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Opis
Oblasť techniky
Tu opísané uskutočnenia sa týkajú systému a spôsobu rastúcich rastlín v regulovanom
prostredí. Konkrétne, uskutočnenia sa týkajú systému a spôsobu používajúceho nekonečný
dopravník v regulovanom prostredí, aby sa maximalizovala produkcia, zatiaľ čo sa
minimalizuje záberová plocha.
Doterajší stav techniky
Dokument GB984404 (Othmar Ruther) opisuje spôsob a zariadenie na pestovanie rastlín a
iných podobných živých organizmov. Nároky boli charakterizované na základe tohto
dokumentu.
Tradičné komerčné poľnohospodárske techniky sú typicky náročné na pracovnú silu a
vyžadujú obrovské množstvo životaschopnej pôdy na zber poľnohospodárskych plodín. Na
začiatku každého rastového cyklu alebo sezóny musí operátor alebo poľnohospodár najprv
pripraviť pole pred tým, ako zasadí buď semená alebo sadenice plodiny, ktorá je predmetom
záujmu. Príprava poľa typicky zahrnuje orbu poľa ťahaním pluhu za traktorom tam a naspäť
cez celé pole. V závislosti na veľkosti poľa, ktoré sa má zorať, je oranie typicky náročné na
pracovnú silu a čas a náklady spojené s palivom používaným v traktore sú značné.
Po zoraní poľa farmár, ktorý používa komerčne dostupné semená alebo sadenice, môže potom
zasadiť rastliny ťahaním sejacieho stroja alebo rozsievača tam a späť cez pole. Opäť, siatie
alebo sadenie môže byť náročné na pracovnú silu a čas a môže mať značné náklady spojené
s tým.
Typický poľnohospodár obvykle používa systém na zavlažovanie poľa. Ďalej, aby podporil
rýchly a zdravý rast plodiny, poľnohospodár sa môže tiež rozhodnúť, že bude hnojiť umelými
hnojivami (chemickými alebo inými), čo môže urobiť buď tak, že jazdí po poli sem a tam na
traktore, ktorý za sebou ťahá rozhadzovač hnojiva, alebo tak, že rozstrekuje chemické hnojivo
zo vzduchu, pričom používa lietadlo, akým je napr. malé lietadlo alebo helikoptéra.
Počas rastového cyklu zasadené rastliny môže poľnohospodár tiež zaistiť, aby plodinu
nepoškodili škodcovia alebo invazívne buriny rozprašovaním chemických pesticídov a/alebo
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herbicídov. Rozprašovanie chemických pesticídov a/alebo herbicídov sa typicky vykonáva
buď tým, že sa jazdí chemickým rozhadzovačom po poli sem a tam, alebo tým, že sa tieto
chemické látky rozprašujú zo vzduchu z lietadla.
Po tom, ako plodiny dozrejú, sa zber typicky urobí tak, že sa jazdí tam a späť po poli
zberným zariadením, akým je napr. kombajn alebo žacím strojom ťahaným traktorom.
Zozbieraná plodina sa potom dopraví z farmy do spracovateľského strediska, aby sa zabalila a
distribuovala do lokálnych skladov, z ktorých sa dopravuje do lokálnych supermarketov alebo
iných obchodov. Doprava z farmy do miestnych obchodov alebo supermarketov môže trvať
až 7 dní alebo dlhšie v závislosti na geografickom mieste konečného miesta určenia plodiny.
Typicky k zberu plodiny dochádza, keď asi 10 % plodín je prezretých a keď asi 10 % je
nedozretých. Ďalej, asi 20 % zvyšných plodín sa pokazí v dôsledku prepravy na veľké
vzdialenosti a súvisiaceho skladovania, ktoré znižuje čas skladovateľnosti kvôli času, ktorý
uplynie od zberu plodiny do jej umiestnenia do regálu obchodu.
Tradičné

poľnohospodárske

techniky vyžadujú

veľké

rozlohy

životaschopnej

poľnohospodárskej pôdy, veľké kapitálové investície na strojové vybavenie, veľké kapitálové
náklady na palivo a veľké náklady na dopravu. Tradičné poľnohospodárske techniky sú tiež
vydané na milosť nepredvídateľným klimatickým javom, akými sú napr. povodne, extrémne
teploty, mimoriadne búrky, apod., ktoré môžu spôsobiť značné škody na potenciálnej úrode.
Tradičné poľnohospodárske techniky ďalej vyžadujú veľké sklady alebo skladovacie
priestory, aby prijali pozberané plodiny a opätovne distribuovali plodiny do ich konečných
miest určenia. Až 70 % maloobchodných nákladov na zeleninu v miestnom obchode sa môže
pripísať dopravným nákladom. Ďalej, kvôli času prepravy veľké množstvo zeleniny, ktoré sa
predáva v miestnych obchodoch, nie je čerstvé a nemá ich plný nutričný obsah.
