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Streszczenie

Podczas zbioru marchwi pêczkowanej zasadnicze znaczenie ma technika jej zbioru oraz wi¹zania. W pracy przedstawiono
stosowane w praktyce rozwi¹zania ze szczególnym uwzglêdnieniem najnowszych specjalistycznych kombajnów produkcji firmy
Asa-lift, do równoczesnego zbioru i pêczkowania marchwi.

ROZWÓJ MECHANICZNEJ TECHNIKI ZBIORU
MARCHWI PÊCZKOWANEJ

W polskich warunkach marchew do sprzeda¿y w pêczkach
mo¿e byæ uprawiana od wczesnej wiosny do póŸnej jesieni.
Najwiêksze jej iloœci oferowane s¹ na naszym rynku od po³owy
maja do lipca, kiedy na rynek trafiaj¹ plony bardzo wczesnych
i wczesnych odmian marchwi. Najwy¿sze ceny uzyskuje siê
jednak tylko za najwczeœniejsz¹ marchew, dlatego bardzo
wa¿na jest znajomoœæ czynników maj¹cych bezpoœredni
wp³yw na termin jej zbioru. Spoœród wielu z nich szczególnie
istotny jest nie tylko odpowiednio wczesny termin siewu, ale
równie¿ jego g³êbokoœæ oraz gêstoœæ [2, 4]. Z punktu widzenia
organizacji towarowej technologii produkcji marchwi w pêcz-
kach zasadnicze znaczenie ma natomiast sposób przeprowa-
dzenia jej zbioru. Bez wzglêdu na wielkoœæ plantacji jest on
w naszym kraju najczêœciej przeprowadzany rêcznie, ewentu-
alnie z zastosowaniem maszyny do wi¹zania pêczków. Metoda
taka jest bardzo pracoch³onna, co utrudnia zebranie ca³ego
plonu w optymalnej fazie dojrza³oœci, szczególnie z du¿ych
plantacji.

W praktyce stosowana jest tak¿e zmechanizowana
technologia zbioru marchwi pêczkowanej, w której zbiór
prowadzony jest za pomoc¹ kombajnów pracuj¹cych na
zasadzie wyrywania. Kombajny o takim dzia³aniu, obok wyo-
ruj¹cych, produkowane s¹ przez polsk¹ firmê Weremczuk oraz
zagraniczne firmy: Dewulf, Simon i Asa-lift. Tego typu
kombajny produkowane s¹ jako maszyny pó³zawieszane,
przyczepiane, a nawet samobie¿ne [5, 6]. Najprostsze ich
wersje umo¿liwiaj¹ zbiór jedno- lub dwurzêdowy (jeœli
marchew by³a wysiana na jednej redlinie w dwa równoleg³e
rzêdy [3]), ale istniej¹ te¿ maszyny zbieraj¹ce marchew z 3, 4,
5, a nawet 6 rzêdów równoczeœnie. Wszystkie te kombajny pra-
cuj¹ na podobnej zasadzie. Standardowo wyposa¿one s¹
w podnoœniki rzêdów, które maj¹ na celu podniesienie naci
marchwi oraz jej wprowadzenie miêdzy dwa pochy³e pasy
chwytne. Podnoœniki naci najczêœciej maj¹ dzia³anie bierne
(np. prêtowe w kombajnie Alina firmy Weremczuk oraz w nie-
których kombajnach firmy Simon i Asa-lift). Firmy zachodnie,
np. firma Dewulf standardowo (rys. 1), a pozosta³e opcjonalnie
oferuj¹ równie¿ napêdzane hydraulicznie podnoœniki aktywne,
które obracaj¹ siê dooko³a w³asnej osi.

