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Proiectul Valorificarea Durabilă a Plantelor Medicinale şi Hameiului cu Obţinere
de Preparate Bioactive în care Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UT Cluj-N) a făcut
parte în calitate de partener a cuprins activităţi specifice vizând obiectivul general de creştere
a gradului de mecanizare pentru culturile de gălbenele (Calendula officinalis) şi crăiţe
(Tagetes patula).
Obiectivele specifice care au revenit partenerului UT Cluj-N au cuprins documentarea
asupra stadiului actual al cunoaşterii în ceea ce priveşte posibilităţile de recoltare ale
gălbenelelor şi crăiţelor (etapă a anului 2006), realizarea de proiect, prototip şi dispozitiv de
recoltare pentru gălbenele şi crăiţe (etape ale anului 2007), diseminarea rezultatelor obţinute
prin derularea proiectului (etapă a anului 2008).
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au vizat atingerea obiectivelor fixate, şi
anume de documentare cu privire la posibilităţile de recoltare mecanizată a gălbenelelor şi
crăiţelor, întocmire de proiect, prototip şi dispozitiv de recoltare pentru gălbenele şi crăiţe şi
diseminarea rezultatelor.
Activităţile planificate au fost desfăşurate, rezultatele vizate au fost obţinute şi
obiectivele specifice au fost atinse.
Documentare: stadiul actual al cunoaşterii în posibilităţi de recoltare gălbenele şi crăiţe
Gălbenelele, pe denumirea ştiinţifică Calendula officinalis fac parte din familia
Asteraceae / Calendula şi sunt flori anuale răspândite pe întreg teritoriul ţării a căror culoare
variază de la nuanţe de galben până la portocaliu. Înălţimea variază în domeniul 30-60 cm şi
se distribuie pe suprafaţă la o distanţă de 20-30 cm distanţă una de cealaltă.
Crăiţele, cu două varietăţi ştiinţifice Tagetes patula (crăiţe franţuzeşti sau crăiţe pitice)
şi Targetes erecta (crăiţe africane) răspândite pe teritoriul ţării fac parte din familia
Asteraceae / Tagetes şi sunt flori anuale a căror culoare variază de la galben la auriu şi la
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portocaliu până la roşu şi maro. Înălţimea variază în domeniul 20-120 cm şi se distribuie pe
suprafaţă la o distanţă de 25-30 cm distanţă una de cealaltă.
La recoltarea gălbenelelor şi crăiţelor trebuie să ţină seama de o serie de problematici
specifice acestor plante. Astfel inflorescenţele de gălbenele şi crăiţe pentru obţinerea de
preparate bioactive se recoltează când sunt complect deschise (Janke, 2004 1 ). Acelaşi autor
recomandă recoltarea cu mâna. O problemă specială care trebuie evitată este recoltarea
întârziată (atunci când deja au apărut seminţele) deoarece proprietăţile bioactive sunt alterate.
Dacă recoltarea se face doar pentru uleiul esenţial, atunci trebuie făcută la trei săptămâni după
apariţia florilor. O altă problemă care apare este uscarea florilor, care trebuie făcută imediat
după recoltare. Astfel, un ventilator este preferat pentru uscare pentru producţia de masă a
florilor de calendula.
Studiul literaturii de specialitate arată preocuparea specialiştilor pentru:
•

Proiectarea şi construcţia de sisteme robotizate de recoltare (Cho şi alţii, 2002 2 ).
Proiectarea sistemelor de recoltare este tratată astfel din perspectiva sistemelor automate
de control, în care preocuparea majoră este pentru elaborarea componentelor controlerului
fuzzy logic, în timp ce dispozitivele automate de recoltare au în vedere utilizarea de
senzori optici.

•

Experimente efectuate în 1994 (Breemhaar şi Bouman, 1995 3 ) asupra recoltării mecanice
a Calendula officinalis, au dus la raportarea a 2 metode: recoltarea cu combina după
desicarea chimică şi recoltarea cu combina după secerare. Randamentele obţinute au fost
de respectiv 70-80% după desicarea chimică şi 60-60% după secerare. Recoltarea s-a făcut
când 50-70% din seminţe sunt mature pentru a evita scădetrea calităţilor bioactive ale
acestora.