Napr. poľnohospodár, ktorý pestuje hlávkový šalát použitím tradičných poľnohospodárskych
techník, vyprodukuje asi 200 000 hlávok hlávkového šalátu na aker za rok. Hlávka
hlávkového šalátu produkovaná v Kalifornii, USA vyžaduje 6 dní na dopravu od farmy do
miestneho obchodu v Calgary v štáte Alberta v Kanade. Je známe, že iba 2 dni po zbere stratí
hlávkový šalát asi 50 % svojej nutričnej hodnoty. V dôsledku toho hlávkový šalát, ktorý sa
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predáva spotrebiteľom v Calgary v štáte Alberta v Kanade, nie je čerstvý, ale už aspoň 6 dní
starý a má menej ako asi 50 % svojej nutričnej hodnoty.
Medzinárodná zverejnená patentová prihláška vynálezu WO 2010/097562, Bradford a kol.,
ktorej prihlasovateľom je spoločnosť Valcet Product (EU) Limited, opisuje pestovateľský
priestor, akým je napr. skleník na pestovanie rastlín v regulovanom prostredí. Pestovateľský
priestor ukrýva vertikálny pestovateľský systém na pestovanie rastlín v regulovanom
prostredí. Systém obsahuje horizontálny horný dopravníkový systém, ktorý nesie súbor
nosných zostáv zavesených z neho a pohyblivých pozdĺž neho. Každá nosná zostava ďalej
obsahuje súbor odnímateľných nádob na pestovanie plodín v týchto nádobách. Nádoby môžu
byť vertikálne naskladané na seba pozdĺž každej nosnej zostavy. Horný dopravníkový systém
dopravuje nádoby pozdĺž horizontálnej dráhy a cez jednu jedinú kropiacu stanicu na
poskytnutie vody a živín rastlinám, keď prechádzajú cez túto stanicu. Systém má značnú
záberovú plochu.
Bola tu potreba systému a spôsobu pestovania plodín, ktorý obmedzuje celkové náklady
spojené s pestovaním, aby sa znížila cena, ktorou spotrebitelia zaplatia za zeleninu, ktorý
zvyšuje čerstvosť a n utričnú hodnotu plodín predaných spotrebiteľom v miestnych
obchodoch.
Bola tu potreba systému a spôsobu pestovania plodín, ktorý zvyšuje celkovú výkonnosť
produkcie plodín s minimálnou záberovou plochou v porovnaní s výkonnosťou produkcie
tradičného pestovania plodín.
Podstata vynálezu
Podľa tohto vynálezu je tu poskytnuté zariadenie a spôsob, ako je uvedené v priložených
nárokoch. Iné znaky vynálezu budú zrejmé zo závislých nárokov a z nasledujúceho opisu.
Systém a spôsob produkovania ovocia, zeleniny a iných komerčne pestovaných rastlín
v komerčných množstvách použitím malej záberovej plochy v ľubovoľnom mieste a
v ľubovoľnej klíme je opísaný. Objem výroby alebo počet plodín, ktoré sa môžu pestovať na
danej záberovej ploche, sa dramaticky zvýši v regulovanom poľnohospodárskom prostredí v
porovnaní s tradičnými priemyslovými komerčnými farmárskymi spôsobmi.
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Tu opísané uskutočnenia obsahujú pestovateľský stroj s vysokým výkonom, ktorý je vhodný
na lokálnu potravinovú produkciu vo vnútornom mestskom usporiadaní vedúcemu k
zlepšeniam v ekonomických faktoroch dopravy na veľké vzdialenosti od vzdialených oblastí
výroby potravín alebo fariem.
Uskutočnenia sa môžu používať na regulovanie podmienok prostredia, aby sa použilo značne
menej vody ako v tradičných priemyslových vidieckych farmárskych spôsoboch a poskytol sa
väčší prístup k svetlu.

Ďalej, keď sú rastliny v regulovaných vnútorných prostrediach,

rastliny sú menej citlivé na škodcov a buriny, čo vylučuje potrebu pesticídov a/alebo
herbicídov.
V dôsledku toho majú tieto uskutočnenia menší dopad na životné prostredie súvisiace
s používaním herbicídov a pesticídov v širokom meradle. Bezpečnosť, udržateľnosť,
sledovateľnosť a znížená uhlíková stopa sú faktory, ktoré tieto uskutočnenia berú do úvahy.
V prevádzke sa môže pestovateľský systém osadiť semenami alebo sadenicami v súbore
pestovateľských kolísok, ktoré sa dopravujú pozdĺž nekonečného dopravníka. Nekonečný
dopravník môže byť usporiadaný vo vertikálnom vzostupnom a zostupnom usporiadaní, aby
sa maximalizovala dráha dopravy na minimálnej pestovateľskej alebo záberovej ploche. Ďalej
vlnité usporiadanie umožňuje maximalizovanie vystavenia rastlín rast podporujúcemu svetlu.
