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Streszczenie. Dokonano przegl du obecnie stosowanych sposobów zbioru jab ek. Podano g ówne powody 

braku zmechanizowania zbioru jab ek deserowych. Przedstawiono budow  wybranych pomocniczych urz -

dze  i maszyn stosownych przy r cznym zbiorze jab ek przeznaczonych do bezpo redniej konsumpcji i do 

przechowalnictwa oraz okre lono ich wp yw na wydajno  zbioru oraz polepszenie ergonomii pracy. Opisano 

zmechanizowany zbiór jab ek przeznaczonych dla przetwórstwa. Przedstawiono budow  i dzia anie robota 

do zbioru jab ek deserowych.
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WPROWADZENIE

Rozwój techniki ogrodniczej sprawia, e obecnie zbiór jab ek przestaje by  jedn  z najbar-

dziej pracoch onnych czynno ci w produkcji sadowniczej. 

Istniej  trzy g ówne powody, braku zmechanizowania zbioru jab ek. Pierwszy z nich to 

podatno  jab ek na mechaniczne uszkodzenia, które mog  powodowa  du e straty podczas prze-

chowywania owoców. Drugi powód wynika z faktu, e ponad 50% ca kowitej produkcji jab ek 

stanowi  owoce deserowe, które musz  by  bardzo wysokiej jako ci. Stosunek mi dzy cen  jab ek

deserowych i przeznaczonych na przetwory wynosi jak 1:0,2-0,3 i jest mniej korzystny w porówna-

niu z innymi gatunkami owoców. Trzeci powód zwi zany jest z wydajno ci  pracy przy r cznym 

zbiorze jab ek, która jest oko o 10-20 razy wi ksza w porównaniu do r cznego zbioru owoców 

pestkowych i jagodowych. Dlatego maszyna do zbioru jab ek powinna uzyska  wydajno  oko o

8 t·h-1, aby zbiór mechaniczny by  ta szy od zbioru r cznego [Kowalczuk, Bieganowski 2000, 

Pieni ek i in. 1986, Zaliwski 1984]. 

W zwi zku z brakiem mechanizacji zbioru jab ek deserowych poszukuje si  pomocniczych 

narz dzi i maszyn, które umo liwiaj  zwi kszenie wydajno ci r cznego zbioru owoców, przy 

jednoczesnym ograniczeniu jego uci liwo ci [Kowalczuk, Bieganowski, 2000, Makosz, 2004, 

Pieni ek i in. 1986]. Stosowanie pomocniczych narz dzi i maszyn przy r cznym zbiorze jab ek 

u atwia równie  organizacj  zbioru i transportu owoców [Mika 2000, Pieni ek i in. 2000].

Dotychczas zmechanizowano zbiór jab ek przeznaczonych dla przetwórstwa. Szans  na 

zmechanizowanie zbioru jab ek deserowych mog  by  autonomiczne roboty spe niaj ce oczeki-

wania jako ciowe.
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METODY ORAZ POMOCNICZE NARZ DZIA 
I MASZYNY DO ZBIORU JAB EK

Przy r cznym zbiorze jab ek deserowych w ma ych sadach stosuje si  proste narz dzia 

pomocnicze takie jak: pojemniki do zbioru typu „zbieracz” i „frubox”, podesty i drabiny sadow-

nicze. W du ych sadach w coraz wi kszym stopniu wykorzystywane s  samobie ne platformy 

i maszyny typu „Pluk-O-Trak”(tab.1).

Tab. 1. Zalety i wady narz dzi i maszyn stosowanych przy r cznym zbiorze jab ek

Tab. 1. Advantages and disadvantages of machines and equipment used for manual collection of apples

Narz dzia i maszyny 

pomocnicze
Zalety Wady

Pojemnik

typu „zbieracz”

pojemnik w zasi gu r ki,

zbiór obur czny

obci enie zbieranymi owocami, 

nieprzydatny dla osób s abszych

Pojemniki typu 

„frubox”

brak obci enia zbieranymi owocami, 

mo liwo  zatrudnienia osób s abszych

du a odleg o  od miejsca zbioru 

do pojemnika, zbiór jednor czny

(niska wydajno )

Samojezdna

platforma

przydatna do zbioru z wysokich drzew, 

wspó pracuje z pojemnikami typu 

„frubox”

wysoka cena

„Pluk-O-Trak”

zbiór od razu na przeno niki,

ma a uci liwo  zbioru, 

ograniczenie uszkodze  owoców

wymaga du ej liczby 

osób do zbioru, wysoka cena

Wybór pomocniczych rodków przy organizacji r cznego zbioru jab ek powinien nast powa

po szczegó owej analizie potrzeb oraz mo liwo ci gospodarstwa. Platformy i plukotraki zapewniaj

wydajny i atwiejszy zbiór owoców, jednak e w ma ych gospodarstwach zakup tych drogich urz dze

przyniós by tylko straty, natomiast organizowanie zbioru na plantacjach wielkotowarowych przy 

u yciu prostych narz dzi wp ywa oby na zmniejszenie wydajno ci i op acalno ci produkcji (tab.2).