•

Aspectele economice la recoltare sunt tratate în lucrarea (Mygdakos şi Gemtos, 2002 4 ).
Sunt discutate aspectele de randament de recoltare, degradarea plantelor în timpul
recoltării, întârzierile cauzate de defecţiuni tehnice ale maşinii de recoltat şi cum acestea
influenţează costurile de recoltare.

1

Rhonda JANKE (2004). Farming a Few Acres of Herbs: Calendula, Kansas State University, May 2004.
Cho SI, Chang SJ; Kim YY, An KJ (2002). Development of a Three-degrees-of-freedom Robot for harvesting
Lettuce using Machine Vision and Fuzzy logic Control, Biosyst Eng 82(2):143-149.
3
Breemhaar HG, Bouman A (1995). Harvesting and cleaning Calendula officinalis, a new arable oilseed crop for
industrial application, Indust Crop Product 4(4):255-260.
4
Mygdakos E, Gemtos TA (2002). Reliability of Cotton Pickers and its Effect on Harvesting Cost, Biosyst Eng
82(4):381-391.
2

2/20

•

Parametrii de performanţă în construcţia dispozitivelor de recoltat sunt trataţi în lucrarea
(Ehlert, 2002 5 ), făcându-se referire în special la construcţia unui dispozitiv experimental
pentru studiul parametrilor tehnici ai dispozitivului de recoltat. Una din concluziile
importante ale studiului referă că proiectarea sistemului de recoltat, trebuie să fie adaptată
la plantele care se recoltează şi specificul acestora (înălţime, împrăştiere, etc), fapt care
asigură randamente ridicate de recoltare.

•

Parametrii constructivi ai modelului de maşină de recoltat inflorescenţe este subiectul
lucrării (Hirai şi alţii, 2002 6 ). Unul din parametrii importanţi identificaţi în studiu este
alegerea optimă a punctului de tăiere. Condiţiile optime de lucru ale maşinii de recoltat
sunt obţinute prin concursul la o serie de parametrii de lucru (turaţie, forţă, viteză, debit)
care în studiul menţionat se calculează folosind un algoritm elaborat.

•

În construcţia dispozitivului de recoltat trebuie avut în vedere că plantele ce urmează a fi
recoltate pot să fie adunate în mănunchiuri, datorită unor condiţii de mediu independente
de procesul de recoltare (vând, ploi). Construcţia separatorului dispozitivului de recoltat
prevăzut pentru a opera în aceste situaţii este redată în lucrarea (Neale şi alţii, 2003 7 ),
unde elementul constructiv important în exploatare în aceste condiţii este cuţitul de tăiere,
caz în care autorii arată că antrenarea inflorescenţelor în separator după tăiere se face în
mod corespunzător.

•

În lucrarea (Erdogan şi alţii, 2003 8 ) autorii schematizează şi elaborează ansamblul de
recoltare mecanizată, însă pentru caise.
Aşa cum arată documentaţia cu privire la posibilităţile de realizare a unui dispozitiv de

recoltare a inflorescenţelor de gălbenele şi crăiţe:
•

Realizarea unui dispozitiv de recoltare a inflorescenţelor de gălbenele şi crăiţe ridică
numeroase probleme datorită faptului că acestea trebuiesc recoltate când florile sunt 100%
deschise, moment destul de greu de realizat în câmp deschis, aşa încât toate plantele să
poată fi recoltate fără ca proprietăţile active să fie alterate.

5

Ehlert D (2002). Advanced Throughput Measurement in Forage Harvesters, Biosyst Eng 83(1):47-53.
Hirai Y, Inoue E, Mori K, Hashiguchi K (2002). Investigation of Mechanical Interaction between a Combine
Harvester Reel and Crop Stalks, Biosyst Eng 83(3):307-317.
7
Neale MA, Hobson RN, Price JS, Bruce DM (2003). Effectiveness of Three Types of Grain Separator for Crop
Matter harvested with a Stripping Header, Biosyst Eng 84(2):177-191.
8
Erdogan D, Guner M, Dursun E, Gezer I (2003). Mechanical Harvesting of Apricots, Biosyst Eng 85(1):19-28.
6
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•

O soluţie deosebit de complexă este realizarea de dispozitive automate de recoltare; însă
nici această soluţie nu este tocmai potrivită în acest caz, datorită varietăţii de culoare de
care beneficiază diferitele variaţiuni de crăiţe şi gălbenele.