Pestovateľský systém môže obsahovať prostriedky na aplikovanie živín, opeľovanie a
reguláciu škodcov. S každým stupňom rastu je možné zachádzať v module. Ďalej, počas
rastového cyklu, keď rastliny vyrastú do väčších rozmerov a zasahujú do rastového priestoru
priľahlej rastliny, rastliny sa môžu odsadiť ďalej od seba. Aby sa poskytol dostatočný rastový
priestor pre každú rastlinu, kolísky sa môžu od seba odsadiť ďalej, aby sa umožnilo rastlinám
rásť. Jedno uskutočnenie spočíva v tom, že sa prírastkovo väčšie rastliny premiestnia do
modulu, ktorý má prírastkovo väčšie odsadenie medzi kolískami.
Podľa jedného hľadiska môže pestovateľský stroj na pestovanie rastlín obsahovať nekonečný
dopravník tvoriaci nekonečnú dráhu, ktorá má vlnitú dráhu, ktorá tvorí aspoň časť z nej a
spätnú dráhu. Kolísky môžu byť odsadené pozdĺž a nesené dopravníkom na pohyb pozdĺž
pestovateľskej dráhy, pričom každá kolíska nesie jednu alebo viac rastlín vnútri nej v
rastlinnej a vyživujúcej kvapalinovej orientácii . Môže sa poskytnúť zdroj vyživovacej
kvapaliny a zdroj rast podporujúceho svetla.
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Podľa druhého

hľadiska spôso b pestovania rastlín

môže zahrnovať: poskytnutie

pestovateľského stroja majúceho nekonečný dopravník majúci súbor pestovateľských kolísok
od seba odsadených pozdĺž dopravníka, pričom každá kolíska nesie jednu alebo viac rastlín
vnútri seba. Spôsob môže pokračovať s posunovaním kolísok pozdĺž dráhy, z ktorých aspoň
časť je vlnitá dráha majúca striedajúcu sa vzostupnú a zostupnú časť, zatiaľ čo sa ku kolískam
privádza vyživovacia kvapalina a jedna alebo viac rastlín sa exponujú rast podporujúcim
svetlom. Keď jedna alebo viac rastlín ešte nedosiahli cieľový vzrast, spôsob môže pokračovať
opakovaním posúvania kolísok pozdĺž dráhy, dokiaľ jedna alebo viac rastlín nedosiahne
cieľový vzrast pre tento stroj. Keď sa dosiahne cieľový vzrast a rastliny ešte nedozreli na
zber, môžu sa rastliny prepraviť do ďalšieho stroja, v ktorom sú rastliny dostatočne odsadené,
aby sa vytvoril vhodný priestor na rast, aby sa dosiahol ďalší cieľový vzrast, a to sa opakuje
až do zberu.
V dôsledku toho rastliny môžu rásť na minimálnej záberovej ploche a dozreté rastliny sa
môžu pozberať natoľko včas, aby pokryli aktuálny potravinový dopyt, pričom rastú na danom
mieste a sú dostupné pre potravinové reťazce pôsobiace v tomto mieste, čím sa eliminuje
podstatné množstvo odpadu z potravín, ku ktorému typicky dochádza kvôli oneskoreniu
medzi

zberom priemyslových poľnohospodárskych

plodín a k o n e č n ý m p redajom

zákazníkovi.
Stručný opis obrázkov na výkresoch
Obr. 1 predstavuje bočný pohľad na uskutočnenie ilustrujúce nekonečný dopravník nesúci
súbor pestovateľských kolísok pohybujúcic h sa pozdĺž prvej dráhy v prvom smere a
vracajúcic h sa pozdĺž spätnej dráhy v druhom smere opačný k prvému smeru, pričom
dopravník je skrytý kvôli jasnému zobrazeniu iných členov;
Obr. 2 predstavuje čiastočný bočný perspektívny pohľad na uskutočnenie ilustrujúce rám
nesúci dvojicu odsadených nekonečných dopravníkov funkčne spojených k sebe prevodovým
motorom a spoločným hnacím hriadeľom na synchronizovaný pohyb dvoch nekonečných
dopravníkov, pričom niektoré kolísky sú zobrazené v prechode medzi prvou a druhou dráhou
a väčšina kolísok a dopravníka je skrytá, aby sa jasne zobrazili iné členy;
Obr. 3 predstavuje perspektívny pohľad na časť nekonečného dopravníka s hnacou reťazou
poháňanou reťazovým kolesom;
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Obr. 4 predstavuje bočný perspektívny pohľad na uskutočnenie kolísky a zobrazuje háky na
protiľahlých koncoch kolísky a zábranu na zamedzenie rozstriekavania kvapaliny a
vytvorenie časti na prijímanie kvapaliny;
Obr. 5A predstavuje pôdorysný pohľad na dýzu, ktorá smeruje rast podporujúcu vyživovaciu
kvapalinu do kvapalinu prijímajúcej časti kolísky;
Obr. 5B predstavuje bočný pohľad v priečnom reze na uskutočnenie pozdĺž línie B-B na
obr. 5A;
Obr. 6 predstavuje bočný pohľad v priečnom reze na kolísku na obr. 4 a zobrazuje odtokový
