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Streszczenie: Obok wielu innych problemów, jakie nękają ostatnio nasz kraj, pojawił się również
problem wylesiania. Powierzchnia lasów zmniejsza się w wyniku zmian klimatycznych, starzenia
się drzewostanu i wycinki drzew w celach gospodarczych. Dlatego sadzenie nowych drzew, w tym
między innymi szczególnie pożytecznych dębów, jest koniecznością. Tymczasem mimo pozornej
obfitości dostępnych nasion (żołędzi) nie wszystkie one nadają się do wysiewu i nie ze wszystkich
wyrosną sadzonki dębów. Wiele żołędzi nie kiełkuje i nie daje dobrych sadzonek mimo bardzo
troskliwej pielęgnacji. Ponieważ pielęgnacja ta jest kosztowna, szczególnie w szkółkach kontene-
rowych, przeto potrzebna jest metoda, która pozwoli odróżnić żołądź zdrowy, żywotny i dobrze
rokujący, od takiego, który prawie na pewno nie wykiełkuje. Autor niniejszej pracy (wraz zespo-
łem wymienionym w treści artykułu) zbudował automat, który dokonuje skaryfikacji żołędzi (ob-
cina im wierzchołki), analizuje wnętrze żołędzia za pomocą komputerowego systemu analizy
obrazu i selekcjonuje żołędzie zdrowe. Szczegóły budowy automatu i wyniki jego działania są
przedstawione w artykule.
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AUTOMATIC MACHINE FOR SCARIFYING AND ASSESSING
THE VITALITY OF THE GLANS

Abstract: In addition to many other problems that have plagued our country recently, the prob-
lem of deforestation has also emerged. The area of forests is declining as a result of climate
change, aging of the stand and felling of trees for economic purposes. That is why planting new
trees, including especially useful oaks, is a must. Meanwhile, despite the apparent abundance of
available seeds (acorns), not all of them are suitable for sowing and not all of them will grow into
oak seedlings. Many acorns do not sprout and do not give good seedlings despite very careful
care. Since this maintenance is expensive, especially in container nurseries, a method is needed
that will distinguish a healthy, viable and promising acorn from one that will almost certainly not
sprout. The author of this paper (together with the team mentioned in the text of the article
built an automaton that scarifies the glans (cuts their tops), analyzes the inside of the acorn
using a computer image analysis system and selects healthy acorns. Details of the device's con-
struction and the results of its operation are presented in the article.
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1. Wstęp

Automat będący przedmiotem tego artykułu powstał w wyniku współpracy zespołu
wielu twórców (Tadeusiewicz i in. 2017). Zanim więc zostanie opisany, koniczne jest
wskazanie owych twórców, bo wprawdzie ten artykuł ma jednego autora (dopisywa-
nie pozostałych twórców jako autorów byłoby sztuczne i technicznie niewygodne), ale
w sensie osiągnięcia naukowego i technicznego trzeba koniecznie wskazać wszystkie
osoby (i instytucje), których zbiorowy wysiłek doprowadził do tego sukcesu. A można
tu mówić o sukcesie, bo opisywany automat zdał praktyczny egzamin w szkółce leś-
nej (egzaminatorami byli leśnicy polscy i czescy), dostał dwa złote medale na Targach
Poznańskich (Polagra-Premiery) i trzeci złoty medal na wystawie innowacji na Poli-
technice Warszawskiej, a także uzyskał patenty – najpierw krajowy (Tadeusiewicz i in.
2018a), a potem europejski (Tadeusiewicz i in. 2018b). A oto ci, którzy przyczynili się
do jego zbudowania (w ramach grantu NCBiR PBS3/A8/34/2015):

– z ramienia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: prof. J. Walczyk (lider konsor-
cjum), prof. T. Juliszewski, dr hab. P. Tylek i dr hab. P. Kiełbasa (Walczyk 2006);