•

O soluţie alternativă (propusă de altfel de mulţi autori) este realizarea unui dispozitiv
mecanizat de recoltare manuală, care să poată fi utilizat pentru a recolta exact acele flori
care au ajuns la maturitate.

Întocmire de proiect, prototip şi dispozitiv de recoltare pentru gălbenele şi crăiţe
O serie de patente s-au elaborat cu privire la gălbenele (US Patent Office are
înregistrate peste 160) şi crăiţe, însă nici unul nu face referire la dispozitivele de recoltare ale
acestora. Totuşi o serie de preocupări s-au înregistrat în domeniul recoltării mecanizate a
florilor în general. În tabelul următor (Tabelul 1) se redau sintetic două patente care au stat la
baza elaborării dispozitivului de recoltare pentru gălbenele şi crăiţe.
Tabelul 1. Patente relevante pentru recoltarea gălbenelelor şi crăiţelor
Nr

1

2

Nume

Flower harvesters

Selective harvesting machine

Număr

4761942

5501067

Data înregistrării

9 Decembrie 1986

29 Iulie 1994

Data patentării

9 August 1988

26 Martie 1996

Inventator

Geoffrey A. Williames

Claude E. Brown

Deţinătorul patentului Williames Hi-Tech Int. Pty. Ltd. Claude E. Brown
Locaţia

Warragul, Australia

Lodi, California, USA

Patentator

United States Patent

United States Patent

Clasificare USPTO

56/121.4 ; 56/13.1; 56/364

56/121.4 ; 56/13.1; 56/364

Clasificare ISO

A01D 45/00 (20060101)

A01D 45/00 (20060101)

Identificator

Williames, 1986 9

Brown, 1994 10

În continuare se redau cele mai importante caracteristici ale dispozitivelor patentate.

9

Williames GA (1986). Flower harvesters, United States Patent:4761942.
Brown CE (1994). Selective harvesting machine, United States Patent:5501067.

10

4/20

Culegătorul de flori este o maşină mobilă pentru recoltarea florilor în creştere cuprinde
o cuvă la capătul căreia este montată un rotor de recoltare care angajează tulpinile plantelor să
încline capetele florilor în cuvă ca răspuns la mişcarea maşinii în lanul de flori (Figura 1).
Legendă:
1, 6 - axul cilindrului rotativ
2, 4, 5 - cuva de recoltare
8 - capetele de prindere ale
rotorului mobil
9 - floarea plantei

rotaţie

10 - tulpina plantei
11 - cilindru rotativ
direcţia de mişcare
rotaţie

rotaţie
rotaţie

Figura 1. Recoltator de flori, cuprinzând detalii la momentul ruperii florii plantei
Un cilindru rotativ interacţionează cu rotorul mobil pentru a efectua separarea capului
florii de tulpină. Cilindrul este poziţionat în aceeaşi direcţie ca şi rotorul mobil şi are viteză
periferică mai mare decât viteza de deplasare transversală a maşinii pentru a induce tensiune
în tulpina plantei angajate în vecinătatea capului florii şi eliberează de tensiune tulpina în
vecinătatea rădăcinilor, în timp ce floarea este desprinsă de tulpină după ce aceasta este
antrenată de mişcarea discului rotativ.
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O maşină de cules utilă în special la recoltatul florilor de Pyrethrum are degetele de
culegere fixate pe un cilindru rotativ astfel încât să fie capabile de flexiuni în răspuns la
contactul cu plantele în timpul recoltării. Distanţele între degetele de recoltare înşiruite pe
cilindru este preferabil diferită decât spaţierea din alt şir. O mult mai mare spaţiere a degetelor
serveşte la pieptănarea tulpinilor florilor în timp ce o spaţiere mult mai mică a şirului
degetelor de culegere cauzează retezarea tulpinilor florilor (Figura 2). Maşina de recoltat
asigură o bună eficienţă de culegere a capetelor florilor fără o mare cantitate de material de
plantă nedorit.

Figura 2. Secţiune prin cilindrul rotativ de recoltare cu degete de recoltare fixate variabil
Proiectarea de ansamblu a dispozitivului de recoltare a ţinut seama de specificul de
recoltare al gălbenelelor şi crăiţelor, înălţimea plantei, lărgimea florii, distanţa medie între
plante. Figurile următoare reprezintă câteva soluţii constructive identificate în ceea ce priveşte
proiectarea de ansamblu a dispozitivului de recoltat (Figura 3).