otvor v spodnej stene kolísky a kvapalinu prijímajúcu časť;
Obr. 7 predstavuje pôdorysný pohľad na kolísku na obr. 4 a zobrazuje odtokový otvor;
Obr. 8A predstavuje bočný pohľad v priečnom reze na uskutočnenie a zobrazuje kolísku na
obr. 4, ktorá má odtokový otvor v jeho uzavretej tesniacej polohe a ktorá sa približuje
k odtokovému žľabu, keď kolíska prechádza z prvej dráhy do druhej spätnej dráhy;
Obr. 8B predstavuje bočný pohľad v priečnom reze na uskutočnenie na obr. 8A a zobrazuje
kolísku na jeho druhej spätnej dráhe a jeho zátku, ktorá je v zábere s odtokovým žľabom,
ktorý ovláda zátku tak, že ju uvedie do jej otvorenej odtokovej polohy a udržuje ju v tejto
polohe;
Obr. 8C predstavuje čiastočný schematický pohľad na kroky odtokového ventilu, ktorý
prechádza z tesniacej polohy do odtokovej polohy uskutočnenia na obr. 8A a 8B;
Obr. 9 predstavuje koncový pohľad na uskutočnenie a zobrazuje kolísku, ktorá prebieha
horizontálne medzi synchrónnymi dopravníkmi nesenými vnútri rámu, pričom každá kolíska
je zavesená konštantne a v podstate paralelne s podlahou;
Obr. 10A predstavuje koncový pohľad na uskutočnenie a zobrazuje kolísky, ktoré sa
dopravujú pozdĺž vzostupnej alebo dostupnej časti vlnitej dráhy, a jeden koniec kolísky je
pootočený pred druhým koncom na udelenie sklonu kolíske;
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Obr. 10B predstavuje koncový pohľad na uskutočnenie na obr. 10A a zobrazuje posunutie
alebo obrátenie sklonu každej kolísky, keď sa kolíska dopravuje pozdĺž druhej zo zostupnej
alebo vzostupnej časti vlnitej dráhy;
Obr. 10C je zmyslený perspektívny pohľad na protiľahlé reťazové kolesá dvojice dopravníkov
a jednu zobrazenú kolísku, pričom kolíska m á p r vú orientáciu alebo sklon vytvorený
rozdielnou výškou vytvorenou tým, že jeden koniec je predsunutý pred druhý koniec;
Obr. 10D je zmyslený perspektívny pohľad podľa obr. 10 a zobrazuje každú kolísku majúcu
obrátenú, druhú orientáciu alebo sklon, keď dosiahne vrchol vlnitej dráhy;
Obr. 11 predstavuje výkres uskutočnenia a zobrazuje rotačné pootočenie protiľahlých hnacích
reťazových kolies, reťaz a nosné kolíky použité na posunutie sklonu každej kolísky počas
dopravy pozdĺž prvej dráhy;
Obr. 12A zobrazuje rastovú sekvenciu prvého pestovateľského stroja, ktoré má rastliny, ktoré
vyrástli natoľko, že zasahujú do dostupného rastového priestoru priľahlej rastliny;
Obr. 12B zobrazuje prenesenie rastových rastlín na obr. 12A na druhý rastový strom, opäť
rastovú sekvenciu uskutočnenia na obr. 12A, pričom prenesené rastliny sú odsadené ďalej od
seba, aby sa zvýšil rastový priestor medzi nimi;
Obr. 13A až 13D zobrazujú uskutočnenie prenesenia medzi strojmi, kde
Obr. 13A zobrazuje koniec prvéh o rastového stroja, ktorý má pestovateľské kolísky
s rastúcimi rastlinami, pričom rastliny sú pripravené na to, aby boli prenesené na druhý
pestovateľský stroj,
Obr. 13B zobrazuje prenesenie rastúcich rastlín od prvého stroja na obr. 13A do druhého
alebo následného pestovateľského stroja,
Obr. 13C zobrazuje prenesenie niekoľkých rastúcich rastlín z druhého stroja na tretí následný
pestovateľský stroj, pričom rastúce rastliny na treťom stroji sú odsadené ďalej od seba na
zvýšenie dostupného rastového priestoru medzi rastlinami, a
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Obr. 13D zobrazuje prenesenie niekoľkých rastlín z tretieho rastového stroja na štvrtý rastový
stroj, pričom rastliny na štvrtom rastovom stroji sú od seba odsadené na zväčšenie priestoru
medzi rastlinami a rastliny sú pripravené na zber po úplnom dozretí;
Obr. 14 zobrazuje tri samostatné moduly, pričom každý má pestovateľský stroj uzavretý
vnútri, pričom moduly sú svojimi hornými stranami naskladané na seba na vytvorenie stohu;
Obr. 15 zobrazuje možné usporiadanie súboru modulov alebo stohov modulov vnútri skladu a
zobrazuje celkový pohyb rastlín počas ich rastového cyklu; a
Obr. 15B zobrazuje iné možné usporiadanie súboru modulov alebo stohov modulov vnútri
skladu a zobrazuje celkový pohyb rastlín v priebehu ich rastového cyklu.