– z ramienia AGH prof. R. Tadeusiewicz (koordynator), prof. A. Turnau, dr hab. A. Pi-
łat, dr M. Jabłoński, dr P. Pawlik, dr Z. Mikrut, dr J. Grabska-Chrząstowska,
dr Z. Bubliński, dr J. Kwiecień, dr J. Przybyło, dr D. Pociecha (Przybyło i in. 2017);

– z ramienia PIMR Poznań: dr hab. J. Szczepaniak, dr hab. F. Adamczyk (koordyna-
tor), mgr inż. P. Frąckowiak, mgr inż. M. Szaroleta (Szaroleta i in. 2019);

– z ramienia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „PROMAR” Sp. z o.o. w Poznaniu:
inż. J. Fajfer (koordynator);

– z ramienia firmy „OPTISTER” z Krakowa: mgr J. Klocek (koordynator) (Klocek
i in. 2020).

2. Uzasadnienie celowości podjęcia prac

Ogólnie znane zalety dębów powodują, że ten podstawowy gatunek lasotwórczy
jest niezwykle ceniony zarówno przez leśników, jak i drzewiarzy (Andrzejczyk 2009).
Dlatego chcielibyśmy mieć jak najwięcej zdrowych lasów dębowych. Niestety uzyskiwa-
nie sadzonek dębów jest trudne, a proces ich przygotowania jest długotrwały (Barzdajn
2006). Wszyscy wiedzą, że nasiona dębów, zwane żołędziami, to zmienne co do wielko-
ści i masy jajowato wydłużone orzechy, z wyraźnymi podłużnymi prążkami, z widoczny-
mi okrągłymi znamionami przykrytymi „czapeczką” oraz z łagodnie zaostrzonymi
wierzchołkami (rys. 1).
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Rys. 1. Żołędzie bezpośrednio po zbiorze
Źródło: Tadeusiewicz i in. (2017)

Nie wszyscy natomiast wiedzą, że nie z każdego żołędzia wyrośnie drzewo. Znacz-
na część zbieranych żołędzi ma wady (na przykład wewnętrzne zmiany mumifikacyjne),
które powodują, że po ich wysianiu w specjalnych szkółkach kontenerowych (co jest
obecnie powszechną praktyką) – mimo troskliwej pielęgnacji – nasiona nie wschodzą.
Przewidzenie tego, które żołędzie są żywotne i wykiełkują, a które nie, jest zagadnie-
niem ważnym z praktycznego punktu widzenia, ale także ciekawym naukowo (Szu-
mowski 2002).

Ustalono, że potrzebnego rozpoznania żywotności żołędzi nie da się uzyskać na
podstawie oceny ich cech morfologicznych (wielkości, kształtu, koloru itp.) ani na przy-
kład na podstawie oceny ich masy czy ciężaru właściwego (Suszka i in. 2000). W tej
sytuacji leśnicy stosują niekiedy ręczną skaryfikację (sekatorami) i wzrokową ocenę
żołędzi (rys. 2), ale jest to bardzo czasochłonne i związane z ciężką fizyczną pracą.

Rys. 2. Ręczna skaryfikacja żołędzi
Źródło: Tadeusiewicz i in. (2017)
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Skaryfikacja polega na obcięciu części dystalnej żołędzia, a ocena wzrokowa jego
wnętrza pozwala wyróżnić żołędzie zapewne żywotne (rys. 3a), żołędzie z pewnością
zepsute (rys. 3b) oraz żołędzie wątpliwe (rys. 3c, d).

Rys. 3. Przykładowe przekroje żołędzi, dla których różna jest ocena ich żywotności
Źródło: Tadeusiewicz i in. (2017)

Warto dodać, że ocena wzrokowa nigdy nie jest całkiem pewna, stąd słowo „za-
pewne” w ostatnim zdaniu. Doświadczenie pokazuje, że bywają żołędzie bardzo pięk-
nie wyglądające na przekroju, które jednak nie wschodzą, a także takie, które oceniają-
cy zdyskwalifikowali, a one jednak wzeszły i dały zdrowe sadzonki (Madsen i Lof 2005).
Skaryfikacja i ocena żywotności żołędzi znacząco jednak zwiększają „współczynnik
sukcesu” po dokonaniu siewu. Widać to na rysunku 4, gdzie w kontenerach po lewej
stronie są siewki hodowane z nasion skaryfikowanych, po prawej bez skaryfikacji
(Kühne i Bartsch 2007).