Figura 3. Proiectarea de ansamblu a dispozitivului de recoltat
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Sistemul de tăiere a constituit de asemenea subiectul proiectării. Figura următoare
(Figura 4) redă câteva soluţii constructive identificate în această fază a designului.

Figura 4. Proiectarea de ansamblu a sistemului de tăiere
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Alte componente constructive ale dispozitivului de recoltat gălbenele şi crăiţe au
constituit subiectul proiectării de ansamblu şi de detaliu. Figura următoare (Figura 5) redă
aceste componente.

Figura 5. Proiectare de detaliu pentru manipulator (sus şi dreapta; legendă: (1) - servo motor,
(2) - cilindru pneumatic, (3) - motor în pas; (4) - strângător, (5) - cuţit de tăiere, (6) - ghid
cilindric, (7) - senzor, (8) - bandă; (9) - orificii) şi pentru efector (jos şi stânga; legendă: (1) strângător, (2) - cuţit de tăiere; (3) - orificiu aer, (4) - aruncător, (5) - burete)
O serie de dispozitive au constituit subiectul desenelor de execuţie. Acestea sunt
redate în figura următoare (Figura 6).
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Figura 6. Desene de execuţie pentru cutia de recoltare, flanşa de fixare a cutiei de recoltare pe
tija de susţinere, cutia motor şi tija de susţinere
Realizarea prototipului de recoltare mecanizată a gălbenelelor şi crăiţelor s-a realizat
în mai multe faze. Astfel, s-au realizat pe rând subansamblurile constructive proiectate, s-a
testat funcţionalitatea acestora în diferite condiţii de câmp, cât şi eficienţa lor în recoltarea
inflorescenţelor, având în vedere că separarea inflorescenţelor de tulpini este un proces a cărei
eficienţă mecanizată rareori trece de 80%. Scopul testării constructive a acestora a fost
alegerea celei mai bune soluţii constructive sub următoarele aspecte: eficienţă de recoltare
(inflorescenţe), calitatea recuperării inflorescenţelor (număr de inflorescenţe integral
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recuperate de pe tulpini), masă dispozitiv, consum energetic pentru recuperarea
inflorescenţelor, uşurinţă în manipulare. Odată cu finalizarea testărilor diferitelor dispozitive,
s-a definitivat prototipul dispozitivului, acesta devenind dispozitivul de recoltare propriu zis.
Figura următoare reprezintă schematic dispozitivul realizat (Figura 7).

Figura 7. Schemă funcţională cu detalii constructive dispozitiv de recoltat gălbenele şi crăiţe
Următoarele fotografii sunt realizate asupra dispozitivului de recoltare realizat. În
prima figură se poate observa dispozitivul de recoltare propriu-zis, sistemul de tăiere, motorul
de antrenare, coşul de colectare, cutia protectoare a cuţitelor de tăiere şi alimentatorul
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dispozitivului. Sistemul realizat are posibilitatea reglării turaţiei de lucru a cuţitelor de tăiere,
având în vedere că se aplică la două tipuri de plante (gălbenele şi crăiţe) pentru care turaţia
care produce tăierea optimă este diferită. Astfel, s-a găsit că viteza de tăiere optimă este
realizată pentru gălbenele la 150 rot/min, în timp ce pentru crăiţe aceasta este ceva mai mare,
şi anume 210 rot/min. Aşa cum se observă din a doua imagine, sistemul mecanizat este
compus dintr-o sursă de curent, care este un motor pe benzină cuplat la un electromotor care
reprezintă sursa de curent electric pentru dispozitivul propriu-zis de recoltare. Un cablu bifilar
este folosit pentru a face legătura între cele două componente ale dispozitivului de recoltare şi
care are rolul de a asigura curentul pentru motorul electric montat pe terminaţia dispozitivului
de recoltare. Această soluţie constructivă permite ca sursa de curent să aibă o autonomie
considerabilă (4-5 ore) şi aceasta să poată fi amplasată la marginea câmpului de recoltat.