Przed wyci¹gniêciem marchwi z gleby za pomoc¹ pasów
chwytaj¹cych naæ, korzenie podkopywane s¹ przez lemiesz na
odpowiedniej g³êbokoœci. W tak pracuj¹cych kombajnach za
pasami chwytnymi znajduje siê zespó³ do obrywania naci [1]
lub zamiennie zespó³ do og³awiania, który obcina naæ wraz z
g³ówkami korzeni. Zespó³ ten demontuje siê na czas zbioru
marchwi w pêczkach. Teoretycznie roœliny mo¿na powi¹zaæ
rêcznie w pêczki bezpoœrednio na kombajnie, poniewa¿ wy-
posa¿ane s¹ one w przenoœnik selekcyjny (rys. 2) z pomostem
dla obs³ugi. W praktyce jednak jest to bardzo trudne do
wykonania, a czêsto wrêcz niemo¿liwe. Prêdkoœæ podawania
marchwi przez zespó³ wyrywaj¹cy oraz jej iloœæ jest bowiem

zbyt du¿a w stosunku do wydajnoœci pracy rêcznej. Ponadto
zebrana w ten sposób marchew by³aby tylko oczyszczona
mechanicznie, a nie umyta - co w przypadku produkcji towaro-
wej coraz czêœciej jest standardem. Dlatego w technologii
zbioru marchwi pêczkowanej operacjê wi¹zania z jednocze-
snym myciem wykonuje siê rêcznie przy prze³adunku zebra-
nego plonu.

Rys. 1. Zespó³ wyrywaj¹cy z napêdzanymi hydraulicznie
podnoœnikami naci przyczepianego kombajnu firmy Dewulf do
zbioru marchwi z zagonów
Fig. 1. Uprooting unit with active hydraulic dividers in a trac-
tor-mounted Dewulf combine harvester

Rys. 2. Jednorzêdowy kombajn wyrywaj¹cy firmy Simon z prze-
noœnikiem sortuj¹cym i ³aduj¹cym zebrany plon do skrzynio-
palety
Fig. 2. A one-row, uprooting Simon's combine harvester with an
elevator for sorting and loading harvested roots into pallet
boxes
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Najnowsze technologie zbioru marchwi w pêczkach oparte
s¹ na specjalistycznych kombajnach, które umo¿liwiaj¹
wykonanie wszystkich niezbêdnych czynnoœci bezpoœrednio
na plantacji. Pierwsz¹ firm¹, która zaczê³a oferowaæ tego
rodzaju kombajny, jest duñska firma Asa-lift. Produkuje ona
dwa nastêpuj¹ce modele: jednorzêdowy T-100BU oraz dwu-
rzêdowy T-200BU. Obydwa modele s¹ wersjami przycze-
pianymi, pracuj¹cymi na zasadzie wyrywania korzeni marchwi
z naci¹. Ró¿ni¹ siê one znacznie od innych wymienionych
wczeœniej konstrukcji. W maszynie dwurzêdowej zespo³y
wyrywaj¹ce s¹ dodatkowo wyposa¿one w pneumatyczny uk³ad
podciœnieniowy. Jego zadaniem jest podnoszenie naci za po-
moc¹ specjalnych kolektorów, w których podciœnienie wytwa-
rza wentylator zamontowany nad dwoma kana³ami aspira-
cyjnymi. Przep³ywaj¹cy w uk³adzie strumieñ powietrza
oczyszcza naæ z owadów i innych zanieczyszczeñ. Pod pasami
chwytnymi zamontowane s¹ napêdzane hydraulicznie
otrz¹sacze z palcami gumowymi, podobnie jak w innych
kombajnach wyrywaj¹cych, które oczyszczaj¹ korzenie z gle-
by oraz chorej i opadaj¹cej naci (rys. 3).