Rys. 4. Wpływ skaryfikacji na kiełkowanie i wzrost siewek dębu
Źródło: Tadeusiewicz i in. (2017)

a) b) c) d)
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Przy okazji warto też wyjaśnić, że skaryfikacja (nacinanie) żołędzi bynajmniej ich
nie uszkadza, a wprost przeciwnie – przyspiesza kiełkowanie i zapewnia, że poszcze-
gólne siewki pojawiają się w zbliżonym czasie, co zapewnia ich harmonijne wzrasta-
nie (Giertych i Suszka 2011). W przypadku siewu żołędzi niesakryfikowanych pierw-
sze siewki zaczynają pojawiać się po 2–3 tygodniach od siewu, a ostatnie nawet po
16–17 tygodniach. Powoduje to zróżnicowany wzrost siewek oraz wzmaga konkurencję
między nimi. Siewki pojawiające się później znajdują się pod osłoną większych już sie-
wek z dobrze rozwiniętymi liśćmi, które skutecznie ograniczają im dostęp do światła
i wody. Źle to wpływa na jakość uzyskiwanych sadzonek (Kantorowicz 2000).

Niestety ręczna skaryfikacja, pokazana przykładowo na rysunku 2, jest bardzo
uciążliwa dla wykonujących ją ludzi, a ponadto nie zapewnia wymaganej wydajności.
Warto przypomnieć, że obfity urodzaj żołędzi przypada w Polsce zazwyczaj co 5–7 lat,
ale wtedy w krótkim czasie trzeba „przerobić” ogromną liczbę żołędzi. Zapotrzebo-
wanie na nasiona w naszym kraju wynosi około 600 000 kg rocznie, a ponieważ średnia
masa pojedynczego żołędzia waha się pomiędzy 2–7 g, więc żołędzi „do przerobu” jest
od 86 do 300 milionów (Załęski i in. 2006). Oczywiście nie wszystkie żołędzie są skary-
fikowane. W przypadku szkółek gruntowych, a te u nas dominują, z reguły ten zabieg
jest pomijany. Zabieg obcięcia i obejrzenia dotyczy więc orientacyjnie około 25–30 mi-
lionów żołędzi. Ale to i tak bardzo dużo!

Należy to zrobić w krótkim czasie, najlepiej nieprzekraczającym miesiąca, bo po
skaryfikacji żołędzie nie mogą być przechowywane dłużej niż dwie doby, a ze względu
na to, że zaliczają się one do kategorii recalcitrant, dla zachowania żywotności wymaga-
ją stałego utrzymywania ich naturalnej wilgotności, a tym samym nie można ich zamra-
żać celem długoterminowego przechowywania (Tylek 2012).

Opisana wyżej sytuacja skłoniła wymienionych wyżej naukowców i konstruktorów
do podjęcia próby zbudowania automatu do skaryfikacji i oceny żołędzi.

3. Struktura automatu i jego zadania

Automat, który został zbudowany i przebadany, widoczny jest na rysunku 5. Była
to wersja doświadczalna, która podlegała częstym zmianom i modyfikacjom, z tego po-
wodu była ona oparta na systemie ram z profili aluminiowych, do których w różnych
konfiguracjach montowane były elementy funkcjonalne automatu (Gawrysiak 1997).
Ich położenie względem siebie było zmieniane i doskonalone w trakcie prób laborato-
ryjnych oraz polowych (w szkółce leśnej), stąd rysunek 5 dokumentuje pewien etap
prac, ale daje pogląd na temat ogólnej budowy automatu (Tylek i in. 2020).