Odkazuje sa na obr. 1 a 2, systém na pestovanie rastlín v regulovanom halovom prostredí
obsahuje pestovateľský stroj 10 na pohybovanie kolísok pre rastliny pozdĺž vlnitej dráhy P na
minimalizovanie plochy, ktorú zariadenie 10 zaberá. Aspoň jeden nekonečný dopravník 12
nesie jednu alebo viac horizontálne prebiehajúcich pestovateľských kolísok 14, aby
postupovali pozdĺž dráhy P, pričom dráha leží všeobecne v rovine. Nekonečný dopravník 12
je nesený vnútri rámu 16. Dráha P môže ležať vo vertikálnej rovine. V určitom uskutočnení sa
pozdĺž dopravníka 12 distribuuje súbor kolísok 1 4 , 1 4 . .., ktoré sa nesú všeobecne
horizontálne, a preto všeobecne kolmo na dopravníkovú dráhu P. Kolísky 14 sú od seba
odsadené a usporiadané pozdĺž vlnitej dráhy P ako súbor zavesených lávok. Každá kolíska 14
nesie jednu alebo viac rastlín pozdĺž nej, pričom termín rastliny zahrnuje všetky štádiá rastu,
ako napr. semená, sadenice a nakoniec zberové rastliny.
Kolísky 14 sa dopravujú pozdĺž nekonečnej dráhy vnútri rámu 16. Kolísky 14 sa dopravujú
pozdĺž prvej dráhy P1 v prvom smere a pozdĺž druhej spätnej dráhy P2 v druhom smere,
opačnom k prvému smeru, aby sa vrátili k prvému koncu 20. Pestovateľský stroj 10 môže byť
uložený v module 22 na individuálne ovládanie a reguláciu prostredia. Dva alebo viac strojov
10, 10 alebo dva alebo viac modulov 22, 22 môže byť usporiadaných v paralelnom alebo
sériovom zapojení alebo v ich kombinácii. Námorný alebo dopravný kontajner je príkladom
vhodného modulu, ktorý je robustný a má uzatvárateľné vlastné prostredie. V jednom
uskutočnení modul pojme jeden jediný pestovateľský stroj 10, ktorý má súbor kolísok 14, 14
..., pričom každá kolíska 14 je vyberateľne nesená na dopravníku, aby sa umožnilo to, že sa
naloží na dopravník alebo vyberie z dopravníka. Výhodne v prípade stroja 10 nakladanie
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prebieha na prvom konci 20 a vykladanie alebo odoberanie prebieha z protiľahlého konca 24.
Odkazuje sa na obr. 3, pričom každá kolíska 14 je otočne nesená na nekonečnom dopravníku
12 tak, že sú kolísky zavesené kvôli gravitačnej sile tak, že rastliny stoja vo zvislej polohe bez
ohľadu na polohu kolísky 14 na dopravníku 12 pozdĺž prvej a druhej dráhy P1, P2, pričom
rastliny sú v nich vystavené rast podporujúcej kvapaline L obsahujúcej vodu, živinám a iným
prísadám užitočným na udržujúci rast. V stave techniky, ktorá sa týka hydropónie a iných
poľnohospodárskych procesov, sú známe rôzne prípravky výživnej kvapaliny L, ktoré
povzbudzujú a podporujú rast rastlín. Každá kolíska tvorí pestovateľské prostredie, ktoré je
vhodné pre jeden z mnohých typov prístupov, ktoré zahrnujú hydroponické systémy, akými
sú napr. systémy založené na plávajúcich pltiach, systémy založené na nutričnej fólii a
záplavové a odtokové systémy. Môže sa poskytnúť rastové médium, akým je napr. minerálna
vlna, kokosové vlákno, rašelina alebo kompost.
Dopravník 12 má rýchlosť dopravy, ktorá sa môže regulovať tak, aby sa regulovala dĺžka
času, počas ktorej sú rastliny ponechané na dopravníku, kým dosiahnu cieľový vzrast, napr.
sú pripravené na zber alebo dosiahnu veľkosť, ktorá je vhodná na prepravu do následného
pestovateľského stroja. Cieľový vzrast sa môže tiež dosiahnuť, keď rastlina prerastie
priestorové obmedzenie stroja 10, najmä priestor medzi rastlinami v kolíske alebo priestor
medzi kolískami.
Činitele prostredia zahrnujúce udržujúcu kvapalinu L, úrovne CO2, vlhkosť a svetlo
osvetlenia 18 sa regulujú vrátane množstva a expozície, ktorej sú vystavené rastliny, zatiaľ čo
sa dopravujú po prvej a druhej dráhe P1, P2.