Figura 8. Imagini ale dispozitivului de recoltare realizat
Aşa cum se poate observa din a 3-a imagine din Figura 8, soluţia constructivă care a
dat cele mai bune rezultate sub aspectul recoltării numărului maxim de inflorescenţe de pe
tulpini fără deteriorarea acestora a fost prin folosirea cuţitelor de tăiere spiralate. În cea din
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urmă imagine a figurii 8 se poate observa soluţia constructivă a cuplării sacului de depozitare
a inflorescenţelor recoltate, a cărui capacitate permite la umplere recoltarea a 1-2 Kg de
inflorescenţe (cantitatea exactă variind în funcţie de tipul inflorescenţelor - gălbenele sau
crăiţe, şi în funcţie de dimensiunea efectivă a acestora).
Aşa cum se vede din Figura 9, dispozitivul de recoltat a fost testat în condiţii de câmp,
când a dat rezultate bune în recoltarea inflorescenţelor pentru gălbenele, rata de recuperare a
inflorescenţelor variind în domeniul 70-80% iar procentul de inflorescenţe recuperate întregi
variind în domeniul 60-70%.

Figura 9. Utilizarea dispozitivului de recoltat în condiţii de câmp
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Diseminarea rezultatelor
Cercetările întreprinse în legătură cu recoltarea gălbenelelor şi crăiţelor nu s-au limitat
la proiectarea şi realizarea dispozitivului de recoltare, ci au cuprins şi studiul componentelor
sistemului în regim de funcţionare şi studii de retrospectivă şi perspectivă cu privire la
perioada din an cea mai potrivită pentru recoltare, condiţiile de climă care sunt cele mai
potrivite pentru recoltare încât să se asigure cea mai mare calitate sub aspectul activităţii
biologice a materialului floral recoltat. O serie de rezultate s-au obţinut, parte din acestea sunt
publicate, iar parte din acestea fiind trimise spre publicare. În continuare este redată lista
acestora:

÷ Lorentz JÄNTSCHI, Sorana D. BOLBOACĂ, How to Asses Dose-Response Study
Outcome: a Statistical Approach, Recent Advances in Synthesys & Chemical Biology VI,
Centre for Synthesis & Chemical Biology, University of Dublin, Symposium, 14th
December 2007, Dublin, Ireland, P36, 2007.

÷ Mugur C. BĂLAN, Mihai DAMIAN, Lorentz JÄNTSCHI, Preliminary Results on Design
and Implementation of a Solar Radiation Monitoring System, Sensors, Molecular
Diversity Preservation International, ISSN 1424-8220, Basel, Switzerland, 8(2), p. 963978, 2008.

÷ Ioan SUCIU, Constantin COSMA, Mihai TODICĂ, Sorana D. BOLBOACĂ, Lorentz
JÄNTSCHI, Analysis of Soil Heavy Metal Pollution and Pattern in Central Transylvania,
International Journal of Molecular Sciences, Molecular Diversity Preservation
International, ISSN 1422-0067, Basel, Switzerland, 9(4), p. 434-453, 2008.

÷ Mugur BĂLAN, Mihai DAMIAN, Lorentz JÄNTSCHI, Solar Radiation Monitoring
System, Proceedings of the 36-th international symposium on agricultural engineering:
Actual Tasks on Agricultural Engineering, Agricultural Engineering Department, Faculty
of Agriculture, University of Zagreb, ISSN 1333-2651, February 11-15, Opatija, Croatia,
p. 507-517, 2008.

÷ Mugur BĂLAN, Mihai DAMIAN, Lorentz JÄNTSCHI, Ion ION, Study concerning the
influence of some working conditions, on the heat pumps performances, Proceedings of
the 36-th international symposium on agricultural engineering: Actual Tasks on
Agricultural Engineering, Agricultural Engineering Department, Faculty of Agriculture,
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University of Zagreb, ISSN 1333-2651, February 11-15, 2008, Opatija, Croatia, p. 535544, 2008.

÷ Mugur BĂLAN, Lorentz JÄNTSCHI, On-Line Solar Radiation Monitoring System, in
Cluj-Napoca, Romania, Workshop on Energy Conservation and Sustainable Energy,
Technical Assistance and Information Exchange Instrument of the Institution Building
unit of Directorate-General Enlargement of the European Commission, TAIEX event RTP
25832, February 13-14 2008, Cluj-Napoca, Romania, Invited Plenary Lecture, 2008.

÷ Sorana D. BOLBOACĂ, Carmen E. STOENOIU, Lorentz JÄNTSCHI, Statistics for
QSAR Validation, Fifth International Conference of Applied Mathematics and
Computing, August 12-18 2008, Plovdiv, Bulgaria.