Tab. 2. Wydajno  zbioru jab ek przy zastosowaniu ró nych sposobów zbioru

Tab. 2. Productivity of apples collection by means of two different collection methods

Rodzaj zbioru Wydajno , kg·h-1

Pojemniki do zbioru typu „zbieracz” 200

Przyczepy i platformy 250*

Maszyna typu „Pluk-O-Trak” 9000**

Maszyna do zbioru jab ek przemys owych z ziemi 7000

* w zale no ci od typu platformy i ilo ci osób zbieraj cych

* maszyn  obs uguje 6 zbieraczy

Z tabeli 2 wynika, e zastosowanie przyczep, platform sadowniczych i maszyn „Pluk-O-Trak” 

do r cznego zbioru jab ek deserowych oraz maszyn do zbioru jab ek przemys owych wp ywa na 
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znaczne zwi kszenie jego wydajno ci. Poziom uszkodze  jab ek przy zmechanizowanym zbiorze 

jest zbyt wysoki dla owoców deserowych ale dopuszczalny dla jab ek przemys owych.

Jab ka przeznaczone na soki zbiera si  maszyn  pracuj c  z pr dko ci  oko o 3,6 km·h-1,

której wydajno  wynosi oko o 60-70 t·h-1. Maszyna ta podbiera z ziemi owoce otrz ni te z drzew 

za pomoc  otrz saczy. Je li jab ka przeznaczone s  na kompoty, w których widoczne s  kawa ki 

owoców, ich jako  musi by  wi ksza. Do zbioru stosuje si  wówczas maszyny wyposa one 

w urz dzenia amortyzuj ce si  spadania jab ek w koronie drzew. Aby w jeszcze wi kszym stopniu 

zmniejszy  uszkodzenia owoców, stosuje si  specjalne kszta ty koron drzew poprzez odpowiednie 

ich formowanie [Kawecki, Kry ska, 1994, Pieni ek i in. 1986].

Samojezdna platforma (fot. 1). przystosowana jest do r cznego zbioru owoców do skrzy-

niopalet w ci g ym ruchu, równie  w sadach po o onych na zboczach. Mo na j  te  wykorzysta

do prze wietlania koron drzew, przerzedzania zawi zków owocowych oraz do zak adania os on

przeciwgradowych Jej stosowanie wp ywa na zwi kszenie wydajno ci zbioru oraz komfortu pracy. 

Najlepiej sprawdza si  ona w sadach z owocami rosn cymi wysoko. W zale no ci od modelu mo e

by  obs ugiwana przez jedn  do czterech osób. Najta sze i najprostsze w obs udze s  platformy 

przyczepiane do ci gnika. Nie posiadaj  one w asnego nap du a do ich obs ugi wymagane s  co 

najmniej dwie osoby. [www.platformasadownicza.pl].

Fot. 1. Platforma Bins 2 umo liwiaj ca prac  osób na dwóch dowolnie 

wybranych poziomach [www.rolsad.com/www/maszynysadow/festi/bins.jpg]

Pic. 1. Bins 2 Platform enabling two people to work on two freely selected 

levels [www.rolsad.com/www/maszynysadow/festi/bins.jpg]

„Pluk-O-Trak” (fot. 2) jest samojezdn  maszyn  przeznaczon  do r cznego zbioru jab ek. Od 

silnika wysokopr nego umieszczonego na ramie maszyny nap d przenoszony jest na poszczególne 

zespo y robocze, tj. przeno niki owoców do skrzyniopalet, przeno niki skrzyniopalet, zespó  prowadz cy 

maszyn  w mi dzyrz dziach, boczne podesty przesuwane hydraulicznie w pionie i poziomie, zespó

obracaj cy skrzyniopalet  podczas za adunku owoców oraz zespó  poziomuj cy maszyn  na zboczach.