Ako je zobrazené na obr. 2, v určitom uskutočnení má stroj 10 šírku na uloženie dĺžky kolísok
14 a ako je to zobrazené na obr. 1, pozdĺžny rozsah alebo dĺžku, ktoré tvoria všeobecne
obdĺžnikovú plochu, ktorú stroj zaberá. Prvá dráha P1 prebieha od prvého konca 20 stroja 10
do druhého konca 24 stroja, zatiaľ čo druhá dráha P2 sa vracia k prvému koncu 20. Dráha P1
je vlnitá a má aspoň prvú všeobecne vzostupnú dráhu 26 a aspoň prvú všeobecne zostupnú
dráhu 27, zatiaľ čo tiež má prírastkový pozdĺžny posun 28 všeobecne pozdĺž nej, ako sa dráha
P1 pohybuje smerom k druhému koncu. Vzostupná a zostupná časť 26, 27 dráh sa môže
opakovať vlnitým spôsobom, opakovane a striedavo sa pohybovať hore 26 a dolu 27 a
prírastkovo sa posunovať 28 pozdĺž celej dĺžky pozdĺžneho rozsahu stroja 10. Prvá dráha P1
strieda vzostupné časti 26 a zostupné časti 27 medzi žliabkom 30 a špičkou alebo vrcholom
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32. Vrchol 32 je vnútri prípustnej stropnej výške rámu 16 a žliabok 30 je vnútri spodnej časti
16 odsadenej od druhej spätnej dráhy P2. Prvá dráha P1 môže prechádzať, na protiľahlom
odoberacom konci 24 rámu 16, do druhej spätnej dráhy P2 na dopravu späť na začiatok prvej
dráhy P1. Spätná dráha P2 môže byť všeobecne horizontálna a môže prebiehať pod jedným
alebo viacerými žliabkami 30, 30 ... prvej dráhy P1, čím sa vytvorí nepretržitá slučka.
Vlnitá dráha zvyšuje účinnú dĺžku stroja 10, maximalizuje vystavenie rastlín dopravovaných
pozdĺž stroja činiteľom prostredia, zatiaľ čo minimalizuje celkovú dĺžku pestovateľského
stroja 10. Vlnitá prvá dráha P1 zvyšuje kapacitu nekonečného dopravníka 12, ktorý nesie
väčší počet pestovateľských kolísok na sebe a poskytuje väčšie vystavenie činiteľom
prostredia v porovnaní s typickým dopravníkom, ktorý má iba priamočiaru dráhu.
V tu opísaných uskutočneniach začína prvá dráha na prvom nakladacom konci 20 rámu 16.
Doprava hore na nakladacom konci 20 môže zahrnovať prechod cez vstup alebo nakladaciu
polohu, ktorá umožňuje operátorovi alebo zariadeniu pohodlne a bezpečne umiestniť každú
kolísku 14 na dopravník 12. Nakladacia poloha je v určitej výške, ktorá je dostatočne
odsadená nad pracovnou podlahou alebo pracovnou plošinou. Rýchlosť dopravníka môže byť
taká, aby sa umožnilo nakladanie počas prevádzky dopravníka alebo sa dopravník môže
uvádzať do chodu a zastavovať, ak je to nutné, aby sa umožnilo zavesenie každej kolísky 14
postupne na dopravník 12. A preto, keď sa kolíska 14 umiestni na dopravník 12, posunie sa
pozdĺž prvej dráhy P1, zatiaľ čo ponechá dostatočný priestor na umiestnenie následnej
pestovateľskej kolísky 14.
Ako je to zobrazené, druhá spätná dráha môže byť lineárnou, všeobecne horizontálnou dráhou
P2. Avšak v alternatívnych uskutočneniach môže byť druhou spätnou dráhou tiež aj vlnitá
dráha na ďalšie zvýšenie výrobnej kapacity pestovateľského stroja 10, zatiaľ čo sa
minimalizuje jeho záberová plocha.
Odkazuje sa na obr. 2 a 9 a v uskutočnení dvojica nekonečných dopravníkov 12, 12 môže byť
nesená vzájomne paralelne na nesenie kolísok medzi nimi. Každý dopravník je v rovine a
príslušné roviny sú paralelné. Výhodne pre pravouhlý rám 16 sú roviny dopravníkov
všeobecne vertikálne a dopravníky 12, 12 sú odsadené od obvodu alebo bočných stien rámu.
Kolísky 14, 14 ... sú zavesené medzi od seba odsadenými dopravníkmi 12, 12. Dvojica
dopravníkov sa ovláda tak, aby ich vzájomný pohyb bol synchronizovaný na pohyb kolísky
pozdĺž prvej a druhej dráhy P1, P2. Ako je to zobrazené, každou z dvoch nekonečných
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dopravníkov 12, 12 môže byť hnacia reťaz 40, ktorá sa poháňa a vedie jedným alebo
viacerými reťazovými kolesami. Dvojica dopravníkov 12, 12 sa môže poháňať spoločným
hnacím hriadeľom 42, ktorý má prevodový motor 44 a prebieha cez šírku rámu 16, aby
synchrónne poháňala obidva nekonečné dopravníky 12, 12 prostredníctvom príslušných
hnacích reťazových kolies 46, 46. Prevodovým motorom 44 môže byť ľubovoľný vhodný
prevodový motor pre malé priemyslové aplikácie, akým je napr. špirálový prevodový motor
(model R37/A R17), ktorý je dostupný v spoločnosti SEW-Eurodrive GmbH & Co KG, ktorá
sídli v Bruchsal v Nemecku.
