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Zakres prowadzonych badań
 Doskonalenie środków technicznych dla produkcji sadowniczej w celu
podniesienia ich efektywności agrotechnicznej i energetycznej przy
ograniczeniu negatywnego wpł
ywu na środowisko naturalne.
 Wytyczanie kierunków rozwoju techniki sadowniczej szczególnie w najbardziej
pracochł
onnych zabiegach agrotechnicznych (zbiory owoców, zwalczanie
chwastów, cięcie i formowanie drzew i krzewów, obróbka pozbiorcza owoców).
 Rozwój precyzyjnych metod opryskiwania
upraw sadowniczych.
 Metody regulacji opryskiwaczy w celu
ograniczenia emisji środków ochrony do
środowiska.
 Metody
oceny
jakości
zabiegów
ochronnych oraz ich wpł
ywu na otoczenie
i bezpieczeństwo ludzi.
 Racjonalizacja zabiegów ochronnych w
aspekcie
skuteczności,
kosztów
i
bezpieczeństwa dla środowiska.
 Usł
ugi szkoleniowo-badawcze dla praktyki
Opryskiwacz tunelowy

Najważniejsze osiągnięcia
Uzyskano 130 patentów i 128 praw ochronnych na wzory użytkowe dla nowych
rozwiązań technicznych maszyn, narzędzi i technologii sadowniczych, a na
rozpatrzenie czeka 12 wniosków. Największe znaczenie w produkcji sadowniczej i
szkół
karskiej mająnastępujące maszyny i narzędzia wprowadzone do praktyki:
 rodzina kombajnów samobieżnych i ciągnikowych do zbioru owoców porzeczki,
agrestu i aronii;
 zawieszany opryskiwacz tunelowy do ochrony sadów karł
owych i pół
karł
owych;
 zestawy maszyn szkół
karskich do produkcji drzewek i podkł
adek wegetatywnych;
 sadzarki do drzew i krzewów;
 belki herbicydowe do sadów i
plantacji krzewów,
 chwastowniki do mechanicznego
niszczenia chwastów;
 podnośniki widł
owe;
 specjalistyczne przyczepy do
transportu owoców;
 maszyny do karczowania drzew i
krzewów.

Belka herbicydowa z atomizerem CDA
Ponadto opracowano unikalne technologie dla produkcji sadowniczej:
opryskiwacz tunelowy z recyrkulacjącieczy roboczej;
ukł
ad VarioWindSelect automatycznej zamiany rozpylaczy w zależności od
prędkości wiatru;
samojezdny kombajn do zbioru porzeczek z napędem hydraulicznym;
kombajnowy zbiór wiśni;
mechaniczne zwalczanie chwastów;
zmechanizowanąprodukcjęszkół
karską;
zmechanizowaną produkcję owoców z
krzewów jagodowych (porzeczka, agrest
i aronia).

Kombajn do zbioru wiś
ni

