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Inteligentny sposób odchwaszczania dla 
rolników   
Nasz zespół Deepfield Robotics pracuje nad rozwiązaniem problemu 
odchwaszczania. Obecnie opracowujemy prototypowe maszyny 
czterokołowe. Są one kompaktowe i pracują w grupach, poruszając się 
tam i z powrotem wzdłuż rzędów roślin. Każda z nich jest wyposażona  
w kamery i małe wysięgniki kopiące, a wbudowane inteligentne 
oprogramowanie umożliwia jednostce nie tylko identyfikację chwastów, 
ale także ich usuwanie. 

 
Chwasty mogą być istotnym problemem dla rolników. Czy istnieje alternatywa dla oprysków 

na szeroką skalę? 

Jak to działa? 

Weźmy przykład buraka cukrowego. Zrobotyzowana jednostka jest wysyłana 
na pole kilka razy gdy rośliny są młode – czyli w okresie od wysiewu do 
czasu, gdy mają już 12 liści, czyli wysokość ok. 20–30cm, a odstępy 
pomiędzy roślinami zanikają. Na tym etapie są one najbardziej wrażliwe  
i właśnie wtedy najlepiej zastosować tę technologię, aby burak cukrowy mógł 
konkurować z szybko rosnącymi chwastami. 

Jednostki przemieszczają się ponad sadzonkami wzdłuż rzędów, a kamery 
rejestrują wszystko po drodze i porównują z obrazami z bazy danych. 
Właściwe rośliny można odróżnić od chwastów w ułamku sekundy, a różnice 
rozpoznaje się nawet jeśli liście zachodzą na siebie. 
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Opisywane roboty do usuwania chwastów to projekt długoterminowy.  
W najbliższym czasie wprowadzimy moduł do usuwania chwastów 
obejmujący inteligentne oprogramowanie oraz sprzęt, który europejscy 
producenci maszyn rolniczych mogą zintegrować z oferowanym przez nich 
wyposażeniem. 

Nie jest to tylko propozycja dla rolników prowadzących organiczne uprawy. 
Również tradycyjni producenci dążą do ograniczenia swojej zależności od 
herbicydów: kraje takie jak Francja czy Niemcy w nadchodzących latach 
wprowadzą restrykcje w tym zakresie. 
 
Patrzymy w przyszłość 

W przyszłości nasze technologia mogłaby być wykorzystana również do 
nawożenia i nawadniania upraw buraka cukrowego. Można ją będzie także 
zastosować w przypadku innych upraw, np. kukurydzy – tak jak w przypadku 
buraka cukrowego, wykorzystujemy nasze roboty do pozyskiwania obrazów 
innych upraw, aby zbudować bazę potrzebną do identyfikacji roślin. 

To będzie dla nas ekscytujący rok. Po wprowadzeniu modułu dodatkowego  
i sprawdzeniu koncepcji, będziemy mogli dalej rozwijać nasze pojazdy 
autonomiczne. Wspaniale jest myśleć, że nie będziemy jedynie rozwiązywać 
praktycznych problemów rolników – będziemy również wspierać rolnictwo 
organiczne i tradycyjne w prowadzaniu upraw i zbiorów w lepszy i bardziej 
przyjazny dla środowiska sposób. 

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy 
i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego 
formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, 
maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Dzięki inteligentnym 
komponentom, niestandardowym rozwiązaniom systemowym i usługom Bosch Rexroth tworzy 
niezbędne środowisko dla w pełni połączonych aplikacji. Bosch Rexroth oferuje swoim 
klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, 
przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu, jak również oprogramowanie i 
interfejsy do rozwiązań wykorzystujących internet rzeczy. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 
80 krajach, osiągnęło w 2018 roku obroty w wysokości 6,2 mld euro przy zatrudnieniu na 
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poziomie 32,300  pracowników. 
Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 410 000 
pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2018) i wygenerowała w 2018 roku 
obrót w wysokości 77,9 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility 
Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. 
Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i 
regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, 
Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na 
całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Strategicznym celem 
Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Grupa 
Bosch zatrudnia 69,500 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 125 miejscach na 
całym świecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie 
budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse. 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Przemysław Kacprzak 
Tel.: +48 22 738 18 63 
E-Mail: przemyslaw.kacprzak@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 
info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
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poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 275 55 00, fax: (17) 275 55 09 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 
 

 

  


