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OFERTA WDROŻENIOWA - 2007
„Kombajnowy zbiór wiśni maszynąo ruchu cią
gł
ym”
Sł
owa kluczowe: wiśnie, kombajn, zbiór owoców

Opis wdrożenia:
W ISK od 2004 roku prowadzono
badania nad kombajnowym zbiorem wiśni
maszynami zbierającymi owoce w ruchu ciągł
ym.
W badaniach tych zastosowano wł
asny model
kombajnu samobież
nego i prototyp kombajnu
zaczepianego do ciągnika. Badania prowadzono
w trzech sadach: Lipiu, Zawichoście i Brzeziu.
W latach 2004 i 2005 przeprowadzono badania
w ograniczonym zakresie. Dopiero w 2006 roku
prowadzono badania w skali produkcyjnej na
areale ponad 20 ha w sadzie w miejscowości
Lipie. Drzewa w wieku 5 lat odmiany ‘Łutówka’
posadzone w rozstawie 4,0 m między rzędami i
2,0 m w rzędzie posiadał
y wysokośćod 3,0 do
4,2 m i od 2,3 do 3,5 m szerokości. Owoce
zbierano do dużych pojemników (pojemność
3
615 dcm – okoł
o 500 kg wiśni) na sucho. Do
zbioru użyto wł
asnego modelu kombajnu
samobieżnego.
Owoce
zbierano
przy
następujących
parametrach
roboczych
:
prędkość robocza 1,0-1,5 km/h, częstotliwość
drgań otrząsarek 12 Hz i skok palców
otrząsających 85 mm. Uzyskano wydajność
zbioru 3158 kg/h (0,32 ha/h ) przy plonie owoców
10,3 t/ha i dokł
adnośćzbioru 89,40 % przy 8,60
% owoców zgubionych na ziemi i 2,00 %
owoców pozostawionych na drzewach. W 2006 r
za zbiór ręczny wiśni pł
acono od 0,35 do 0,60
zł
/kg. W 2007 roku prowadzono badania
kombajnowego zbioru prototypem maszyny
zaczepianej do ciągnika. Owoce zbierano w
sadach Zawichoście i Brzeziu. Sady te nie był
y
dobrze przygotowane do zbioru maszynowego.
Sady z drzewami w wieku 6-7 lat odmiany
‘Łutówka’ posadzone w rozstawie 4,0 m między
rzędami i 1,6 lub 2,5 m w rzędzie posiadał
y
wysokośćod 2,2 do 3,7 m i od 2,0 do 3,5 m
szerokości. Plon owoców w obu sadach

kształ
towałsię na poziomie 15 t/ha.
Owoce
zbierano do mał
ych skrzynek (10 kg) i dużych
3
pojemników (pojemność615 dm – okoł
o 500 kg
wiśni) na sucho. Parametry zbioru był
y
następujące: prędkości robocze 0,6 i 0,8 km/h,
częstotliwość drgań otrząsarek 12 Hz i skok
palców otrząsających 90 mm. Uzyskano
wydajności zbioru okoł
o 2500 kg/h (0,17 ha/h)
przy plonie owoców okoł
o 15 t/ha i dokł
adność
zbioru ponad 95 % przy okoł
o 3,5 % owoców
zgubionych na ziemi i 1,5 % owoców
pozostawionych
na
drzewach.
Zebrano
kombajnem okoł
o 40 t owoców. Owoce został
y
zużyte do tł
oczenia na soki Przyjmując
przeciętny poziom wydajności na 2,0 - 3 t/h
wynikający z badań maszyny samobieżnej i
zaczepianej do ciągnika, jeden kombajn
zastępuje okoł
o 200 osób zbierających owoce
ręcznie a koszty zbioru nie powinny przekroczyć
0,20 zł
/kg. Wyniki prowadzonych prac pokazują
również, że możliwe jest wprowadzenie nowej
technologii zbioru wiśni zmniejszającej koszty o
ponad 50% i pozwalającej wyeliminować
rysujący się kryzys związany z brakiem sił
y
roboczej do zbioru owoców. Jednak warunkiem
wprowadzenia powszechnie kombajnowego
zbioru maszynami o ruchu ciągł
ym konieczne
jest
posiadanie
sadów
odpowiednio
przygotowanych. W takim sadzie drzewa
powinny byćgęsto posadzone w rzędzie (1,5 –
2,0 m drzewo od drzewa) i posiadać silny
przewodnik z cienkimi elastycznymi pędami
bocznymi.
Również zakł
ady
przetwórcze
powinny przygotowaćtechnologie dostosowane
do obróbki owoców zbieranych do dużych
pojemników. W perspektywie obrót wiśniami
powinien odbywać się w pojemnikach ze
schł
odzonąwodą.

Model samobieżnego kombajnu

Prototyp kombajnu zaczepianego do ciągnika

Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze
i społ
eczne
Innowacyjnośćmetody polega na wprowadzeniu do zbioru owoców wiśni maszyny
nowej generacji pracującej w ruchu ciągł
ym. Taki rodzaj maszyn pozwala na wielokrotny
wzrost wydajności w stosunku do dotychczasowych rozwiązańmaszyn do zbioru, które
wymagał
y przystawania maszyny przy każdym drzewie. Wprowadzenie tej technologii
powinno wyeliminować problem narastającego braku sił
y roboczej do zbioru wiśni.
Należy równieżspodziewaćsięobniżenia o poł
owękosztów zbioru. Umoż
liwi to również
zwiększenia skali produkcji tych owoców w poszczególnych gospodarstwach i znaczne
obniżenie ich kosztów produkcji. W końcowym efekcie
znacznie zwiększy to
konkurencyjnośćnaszych producentów i przetwórców wiśni.
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