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Streszczenie

Artyku³ jest informacj¹ z egorocznych targów w Hanowerze. Zawiera wiadomoœci o nagrodzonych, innowacyjnych produktach
oraz dane o liczbie wystawców z poszczególnych krajów.
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ŒWIATOWE NOWOŒCI NA TARGACH
AGRITECHNICA 2017
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Targi Agritechnica s¹ najwiêksz¹ na œwiecie wystaw¹
rolnicz¹, na której producenci maszyn rolniczych prezentuj¹
swoje rozwi¹zania na powierzchni 387 371 metrów kwadrato-
wych, czyli ponad 38 hektarów. W tegorocznych targach
w Hanowerze w dniach 12-18 listopada 2017 r. wziê³o udzia³
2803 wystawców z 53 krajów. 40 procent wystawców to firmy
niemieckie, 13% - firmy w³oskie, resztê stanowi³y przedsiê-
biorstwa z innych krajów, w tym Polska - 2% (69 firm).

Targi Agritechnica 2017 cieszy³y siê ogromnym zaintere-
sowaniem, odwiedzi³o je szacunkowo 450 000 zwiedzaj¹cych,
tym samym osi¹gaj¹c wynik sprzed dwóch lat. Liczba ta jest
dowodem potwierdzaj¹cym pozycjê tego wydarzenia, jako
wiod¹cych œwiatowych targów maszyn rolniczych.

Wszystkie firmy wystawiaj¹ce swoje produkty na targach
mog¹ wzi¹æ udzia³ w konkursie “Nagroda za innowacjê
AGRITECHNICA”. Przyznanie z³otego b¹dŸ srebrnego
medalu dokonuje komisja sk³adaj¹ca siê z niezale¿nych eks-
pertów naukowych i badawczych oraz praktyków. Komisja a
podstawie restrykcyjnych kryteriów nagradza z³otym b¹dŸ
srebrnym medalem innowacyjne produkty. Najwy¿sza nagroda
przyznawana jest za:
- znaczenie praktyczne dla rolnictwa,
- korzyœci dla zarz¹dzania gospodarstwem i zarz¹dzania

prac¹,
- ochronê œrodowiska naturalnego,
- poprawê bezpieczeñstwa pracy.

Zwyciêzcami konkursu by³y poni¿sze innowacyjne
rozwi¹zania:
- Claas CemosAuto Threshing,
- StalkBuster.

Srebrny medal otrzyma³o wiele firm, w tym jedna firma
z Polski. Jej rozwi¹zanie przedstawiono w dalszej czêœci
artyku³u.

Ide¹ tego rozwi¹zania jest umo¿liwienie pracy kombajnu
z optymalnymi ustawieniami odnosz¹cymi siê do aktualnie
panuj¹cych warunków. Dziêki rozwi¹zaniu Claas Cemos Auto
Threshing, czyli automatycznemu systemowi om³otu, mo¿liwe
jest zwiêkszenie wydajnoœci zbioru bez koniecznoœci posia-
dania przez operatora wysokich kwalifikacji.

Wed³ug producenta jest to pierwszy tego typu system. W za-
le¿noœci od przyjêtej koncepcji operatora regulowana jest
prêdkoœæ obrotowa bêbna oraz szczelina om³otowa (rys. 1).
Wspomniane parametry odnosz¹ siê do aktualnie panuj¹cych
warunków zbioru i zmieniaj¹ siê zachowuj¹c mo¿liwoœæ
korekty przez operatora. SystemAuto Threshing po³¹czony jest
z wszystkimi systemami wspomagaj¹cymi pracê kombajnu.
Szczególnie z systemem kontroli prêdkoœci Cruise Pilot.
Interakcja poszczególnych systemów jest kontrolowana za

Claas Cemos Auto Threshing
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pomoc¹ modu³u centralnego. Punktem wyjœcia s¹ podstawowe
ustawienia dla danej uprawy. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu
CemosAuto Threshing zawsze jest w stanie okreœliæ optymaln¹
konfiguracjê dla m³ocarni daj¹c jej mo¿liwoœæ jak najdelikat-
niejszego lub jak najbardziej agresywnego m³ócenia.
Okreœlenie tego parametru odbywa siê w koordynacji z sepa-
racj¹ resztek ziarna, czyszczeniem oraz prêdkoœci¹ jazdy.

Rys. 1. System Claas - Cemos Auto Threshing [1, 2]
Fig. 1. Claas - Cemos Auto Threshing System [1, 2]