Odkazuje sa na obr. 3, každý z dopravníkov 12 obsahuje kolísku nesúcu prostriedok 50 na
odnímateľné a otočné zavesenie a nesenie pestovateľských kolísok 14 prebiehajúcich
horizontálne medzi nimi. V dôsledku toho, keď sa dvojica dopravníkov 12, 12 synchrónne
pohybuje pozdĺž prvej dráhy P1, kolísky 14 sa pohybujú hore a dolu, zatiaľ čo sa kolísky
udržujú vo zvislej polohe, v ktorej má hladina kvapaliny výhodnú orientáciu.
Odkazuje sa na obr. 3 a 4 a v uskutočnení každá kolíska 14 má na koncoch závesy 52 na
odnímateľn é z a vesenie na dopravníku. Kolíska nesúca prostriedky obsahuje dvojicu
odpovedajúcich horizontálnych otočných členov, akými sú napr. kolíky 54, 54 a ktoré sú
distribuované tak, že horizontálne vybiehajú od každého dopravníka 12 smerom
k protiľahlému dopravníku 12. Každý kolík 54 otočne nesie záves 52 príslušného konca
kolísky 14.
S odkazom na obr. 4, každá kolíska 14 je kvapalinu uchovávajúci žľab 56, ktorý obsahuje a
distribuuje ako rastliny, tak aj rast podporujúcu kvapalinu L, pozdĺž seba. Každá kolíska 14
obsahuje navrchu otvorený, všeobecne pravouhlý žľab 56, ktorý má protiľahlé koncové steny
58, 58 a bočné steny 60, 60 a spodnú stenu 62 prebiehajúcu medzi nimi. Kolíska je otvorená
v hornej časti 64. Kolíska obsahuje záves 52, ktorý je priľahlý ku každej koncovej stene 58 a
ktorý je konkrétne tvorený hákom, ktorý vybieha hore z kolísky 14, aby sa uviedol do záberu
s jedným z kolíkov 54 distribuovaných pozdĺž každého dopravníka 12, 12 a zavesil sa k
nemu. Záves 52 môže byť celistvý s koncovou stenou 58, pričom spodná stena 62 a bočné
steny 60, 60 sú pripevnené k protiľahlým koncovým stenám 58, 58 pripevňovacími
prostriedkami, akými sú napr. skrutky 65. Spodná stena 62 a bočné steny 60, 60 môžu byť
vytvorené z kanálikového materiálu v tvare U, čím sa minimalizujú švy.
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S odkazom na obr. 5A, 5B, uskutočnenia pestovateľského stroja 10 ďalej obsahujú
zavlažovací systém, ktorý privádza výživné kvapaliny L k rastlinám. Kvapaliny L sa môžu
aplikovať priamo na každú rastlinu v každej z pestovateľských kolísok 14 alebo sa môžu
aplikovať na každú z kolísok. Prívod kvapaliny môže byť usporiadaný priamo nad, napr.
hrebeňom alebo vrcholom 32 jednej alebo viac vĺn prvej dráhy P1 a je odsadený od dráhy,
aby sa zabránilo kontaktu s kolískami. Kvapalina sa môže tiež privádzať z miesta odsadeného
pozdĺžne od dráhy P kolísok.
Výživná kvapalina L sa môže dodávať napr. zo spoločnej skladovacej nádrže rastlinám
ľubovoľným vhodným zavlažovacím prostriedkom, zatiaľ čo sa každá kolíska dopravuje
pozdĺž dráhy P1, P2. Ako je to zobrazené, jeden zavlažovací prostriedok môže obsahovať
dýzu 70, ktorá je tekutinovo spojená so spoločnou skladovacou nádržou, napr. aby sa
smerovala voda a/alebo živiny, ktoré sa čerpajú zo skladovacej nádrže, do kvapalinu
prijímajúcej časti 72 každej kolísky 14.
S odkazom na obr. 5A, 5B, 6 a 7, aby sa maximalizovala variabilita prípadných usporiadaní
vstupu privádzajúceho kvapalinu do kolísok a minimalizovali sa straty kvapaliny spôsobené
rozstrekovaním a špliechanie, každá kolíska 14 obsahuje zábranu 74 proti rozstrekovaniu,
pokiaľ je to nutné, aby sa zachytila kvapalina L a smerovala sa kvapalina do kvapalinu
prijímajúcej časti 72. Ako je to zobrazené, zábrana 74 je umiestnená na jednom konci 14 a
vybieha nad hornú časť 64 kolísky 14, aby sa dosiahlo maximálne zachytenie kvapaliny L.