÷ Lorentz JÄNTSCHI, Sorana D. BOLBOACĂ, From Mathematical Chemistry to Quantum
and Medicinal Chemistry, 17th European Symposium on Quantitative Structure-Activity
Relationships & Omics Technologies and Systems Biology, September 21-26 2008,
Uppsala, Sweden.

÷ Sorana D. BOLBOACĂ, Lorentz JÄNTSCHI, Biochemistry Versus Biomathematics in
Modelling of Biological Active Compounds, 17th European Symposium on Quantitative
Structure-Activity Relationships & Omics Technologies and Systems Biology, September
21-26 2008, Uppsala, Sweden.

÷ Lorentz JÄNTSCHI, George A. JÄNTSCHI, Mugur C. BĂLAN, Marcel M. DUDA,
Sorana D. BOLBOACĂ, On about Design and Implementation of a Harvester for French
and English Marigold, International Conference on Prospectus of 3rd Millenium
Agriculture, Cluj-Napoca, October 2-4, 2008, Cluj-Napoca, Romania.
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Concluzii
Proiectul Valorificarea Durabilă a Plantelor Medicinale şi Hameiului cu Obţinere
de Preparate Bioactive în care Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UT Cluj-N) a făcut
parte în calitate de partener a cuprins activităţi specifice vizând obiectivul general de creştere
a gradului de mecanizare pentru culturile de gălbenele (Calendula officinalis) şi crăiţe
(Tagetes patula). Obiectivele specifice care au fost atinse au cuprins documentarea asupra
stadiului actual al cunoaşterii în ceea ce priveşte posibilităţile de recoltare ale gălbenelelor şi
crăiţelor (etapă a anului 2006), realizarea de proiect, prototip şi dispozitiv de recoltare pentru
gălbenele şi crăiţe (etape ale anului 2007), diseminarea rezultatelor obţinute prin derularea
proiectului (etapă a anului 2008). Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au vizat
atingerea obiectivelor fixate, şi anume de documentare cu privire la posibilităţile de recoltare
mecanizată a gălbenelelor şi crăiţelor, întocmire de proiect, prototip şi dispozitiv de recoltare
pentru gălbenele şi crăiţe şi diseminarea rezultatelor.
Activităţile planificate au fost desfăşurate, rezultatele vizate au fost obţinute şi
obiectivele specifice au fost atinse.
La recoltarea gălbenelelor şi crăiţelor trebuie să ţină seama de o serie de problematici
specifice acestor plante. Astfel inflorescenţele de gălbenele şi crăiţe pentru obţinerea de
preparate bioactive se recoltează când sunt complect deschise O problemă specială care
trebuie evitată este recoltarea întârziată (atunci când deja au apărut seminţele) deoarece
proprietăţile bioactive sunt alterate. Dacă recoltarea se face doar pentru uleiul esenţial, atunci
trebuie făcută la trei săptămâni după apariţia florilor. O altă problemă care apare este uscarea
florilor, care trebuie făcută imediat după recoltare. Astfel, un ventilator este preferat pentru
uscare pentru producţia de masă a florilor de calendula. O soluţie alternativă (propusă de
altfel de mulţi autori) este realizarea unui dispozitiv mecanizat de recoltare manuală, care să
poată fi utilizat pentru a recolta exact acele flori care au ajuns la maturitate.
O serie de patente s-au elaborat cu privire la gălbenele (US Patent Office are
înregistrate peste 160) şi crăiţe, însă nici unul nu face referire la dispozitivele de recoltare ale
acestora. Totuşi o serie de preocupări s-au înregistrat în domeniul recoltării mecanizate a
florilor în general, două patente care au stat la baza elaborării dispozitivului de recoltare
pentru gălbenele şi crăiţe însă putând fi selectate.
Proiectarea de ansamblu a dispozitivului de recoltare a ţinut seama de specificul de
recoltare al gălbenelelor şi crăiţelor, înălţimea plantei, lărgimea florii, distanţa medie între
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plante. Au fost identificate câteva soluţii constructive identificate în ceea ce priveşte
proiectarea de ansamblu a dispozitivului de recoltat. Sistemul de tăiere a constituit de
asemenea subiectul proiectării, fiind elaborate şi în acest caz câteva soluţii constructive
identificate în această fază a designului. Alte componente constructive ale dispozitivului de
