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Łukasiewicz – PIMR od 75 lat reali-
zuje projekty naukowe i badawczo-
-rozwojowe, mające wkład w rozwój 
nauki i gospodarki. Duża część projek-
tów prowadzona jest we współpracy 
z przedsiębiorstwami, działając m.in. na 
potrzeby rolnictwa, ochrony środowiska, 
leśnictwa, transportu, przemysłu spo-
żywczego. Ich efekty – maszyny, urzą-
dzenia, linie technologiczne, technologie 
– z sukcesem wdrażane na rynek, stano-
wią dla producenta wartość – poza ko-
mercyjną – gwarancję wyrobu wysokiej 
jakości, spełniającego wymagania prze-
pisów, zgodnego z najnowszymi trenda-
mi w rozwoju branży. Przez ostatnie 5 lat 
Instytut zrealizował ponad 30 projektów 
z programów strategicznych, krajowych 
i europejskich. Szczegółowe informacje 
o aktualnych pracach znajdują się pod 
adresem: https://www.pimr.eu/projekty/.

Przykładem zrealizowanego projektu, 
charakteryzującego się ogromnym po-
tencjałem komercjalizacyjnym oraz re-
wolucjonizującym sposób prowadzenia 
prac polowych, jest projekt konstrukcji 
autonomicznego robota polowego – 
AGROROB.

Dbałość o środowisko naturalne i wa-
lory zdrowotne roślin uprawnych oraz 
rosnące zainteresowanie konsumentów 
smaczną żywnością skłaniają rolników 
do poszukiwania ekologicznych tech-
nologii produkcji rolniczej. Zagrożenie 
dla środowiska i jakości płodów rolnych 
stanowi przede wszystkim nadmier-
ne stosowanie herbicydów. Potrzeba 
utrzymania wysokich plonów i niskich 
kosztów produkcji wymaga alterna-
tywnych metod ochrony roślin przed 
nadmiernym zachwaszczeniem. Prostą 
i skuteczną metodą niszczenia chwa-
stów jest ich usuwanie mechaniczne. 
Na dużych plantacjach ręczne pielenie, 
z uwagi na duży koszt robocizny i pro-
blem z zatrudnieniem odpowiedniej 
liczby pracowników do wykonania pra-
cy w wymaganym terminie, skutecznie 
zniechęca plantatorów do upraw eko-
logicznych. Do mechanicznego usu-
wania chwastów stosowane są pielniki 
z narzędziami biernymi, aktywnymi lub 
ich kombinacją. Są to maszyny agrego-
wane z ciągnikiem rolniczym i mogą być 
wyposażone w układy automatycznego 
naprowadzania elementów roboczych 
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w międzyrzędzia. Zazwyczaj pozwa-
lają na usuwanie chwastów jedynie 
z powierzchni międzyrzędzi. Bardziej 
zaawansowane pielniki, zwane inteli-
gentnymi, lokalizują pożądane rośliny za 
pomocą sygnałów GPS lub systemów 
przetwarzania obrazu. Są to rozwiązania 
w fazie testów, o ograniczonym zasto-
sowaniu. Problemy występują z uzyska-
niem wymaganej dokładności lokalizacji 
na podstawie systemu GPS, zwłaszcza 
że zabiegi siewu i pielenia wykonywane 
są w oddzielnych operacjach, często 
przez różne nośniki narzędzi. Systemy 
lokalizacji na podstawie analizy obrazu 
są zawodne przy dużym zachwaszcze-
niu plantacji, a także z uwagi na złe 
warunki pogodowe, uniemożliwiające 
wjechanie agregatem ciągnik-pielnik na 
grząskie podłoże w wymaganym termi-
nie. 