W czasie przemieszczania si  maszyny w mi dzyrz dziu osoby obs uguj ce zrywaj  r cz-

nie jab ka z drzew i k ad  je na gumowo-palcowe przeno niki, podaj ce owoce na przeno nik 

wzd u ny, z którego dostaj  si  one na przeno nik pionowy. Na ko cu przeno nika pionowego 
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znajduje si  obrotowa szczotka odbieraj ca, pod któr  umieszczony jest gumowy ekran powodu-

j cy agodne zsuwanie si  owoców do skrzyniopalety. Jest ona obracana przez obrotnic  w celu 

równomiernego jej nape nienia. Maszyny te mog  by  wyposa ane w przeno niki boczne o ró nej

d ugo ci, w zale no ci od rozstawu drzew w mi dzyrz dziach. Do maszyn typu „Pluk-O-Trak” 

doczepiane s  równie  przyczepy na skrzyniopalety.

Fot. 2. „Pluk-O-Trak” holenderskiej fi rmy Munckhof [www.rbsm.me.uk/fruit%20harvesting.htm]

Pic. 2. „Pluk-O-Trak” of Dutch company Munckhof[www.rbsm.me.uk/fruit%20harvesting.htm]

Sterowanie maszyn  (fot. 3) jest zautomatyzowane. Elektrohydrauliczny system kontroli toru 

wyposa ony w uk ad fotokomórek zapewnia równoleg y do rz dów drzew kierunek jazdy oraz 

poziomowanie maszyny na zboczu. Operator urz dzenia nie musi wi c kontrolowa  jazdy i mo e

zaj  si  zbiorem owoców. Ingerencja w sterowanie maszyn  zachodzi tylko podczas nawrotów 

pojazdu. Po demonta u przeno ników, maszyn  mo na wykorzysta  równie  do zimowego for-

mowania i letniego ci cia drzew. Wbudowany kompresor pozwala na równoczesn  prac  czterema 

sekatorami pneumatycznymi lub dwoma sekatorami i pi a cuchow .

Fot. 3. Elektrohydrauliczny system jezdny „Pluk-O-Traka” 

[www.x-lab.it/meccanicazucal/img/as_collina01.jpg]

Pic. 3. Electro-hydraulic suspension system of „Pluk-O-Trak” 

[www.x-lab.it/meccanicazucal/img/as_collina01.jpg]
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W przysz o ci do zbioru owoców ziarnkowych mo e znale  zastosowanie autonomiczna 

maszyna do automatycznego zbioru owoców z drzew AFPM (Autonomus Fruit Picking Machine). 

(fot. 4). Obecnie trwaj  eksperymentalne prace nad AFPM. Jest ona zabudowana na platformie 

zamontowanej z ty u ci gnika. Jako manipulatora u yto w niej robota przemys owego Panasonic 

VR006L. Maszyna posiada stabilizator poziomy, który sk ada si  z dwóch si owników oraz jednego 

cznika tworz c trzypunktowy uk ad zawieszenia na ci gniku. Jest on kontrolowany poprzez dwa 

sensory, które zapewniaj  stabiln  pozycj  robota podczas zbioru owoców.

Fot. 4. Robot do zbioru jab ek [www.mvtec.com/solutions/acro/imgs/fi gure1-small.gif]

Pic. 4. Machine for apple collection [www.mvtec.com/solutions/acro/imgs/fi gure1-small.gif]

G ównym elementem maszyny jest chwytak (fot. 5.), skonstruowany tak, eby zrywa  owo-

ce zu ywaj c mo liwie jak najmniej energii. Kszta tem przypomina on lejek, w rodku którego 

zosta a wmontowana kamera oraz uk ad ss cy. rednica chwytaka wynosi 10,5 cm. Wst pne ba-

dania wykaza y, e nawet wyd u one dzia anie ss ce na jab ko nie powodowa o jego uszkodzenia.
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Fot. 5. Chwytak owoców [www.mvtec.com/solutions/acro/imgs/fi gure3-small.gif]

Pic. 5. Fruit gripper [www.mvtec.com/solutions/acro/imgs/fi gure3-small.gif]

Zbiór owoców za pomoc  tej maszyny podzielony jest na trzy etapy:

• umiejscowienie AFPM naprzeciwko drzewa i ustabilizowanie,

• skanowanie drzewa w poszukiwaniu 40 sektorów,

• zerwanie z ka dego sektora wszystkich zarejestrowanych dojrza ych jab ek.