Z pasów chwytnych korzenie z naci¹ przenoszone s¹ na
platformê kombajnu, która jest zadaszona i pokryta plandek¹
z przepuszczaj¹cymi œwiat³o foliowymi oknami (rys. 4a). Roz-
wi¹zanie takie z jednej strony zapewnia ochronê przed bezpo-
œrednim promieniowaniem s³onecznym, a z drugiej zapewnia
wystarczaj¹ce oœwietlenie dla za³ogi maszyny. Oczyszczone
wstêpnie korzenie z naci¹ trafiaj¹ bezpoœrednio z zespo³u
wyrywaj¹cego do automatycznej myjki, w której poddawane s¹
dzia³aniu niewielkiego strumienia czystej wody wyp³ywaj¹cej
pod ciœnieniem z dysz spryskuj¹cych (rys. 4b). Umyta
marchew transportowana jest na platformie kombajnu
przenoœnikami. Pierwszy z nich jest taœmowy i stanowi stó³
selekcyjny, na którym rêcznie jest oddzielana marchew nie-
handlowa, czyli chora, nadgryziona przez szkodniki lub uszko-
dzona mechanicznie. Nastêpnie korzenie s¹ rêcznie porcjowa-
ne i uk³adane na przenoœniku tackowym, który podaje marchew
do automatycznego zespo³u wi¹¿¹cego pêczki. Po zawi¹zaniu
pêczki marchwi s¹ rêcznie uk³adane w skrzynkach (rys. 4c),
a pe³ne skrzynki ustawiane na paletach umieszczonych na
pomoœcie rolkowym kombajnu, z którego sukcesywnie s¹
odbierane przez ci¹gnik wyposa¿ony w podnoœnik wid³owy
(rys. 4d). Do obs³ugi zespo³ów roboczych maszyny niezbê-
dnych jest od 4 do 6 osób. Wydajnoœæ kombajnów wi¹¿¹cych
w pêczki jest zbli¿ona do typowych kombajnów wyrywaj¹cych
i mo¿e osi¹gn¹æ wartoœæ maksymalnie do 2 ha w ci¹gu dnia.
Jest ona zale¿na g³ównie od warunków agrotechnicznych
i atmosferycznych, w jakich przeprowadzany jest zbiór.

Rys. 3. W kombajnie T-200 BU do czyszczenia naci zasto-
sowano zespó³ pneumatyczny, a do korzeni marchwi otrz¹sacze
palcowe
Fig. 3. In the T-200 BU combine, tops are cleaned by a pneuma-
tic unit and roots by finger cleaners

a) widok na zespó³ wyrywaj¹cy, zadaszenie i zbiorniki na wodê
a) uprooting unit, roof and water containers

b) wyrwana z naci¹ marchew trafia do myjki a nastêpnie do
zespo³u wi¹¿¹cego
b) plucked, untopped carrots are transferred to the washing unit
and then to the bunching unit

c) powi¹zane pêczki pakowane s¹ do skrzynek
c) bunched carrots are loaded into boxes

d) skrzynki ustawiane s¹ na paletach na bocznym pomoœcie
rolkowym
d) boxes are placed on pallets on the side roller track conveyor

Rys. 4. G³ówne zespo³y kombajnu T-200 BU do zbioru marchwi
pêczkowanej podczas pracy
Fig. 4. The principal units of the T-200 BU combine for carrot
harvesting and bunching during the work
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Podsumowanie

Zastosowanie w praktyce okreœlonej technologii zbioru
marchwi pêczkowanej powinno wynikaæ przede wszystkim
z analizy efektywnoœci ekonomicznej, jak¹ w okreœlonych
warunkach produkcyjnych i technologicznych jest ona w stanie
zapewniæ. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e towarowa technologia
zbioru marchwi pêczkowanej wymaga nie tylko precyzyjnego
siewu wysokiej jakoœci materia³u siewnego, ale równie¿ bardzo
starannego przeprowadzania prac pielêgnacyjnych na planta-
cji. Czynniki te wp³ywaj¹ bowiem nie tylko na wysok¹ i równo-
miern¹ jakoœæ zbieranego plonu marchwi, ale i na warunki
pracy kombajnów stosowanych do jej zbioru. W konsekwencji
kszta³tuj¹ one nie tylko ponoszone koszty, ale i op³acalnoœæ
ca³ej technologii.
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THE DEVELOPMENT OF MECHANIZED HARVESTING TECHNOLOGY FOR BUNCHED

CARROTS

Summary

A decisive factor for the technology of production of bunched carrots is the harvesting and bunching technique. The article reviews
currently applied methods, focusing on the most recent, specialized combine harvesters by the Asa-lift company for simultaneous
harvesting and bunching.
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