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PROCESUL DE LUCRU:
REZUMAT:
Sistemul

tehnic

de

recoltat plante medicinale
SRPM

este

destinat

optimiz rii

opera iei

recoltare

din

de

cadrul

tehnologiilor de cultur ale
plantelor
aromatice,

medicinale

si

cultivate

de

fermieri pe suprafe e reduse.

AVANTAJE:
❑ Manevrabilitate,
demontare i transport
facile;
❑ Calitate
ridicat
a
materialului
vegetal
recoltat;
❑ Posibilitatea
regl rii
în l imii de lucru, func ie
de specia ce se recolteaz
i condi iile din teren;

Înaintea începerii opera iei de
recoltare, în vederea unei bune
func ion ri a echipamentului, se
stabile te în l imea de lucru în func ie
particularit ile culturii i ale speciei de
plante medicinale si aromatice, i se
realizeaz reglarea echipamentului.
Echipamentul se transport prin
împingere, cu motorul oprit, pân la
cap tul rândurilor de plante medicinale
i aromatice ce urmeaz a fi recoltate.
Echipamentul este plasat cu ro ile pe
direc ia rândurilor, “înc lecându-le”.
Ro ile vor rula pe intervalul dintre
rândurile de plante.
Se porne te motorul, apoi se
cupleaz aparatul de t iere. Func ie de
condi iile de recoltare (viteza de
înaintare dorit , caracteristicile culturii
de plante medicinale i aromatice) se
ac ioneaz
comanda
„accelera iei
motorului” pân se ob ine regimul de
lucru considerat satisf c tor.
Plantele t iate de cositoare sunt
direc ionate de suflant în sacul de
colectare. Aerul iese prin plasa
decup rii cu care este prev zut sacul, în
timp ce materialul vegetal recoltat este
re inut în interior.

COMPONEN

Domeniul de utilizare al SRPM se refer la recoltarea unor specii anuale i
perene de plante medicinale si aromatice, apar inând unor familii botanice diferite.
Pentru ob inerea unui material vegetal de calitate, recoltarea se efectueaz de regula
la momentul optim (înflorirea plantelor). In cazul anumitor specii, partea util ce se
colecteaz este reprezentat doar de tulpina cu frunze, în acest caz, recoltarea
desf urându-se pe toata perioada de vegeta ie a plantelor.
Modelul experimental de Sistem tehnic de recoltat plante medicinale, SRPM
se compune dintr-o cositoare instalat pe un cadru cu posibilit i de rulare, care
sus ine un sac pentru recoltarea materialului recoltat împreun cu suportul acestuia
i ridic toarele de plante stânga/dreapta (fig.1 ).

SRPM preg tit pentru experiment ri la
SCDL Buz u
Fig. 1. Sistemul tehnic de recoltat plante
medicinale SRPM
1 – cositoare; 2 – cadru cu posibilit i de rulare;
3 – suport sac asamblat; 4 – sac colectare;
5 – ridic tor plante dreapta;
6 - ridic tor plante stânga

CARACTERISTICI TEHNICE:

❑ Posibilitatea utiliz rii de
c tre micii fermieri, pe
suprafe e mici i medii;
❑ Pre de cost sc zut.

Cultura de Busuioc dup recoltarea cu SRPM

Tip echipament:
de recoltat;
Mod de lucru:
direc ionare manual pe rând;
Tip sistem de t iere: cositoare cu dublu cu it, ac ionat de un
motor termic;
Tip aparat de t iere: cu lame drepte;
Nr. rânduri recoltate: 1-2, în func ie de tehnologia de cultur ;
În l imea de t iere: reglabil manual, între 100 ...500 mm;
L imea de t iere:
1200 mm;
Ecartament fa :
1566 mm;
Ecartament spate:
1398 mm;
Ampatament:
1828 mm;
Dimensiuni de gabarit:
• lungime (f r ridic toare de plante):
2363 mm (cu ro ile pivotante orientate spre spate);
• lungime (cu ridic toarele de plante montate în fa a cadrului):
3435 mm;
• l ime:
1698 mm;
• în l ime:
1348 mm;
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:

cca. 64 kg

motor monocilindric, cu aprindere prin
scânteie i r cire cu aer;
46 cm3;
2,2 kW
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