Schemat funkcjonalny automatu pokazano na rysunku 6.
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Rys. 5. Model laboratoryjny automatu
Źródło: Tadeusiewicz i in. (2017)

Rys. 6. Schemat funkcjonalny automatu
Źródło: Tadeusiewicz i in. (2017)

Żołędzie są gromadzone w koszu zasypowym podajnika wibracyjnego widocznym
w lewym górnym rogu zdjęcia (rys. 5) i schematu (rys. 6). Podajnik ten przesuwa żołę-
dzie w taki sposób, że wędrują jeden za drugim po spiralnej ścieżce wewnątrz jego ko-
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sza zasypowego, z której spadają potem na przenośnik taśmowy. Podczas „jazdy” na
przenośniku żołędzie są obserwowane przez pierwszy (z dwóch) komputerowy system
wizyjny. System ten ma określić długość żołędzia (która może się wahać od 20 mm do
40 mm) oraz ustalić, czy leży on na taśmie w taki sposób, że z przodu jest szpiczasty
wierzchołek, czy przeciwnie – z przodu jest okrągłe znamię, ślad po odrzuconej „cza-
peczce” żołędzia (Pawlik i in. 2017). Określenie orientacji żołędzia ma duże znaczenie,
ponieważ zmierza on w kierunku wirujących noży, które za chwilę zetną jego przednią
część (na tym polega skaryfikacja), więc właśnie z przodu musi mieć płaskie znamię,
a nie zaostrzony wierzchołek. Chodzi o to, że w zaostrzonym wierzchołku znajduje się
zarodek, więc gdyby go obcięto, to żołądź z pewnością nie wykiełkuje. Wizyjny system
detekcji orientacji żołędzi pokazany jest na rysunku 7, a współpracujący z nim bezcie-
niowy oświetlacz na rysunku 8 (Po lewej stronie jest zdjęcie z wyłączonym oświetla-
czem, a po prawej widok, gdy oświetlacz jest włączony).

Rys. 7. Wizyjny system detekcji orientacji żołędzi
Źródło: Tadeusiewicz i in. (2017)

Rys. 8. Oświetlacz bezcieniowy
Źródło: Tadeusiewicz i in. (2017)
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Jeśli system detekcji orientacji żołędzia wykryje, że jedzie on w niewłaściwym po-
łożeniu, to obróci go do właściwej pozycji kolejny element automatu – orientator. Pra-
widłowo ustawiony żołądź jest następnie chwytany przez elektromagnetycznie zaciska-
ne szczęki chwytaka (rys. 9) i mocno trzymany na odpowiedniej wysokości (tu przydaje
się wykonany przez system wizyjny pomiar jego długości) zostaje przesunięty nad parą
obrotowych noży skaryfikatora. Jaskrawopomarańczowe elementy na rysunku 5 to
osłony noży, a ich odsłonięte fragmenty wyznaczające zakres przestrzeni roboczej są
widoczne pomiędzy wewnętrznymi krawędziami osłon. Obrotowe noże obcinają koń-
cówkę żołędzia i ujawniają jego wnętrze (Szaroleta i in. 2019).

Rys. 9. Elektromagnetyczny chwytak unieruchamiający żołądź podczas skaryfikacji
Źródło: Tadeusiewicz i in. (2017)

Obraz wnętrza skaryfikowanego żołędzia rejestruje drugi system wizyjny, mają-
cy na celu ocenę przekroju żołędzia. Na podstawie obrazu przekroju weryfikowana
jest hipoteza na temat zdrowotności nasiona. Jest to tylko hipoteza, gdyż ewentual-
ne zmiany mumifikacyjne lub inne formy uszkodzenia żołędzia mogą się znajdować
w innym miejscu i nie ujawniać się na ocenianym przekroju, niemniej doświadczenie
pokazało, że ocena obrazu (dokonana na podstawie histogramu barw) jest w 90� po-
zytywnie skorelowana z rzeczywistą żywotnością żołędzia. Wynik analizy obrazu prze-
kazywany jest do sterownika i na tej podstawie podejmowane jest decyzja, w wyniku
której separator wrzuca żołądź do jednego z trzech pojemników: dobre (do siewu),
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niedobre (do wyrzucenia) oraz nierozpoznane (do decyzji pracownika) (Grabska-
-Chrząstowska i in. 2017).