Rozwiązanie tych problemów może 
przynieść zastosowanie do siewu, pie-
lenia i selektywnego oprysku wspólnego 
nośnika narzędzi w postaci autonomicz-
nego robota polowego. W odpowiedzi 
powstała lekka, autonomiczna maszyna 
o dobrych własnościach trakcyjnych, po-
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wodująca małą degradację gruntu i zdol-
na do prowadzenia zabiegów w trud-
nych warunkach terenowych. Przegląd 
stanu techniki potwierdza duże zainte-
resowanie wiodących producentów ma-
szyn rolniczych oraz środowiska nauko-
wego tego typu maszynami. Istniejące 
w Polsce rozwiązania są w fazie badań 
i testów, a ich zakres stosowania nie 
pokrywa określonych w projekcie możli-
wości robota. Zastosowanie wspólnego, 
autonomicznego nośnika narzędzi do re-
alizacji zabiegów siewu i mechanicznego 
niszczenia chwastów, wspomaganych 
w razie potrzeby przez selektywne sto-
sowanie agrochemikaliów, pozwala na 
zwiększenie precyzji działania i zakresu 
stosowania robota. Robot znajdzie za-
stosowanie w plantacjach rozsadowych 
i wysiewanych bezpośrednio do gruntu. 
Możliwość rejestrowania pozycji wysie-
wanych nasion pozwala na prowadzenie 
kolejnych zabiegów już w początkowej 
fazie rozwoju roślin, co jest szczególnie 
istotne przy opóźnionych wschodach 
lub w niesprzyjających warunkach at-
mosferycznych, powodujących wczesne 
zachwaszczenie plantacji. Kompaktowa 
budowa robota dostosowana do realiza-
cji założonych zabiegów agrotechnicz-
nych minimalizuje niekorzystny wpływ 
prowadzonych prac na strukturę gleby 
i tym samym ogranicza zakres niezbęd-
nych zabiegów uprawowych wymaga-
jących wysokich nakładów energetycz-
nych. Opracowanie struktury i procedur 
działania autonomicznego robota polo-
wego jest ważnym krokiem w przygo-
towaniu do wdrożenia maszyny zdolnej 
zrewolucjonizować produkcję roślinną 
w uprawach szerokorzędowych. Projekt 
charakteryzuje się wysokim potencjałem 
aplikacyjnym. Roboty tego typu znajdą 
zastosowanie przede wszystkim w go-
spodarstwach ekologicznych, pozwala-
jąc im na zwiększenie produkcji zdrowej 
żywności oraz zwiększenie konkurencyj-
ności z uwagi na zmniejszenie kosztów 
produkcji. Dostępność tego typu ma-
szyn zachęci również rolników wielko-
towarowych, preferujących stosowanie 
klasycznych technologii uprawy, opar-
tych na chemicznych środkach ochrony 
roślin, do zmiany sposobu produkcji. Po-
zytywne aspekty wdrożenia autonomicz-
nych robotów do produkcji rolniczej nie 
ograniczają się jedynie do wymiernych 
korzyści poszczególnych gospodarstw 
rolnych. Zyska również środowisko na-

turalne, dzięki ograniczeniu stosowania 
chemicznych środków ochrony roślin. 
Działania te są zgodne z programem 
i polityką UE w zakresie ochrony środo-
wiska naturalnego.

Łukasiewicz – PIMR jest częścią Sie-
ci Badawczej Łukasiewicz – trzeciej 
pod względem wielkości zatrudnienia 
organizacją sieciową w Europie. Jako 
ekspert w technologiach wykorzystywa-
nych w rolnictwie dostarcza biznesowi 
atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne 
rozwiązania. Łukasiewicz oferuje uni-
kalny system „rzucania wyzwań”, dzięki 
któremu grupa 4500 naukowców i in-
żynierów w nie więcej niż 15 dni robo-
czych przyjmuje wyzwanie biznesowe 
i proponuje przedsiębiorcy opracowanie 
skutecznego rozwiązania wdrożeniowe-
go. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych 
kosztów związanych z opracowaniem 
pomysłu na prace badawcze. Przedsię-

biorca może zdecydować się na kontakt 
nie tylko przez formularz na stronie ht-
tps://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale 
także w ponad 50 lokalizacjach: Insty-
tutach Łukasiewicza i ich oddziałach. 
Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej 
jakości – produkt lub usługę. Potencjał 
Sieci Badawczej Łukasiewicz skupia się 
wokół obszarów badawczych: Zdrowie, 
Inteligentna i czysta mobilność, Trans-
formacja cyfrowa oraz Zrównoważona 
gospodarka i energia.

Więcej: https://lukasiewicz.gov.pl

Projekt „Autonomiczny robot polowy do siewu i pielęgnacji upraw szerokorzędowych”, realizowany 
ze środków Programu Badań Stosowanych, nr projektu: PBS3/B9/32/2015, konsorcjum projek-
towe: Łukasiewicz – PIMR  (lider projektu), Politechnika Warszawska, P.W. PROMAR sp. z o.o.

Geometryczna struktura wstępnego 
modelu robota.

Przykładowa mapa naprężeń.

Wizualizacja pracy robota w odniesieniu do różnego typu uprawy.

Model badawczy robota polowego  
podczas testów uruchomieniowych.

Badania własności jezdnych robota 
w warunkach polowych.