StalkBuster

StalkBuster jest produktem irmy Kemper przy wspó³pracy
z firm¹ John Deere. G³ówn¹ ide¹ stworzenia tego produktu by³o
znalezienie skutecznej metody na walkê z omacnic¹ proso-
wiank¹, która powoduje szkody na plantacjach kukurydzy,
dochodz¹ce nawet do 80% potencjalnego plonu. Atakuje pêdy
oraz liœcie, gdzie ¿eruje i uszkadza roœliny. W nastêpstwie kolby
zostaj¹ pora¿one przez fusarium, które mo¿e rozprzestrzeniæ
siê na pszenicê. Jedn¹ z metod walki z omacnic¹ prosowiank¹
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Rys. 2. StalkBuster [2]
Fig. 2. StalkBuster [2]
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jest dok³adne rozdrabianie œciernisk po kukurydzy. StalkBuster
to modu³ niszcz¹cy œciernisko, rozszarpuje ³odygi, co uniemo-
¿liwia larwom omacnicy przetrwaæ. StalkBuster jest napê-
dzany mechanicznie z wa³u i za pomoc¹ przek³adni k¹towych.
Ka¿de ramiê z no¿ami kopiuje teren niezale¿nie od siebie.
Montowany jest na przystawkê 8-rzêdow¹ Kemper 460,
przeznaczon¹ do zbioru kukurydzy na kiszonkê. Rys. 2 przed-
stawia rozwi¹zanie StalkBuster.

SCDI Smart Crop Damage Identification

System, opracowany przez polsk¹ firmê AGROCOM
POLSKA z ¯êdowic, przeznaczony jest do obiektywnego
i sprawnego oszacowania szkód ³owieckich i szkód natural-

nych upraw rolniczych. System wykorzystuje fotografie
niskopu³apowe wykonane z ró¿nego typu dronów i zestawia
z istniej¹cymi danymi laserowymi LIDAR. Dziêki tym danym
i odpowiedniemu algorytmowi system oblicza automatycznie
uszkodzone powierzchnie. Porównanie i analiza roœlin do refe-
rencyjnego poziomu, poziomu gleby, przedstawia rzeczywiste
skutki wyst¹pienia szkód ³owieckich czy te¿ szkód spowo-
dowanych przez czynniki pogodowe. Zaletami systemu s¹:
- mo¿liwoœæ zebrania danych z powietrza, co nie koliduje

z pracami polowymi,
- oszczêdnoœæ czasu i pieniêdzy,
- ³atwoœæ obs³ugi.

Rys. 3 przedstawia Smart Crop Damage Identification
w praktyce.

Podsumowanie
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Targi takie jakAgritechnica s¹ miejscem, gdzie spo³ecznoœæ
rolnicza mo¿e rozwin¹æ swój pogl¹d na dalsze kroki w rozwoju
maszyn rolniczych. Dziêki dwuletniej przerwie pomiêdzy
kolejnymi edycjami wystawy przedsiêbiorstwa mog¹ odpo-
wiednio przygotowaæ siê na prezentacjê swoich flagowych
produktów. Po analizie tegorocznych nagród przyznawanych
przez DLG, czyli Niemieckie Towarzystwo Rolnicze
stwierdziæ mo¿na, ¿e bran¿a rolnicza coraz œmielej wkracza
w œwiat automatyzacji i cyfryzacji. Cieszy fakt, ¿e jednym
z laureatów konkursu „Nagroda za innowacjê AGRI-
TECHNICA” jest polska firma AGROCOM POLSKA
z ¯êdowic, prowadzona przez Jerzego Koronczoka.

[1] http://www.agritechnica.com
[2] Foldery reklamowe i strony internetowe prezentowanych

firm
Rys. 3. Smart Crop Damage Identification [2]
Fig. 3. Smart Crop Damage Identification [2]

WORLD NOVELTIES AT THE AGRITECHNICA 2017 FAIR

Summary

The article in brief and concise way is a summary of this year's fair in Hannover. It contains information about award winning,
innovative products and data about number of exhibitors from different countries.
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System Fendt MARS (MARS - MobileAgricultural Robot
Swarms) to pierwsze komercyjne zastosowanie technologii
“roju” robotów w in¿ynierii rolniczej. Rozwi¹zanie opiera siê
na kilku ma³ych, sterowanych automatycznie i elektrycznych
jednostkach, które s¹ stosowane do siewu kukurydzy.

Firma AGCO GmbH Fendt w³¹czy³a siê do dyskusji nad
zast¹pieniem produkcji coraz wiêkszych pojedynczych
maszyn rolniczych, wieloma ma³ymi, czyli autonomicznymi
maszynami “rojem” robotów.

Ka¿dy robot wyposa¿ony jest w jednostkê wysiewaj¹c¹.
Napêd elektryczny ma gwarantowaæ pracê przyjazn¹ dla
œrodowiska naturalnego, a niewielka masa zapewniaæ
znikome ugniatanie gleby. Ca³oœæ sterowana i nadzorowana
jest elektronicznie za pomoc¹ aplikacji zainstalowanej na
tablecie lub za pomoc¹ komputera w domu. Robot podczas
wysiewu zapisuje dok³adn¹ pozycjê wysianego nasiona
zapewniaj¹c tym samym bardzo wysok¹ precyzjê zabiegu.
W zale¿noœci od potrzeb mo¿na korzystaæ nawet z kilku-
dziesiêciu takich robotów.

Na podstawie materia³ów informacyjnych firmy Fendt,
oraz h
opracowa³: mgr in¿. Wies³aw WoŸniak, PIMR Poznañ.

ttps://www.agritechnica.com, http://atrexpress.com.pl,

Koncepcja robota rolniczego firmy Fendt nagrodzona srebrnym medalem na AGRITECHNICA 2017
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