 47

Телефон: 052 635 278
Е-mail: gea99@abv.bg

Сайт: www.geya99.com
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