4. Ocena jakości przekroju żołędzia

Najtrudniejsze zadanie przypada systemowi oceny jakości przekroju żołędzia. Sys-
tem ten musi podjąć decyzję na podstawie obrazu przekroju żołędzia, przy czym samo
pozyskanie tego obrazu już nastręcza pewnych trudności. Żołędzia, który dopiero co
został przecięty i jest trzymany przeciętym końcem w dół, nie można umieścić bezpo-
średnio nad obiektywem kamery wprowadzającej obraz do komputera, ponieważ z jego
wnętrza często wypadają drobne fragmenty, będące efektem procesu cięcia, a także
niekiedy skapują krople płynów. Dlatego kamera jest umieszczona poziomo i obraz
żołędzia (odpowiednio podświetlonego) jest oglądany w formie odbicia w skośnie za-
mocowanym lustrze (rys. 10). Na lustro to skierowany jest dodatkowo nadmuch sprę-
żonego powietrza, który usuwa z niego ewentualnie pojawiające się zanieczyszczenia
(Jabłoński i in. 2018).

Rys. 10. Widok systemu wizyjnego służącego do oceny jakości przekrojów żołędzi
Źródło: Tadeusiewicz i in. (2017)

Obraz ten trzeba następnie poddać segmentacji, ponieważ widoczny na nim jest
nie tylko żołądź, ale dodatkowo trzymające go szczęki chwytaka (rys. 11).

Zbudowane przez autorów oprogramowanie wyodrębnia najpierw żołądź jako
taki, a potem analizuje jego różne regiony (rys. 12).
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Rys. 11. Obraz cyfrowy przeciętego żołędzia i trzymających go szczęk
mechanicznego chwytaka wraz z automatycznie wyznaczonymi rejonami obrazu

o różnym znaczeniu (kolorowe koła i elipsy)
Źródło: Tadeusiewicz i in. (2017)

Rys. 12. Automatyczna segmentacja obrazu wnętrza żołędzia na część potencjalnie
zdrową i na część, która uległa zmianom chorobowym. Kolorem żółtym oznaczono część
potencjalnie zdrową, a kolorem czerwonym tę część, która uległa zmianom chorobowym

Źródło: Tadeusiewicz i in. (2017)

Na podstawie analizy obrazu wnętrza żołędzia system podejmuje decyzję, czy jest
to żołądź żywotny, czy potencjalnie nierokujący nadziei na wykiełkowanie.
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System był najpierw uczony na przykładach żołędzi, o których wiadomo było, że
wykiełkowały (lub nie), a potem był testowany na takich żołędziach, o których z góry
nie było wiadomo, czy wykiełkują, czy nie (Grabska-Chrząstowska i in. 2017). Żołędzie
wybrane jako zdrowe wysiewano w kontenerach szkółki leśnej i poddawano pielęgnacji
w specjalnym namiocie. Wyniki testów były pozytywne, ponad 90� decyzji okazało się
trafne. Aby ocena automatu była kompletna, wysiano także w takich samych kontene-
rach żołędzie odrzucone przez automat jako zmienione chorobowo. Tylko niespełna 2�

z nich wykiełkowało. Uznano, że automat zdał egzamin.

Artykuł jest mocno oparty na wcześniejszej popularnonaukowej publikacji (Tadeusie-
wicz i in. 2017), z której pochodzą m.in. wykorzystane rysunki, będące jednak wszystkie
własnością intelektualną autora.
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