recoltat gălbenele şi crăiţe au constituit subiectul proiectării de ansamblu şi de detaliu
(manipulator şi efector). O serie de dispozitive au constituit subiectul desenelor de execuţie
(cutia de recoltare, flanşa de fixare a cutiei de recoltare pe tija de susţinere, cutia motor şi tija
de susţinere).
Realizarea prototipului de recoltare mecanizată a gălbenelelor şi crăiţelor s-a realizat
în mai multe faze. Astfel, s-au realizat pe rând subansamblurile constructive proiectate, s-a
testat funcţionalitatea acestora în diferite condiţii de câmp, cât şi eficienţa lor în recoltarea
inflorescenţelor, având în vedere că separarea inflorescenţelor de tulpini este un proces a cărei
eficienţă mecanizată rareori trece de 80%. Scopul testării constructive a acestora a fost
alegerea celei mai bune soluţii constructive sub următoarele aspecte: eficienţă de recoltare
(inflorescenţe), calitatea recuperării inflorescenţelor (număr de inflorescenţe integral
recuperate de pe tulpini), masă dispozitiv, consum energetic pentru recuperarea
inflorescenţelor, uşurinţă în manipulare. Odată cu finalizarea testărilor diferitelor dispozitive,
s-a definitivat prototipul dispozitivului, acesta devenind dispozitivul de recoltare propriu zis.
S-au făcut fotografii asupra dispozitivului de recoltare realizat. Acestea pun în
evidenţă dispozitivul de recoltare propriu-zis, sistemul de tăiere, motorul de antrenare, coşul
de colectare, cutia protectoare a cuţitelor de tăiere şi alimentatorul dispozitivului. Sistemul
realizat are posibilitatea reglării turaţiei de lucru a cuţitelor de tăiere, având în vedere că se
aplică la două tipuri de plante (gălbenele şi crăiţe) pentru care turaţia care produce tăierea
optimă este diferită. Astfel, s-a găsit că viteza de tăiere optimă este realizată pentru gălbenele
la 150 rot/min, în timp ce pentru crăiţe aceasta este ceva mai mare, şi anume 210 rot/min.
Sistemul mecanizat este compus dintr-o sursă de curent, care este un motor pe benzină cuplat
la un electromotor care reprezintă sursa de curent electric pentru dispozitivul propriu-zis de
recoltare. Un cablu bifilar este folosit pentru a face legătura între cele două componente ale
dispozitivului de recoltare şi care are rolul de a asigura curentul pentru motorul electric
montat pe terminaţia dispozitivului de recoltare. Această soluţie constructivă permite ca sursa
de curent să aibă o autonomie considerabilă (4-5 ore) şi aceasta să poată fi amplasată la
marginea câmpului de recoltat.
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Soluţia constructivă care a dat cele mai bune rezultate sub aspectul recoltării
numărului maxim de inflorescenţe de pe tulpini fără deteriorarea acestora a fost prin folosirea
cuţitelor de tăiere spiralate. Soluţia constructivă a cuplării sacului de depozitare a
inflorescenţelor recoltate s-a făcut pe cutia de tăiere, a cărui capacitate permite la umplere
recoltarea a 1-2 Kg de inflorescenţe (cantitatea exactă variind în funcţie de tipul
inflorescenţelor - gălbenele sau crăiţe, şi în funcţie de dimensiunea efectivă a acestora).
Dispozitivul de recoltat a fost testat în condiţii de câmp, când a dat rezultate bune în
recoltarea inflorescenţelor pentru gălbenele, rata de recuperare a inflorescenţelor variind în
domeniul 70-80% iar procentul de inflorescenţe recuperate întregi variind în domeniul 6070%.
Cercetările întreprinse în legătură cu recoltarea gălbenelelor şi crăiţelor nu s-au limitat
la proiectarea şi realizarea dispozitivului de recoltare, ci au cuprins şi studiul componentelor
sistemului în regim de funcţionare şi studii de retrospectivă şi perspectivă cu privire la
perioada din an cea mai potrivită pentru recoltare, condiţiile de climă care sunt cele mai
potrivite pentru recoltare încât să se asigure cea mai mare calitate sub aspectul activităţii
biologice a materialului floral recoltat. O serie de rezultate s-au obţinut, parte din acestea sunt
publicate (în număr de 7), iar parte din acestea fiind trimise spre publicare (în număr de 3).

Responsabil Ştiinţific Partener P3 - UT Cluj
Şef Lucrări Dr., Ing. Lorentz JÄNTSCHI

20/20