• Proces zrywania jab ka podzielony jest na pi  etapów:

• wykrywanie jab ka przez kamer  (fot. 6.), identyfi kowane s  tylko dojrza e owoce, 

o okre lonej wielko ci,

• obrót kamery wokó  osi x i y w celu skierowania chwytaka prosto w stron  jab ka, 

chwytak wykonuje wtedy niewielki obrót za pomoc  szybkich ruchów i pozycjonuje 

si  w stron  jab ka,

• zbli anie si  w kierunku jab ka, podczas którego, robionych jest kilka zdj  pomagaj cych 

okre li  odleg o  od niego,

• aktywacja sekcji ss cej w momencie kiedy chwytak jest wystarczaj co blisko jab ka 

(wykrycie akcji ss cej aktywuje nast pny krok),

• zerwanie jab ka, które zostaje od o one obok. W przysz o ci konieczne b dzie dodanie 

sekcji transportuj cej zebrane owoce.
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Fot. 6. Symulacja komputerowa AFPM, po prawej testy w terenie 

[www.mvtec.com/solutions/acro/imgs/fi gure4-small.gif]

Pic. 6. AFPM Computer simulation, fi eld tests on the right 

[www.mvtec.com/solutions/acro/imgs/fi gure4-small.gif]

Próby urz dzenia w terenie wykaza y, e oko o 80% jab ek zostaje wykrytych oraz popraw-

nie zebranych. Jednak e 30% posiada uszkodzenia powsta e na skutek przyssania do chwytaka. 

Pozosta e jab ka nie wykazuj adnych oznak uszkodzenia. Jab ka, które nie zosta y zebrane albo 

nie zosta y wykryte przez kamer  by y zbyt daleko od manipulatora. Problem ten mo na rozwi -

za  poprzez odpowiednie ci cie koron drzew. Pierwsze eksperymenty i testy wypad y bardzo 

obiecuj co, jednak e istnieje jeszcze du e pole do ulepsze , zarówno je li chodzi o zmniejszenie 

czasu zrywania owocu (obecnie 10 s), jak i zwi kszenia liczby ramion urz dzenia. Dalszy plano-

wany post p prac dotyczy  b dzie automatycznej nawigacji w sadzie i automatycznego odbioru 

zebranych owoców [www.mvtec.com/halcon/solutions/acro/].

PODSUMOWANIE

Od dawna, w wielu krajach prowadzone s  intensywne prace badawcze nad zmechanizo-

waniem zbioru jab ek deserowych. Jest to z o ony problem, nie atwy do rozwi zania ze wzgl du 

na du  wra liwo  owoców na mechaniczne uszkodzenia, jak i nierównomierne ich dojrzewanie 

oraz przypadkowe rozmieszczenie w koronie drzew. adna z opracowanych do tej pory maszyn 

do zbioru jab ek nie spe nia wszystkich stawianych im wymaga  [Peterson i in. 1994, Peterson, 

Wolford, 2003]. Owoce zbierane mechanicznie s  nadmiernie uszkadzane i nie wszystkie nadaj
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si  do przechowywania oraz konsumpcji w stanie wie ym. Spowodowane jest to tym, e zasada 

pracy wi kszo ci maszyn do zbioru jab ek polega na otrz ni ciu ich z drzew za pomoc  mecha-

nicznych otrz saczy lub wentylatorów na ekrany chwytne lub przeno niki odbiorcze.

W celu u atwienia r cznego zbioru jab ek przeznaczonych do bezpo redniej konsumpcji 

i dla przechowalnictwa oraz zwi kszenia jego wydajno ci, stosowane s  ró nego rodzaju narz -

dzia i maszyny, od bardzo prostych dla ma ych sadów do bardziej skomplikowanych i dro szych 

dla du ych sadów. 

Du e nadzieje wi e si  z zastosowaniem autonomicznych robotów do zbioru jab ek dese-

rowych. W du ych gospodarstwach sadowniczych zbiór jab ek przeznaczonych dla przetwórstwa 

jest ju  obecnie zmechanizowany.
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TENDENCIES IN DEVELOPMENT OF MACHINES 
AND EQUIPMENT FOR APPLE COLLECTION

Summary. Review of presently applied methods in collection of apples. Two main reasons for the lack of 

mechanisation in dessert apples collection were provided. Construction of selected auxiliary devices and 

machines used in manual collection of apples meant for direct consumption and for storage was presented, 

along with their impact on crops’ volumes and work ergonomics. Automated collection of apples meant for 

processing was described. Construction and operation of a machine for dessert apples collection was presented.

Key words: apples, collection, auxiliary machines and equipment, automation of collection.