Zábrana 74 má spodný okraj 76, ktorý je odsadený od spodnej steny kolísky tak, aby sa pod
ním poskytol priechod 78 (obr. 6), aby sa umožnilo kvapaline pretiecť k zvyšnej časti kolísky.
Prívodný dýza 70 môže privádzať kvapalinu L zo strany kolísky 14, zatiaľ čo zostane
odsadená od kolísky pohybujúcej sa pozdĺž dráhy P. Prívod kvapaliny sa môže časovo
ovládať tak, že poskytuje kvapalinu L iba vtedy, keď je kolíska priľahlá k dýze. V jednom
uskutočnení sa kvapalina privádza na vrchole 32 dráhy P1, alebo v inom uskutočnení pri
prechode od dráhy P2 k dráhe P1 alebo naopak. Ďalej sa kvapalina L môže privádzať počas
zostupného pohybu 27 kolísky prvej dráhy P1, aby sa zlepšila účinnosť stroja, pokiaľ ide o
pohyb nekonečných dopravníkov 12/12.
S odkazom na obr. 6 a 7 sa kvapalina distribuuje pozdĺž spodnej steny 62 kolísky 14, aby sa
sprístupnila rastlinám rozmiestnených pozdĺž kolísky. Je poskytnutý odtokový otvor 80
odpovedajúci pestovateľskej technike na odvádzanie alebo úplné vypustenie zvyšnej
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kvapaliny v kolíske 14. Odtokový otvor 80 je umiestnený tak, že je priľahlý ku koncu 58
kolísky, ktorý je protiľahlý k vodu prijímajúcej časti 72.
Odkazuje sa na obr. 8A až 8C, rám 16 môže ďalej obsahovať odtokový žľab 82 na prijatie
kvapaliny odvedenej z každej z kolísok 14. Odtokový žľab 82 je umiestnený pod spätnou
druhou dráhou P2, aby zachytával kolísky 14, keď sa dopravujú pozdĺž druhej spätnej dráhy
P2. Odtokový žľab 82 môže prebiehať pozdĺž aspoň časti dĺžky druhej dráhy P2. Ako je to
zobrazené, každý odtokový otvor 80 kolísky je vybavený odtokovým čapom alebo zátkou 84.
Ako je to zobrazené na obr. 8B, zátka 84 má tesniaci člen 86 a driek 88. Na obr. 8A je driek
88 voľne vložený do odtokového otvoru 80 a dosadá pod svojou vlastnou váhou s tým, že
tesniaci člen 86 je v zábere so spodnou stenou 62 kolísky okolo otvoru 80. Zátka je
ovládateľná medzi uzavretou polohou (obr. 8A), v ktorej sa zadržuje kvapalina L v kolíske a
otvorenou polohou (obr. 8B), v ktorej odteká kvapalina L z kolísky.
Ako je to zobrazené na obr. 8C, zátku 84 je možné voľne vyzdvihnúť hore do jej otvorenej
polohy, aby sa porušilo tesné spojenie tesniaceho člena 86 s kolískou 14. Zátka 84 sa udržuje
v jej otvorenej polohe, aby sa odviedla časť alebo všetka kvapalina z každej kolísky 14. Driek
88 každej odtokovej zátky 84 je dostatočne dimenzovaný, aby mal výšku, ktorá je väčšia, ako
je odsadenie medzi spodnou stenou 62 každej kolísky 14 a odtokovým žľabom 82 pod
každým dopravníkom 12. V dôsledku toho, keď každá kolíska 14 dosiahne druhú spätnú
dráhu P2, uvedie sa driek 88 jeho odtokovej zátky 84 do záberu s odtokovým žľabom 82
(obr. 8B) a nadvihne tesniaci člen 86 od spodnej steny 62 do otvorenej polohy. Zátka 84 sa
vlečie pozdĺž dĺžky odtokového žľabu 82. Keď druhá dráha P2 prejde do prvej dráhy P1,
každá kolíska 14 sa premiestni hore (obr. 8A), čím sa uvoľní zátka 84 a opätovne sa uvedie
tesniaci člen 86 do záberu so spodnou stenou 62 kolísky 14.
Odtoková kvapalina sa môže dopravovať pozdĺž odtokového žľabu 82, aby sa obnovila,
vrátila do obehu alebo likvidovala.
V uskutočnení, a ako je to zobrazené na obr. 9, sa kvapaliny L distribuujú cez hydraulickú
hlavu, ktorá sa vloží do kolísky 14 a distribuuje sa pozdĺž nej. V iných uskutočneniach
zobrazených na obr. 10A až 10D sú kolísky 14 usporiadané tak, že majú sklon, aby sa
prichádzajúca kvapalina razantnejšie pohybovala z jedného konca k druhému.
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Na obr. 9, každá kolíska 14 prebieha horizontálne medzi dvoma dopravníkmi 12, 12 a je
v podstate paralelná so zemou G, na ktorej je rám 16 usporiadaný. Kvapalina L privedená do
každej kolísky sa vyrovná a rovnomerne sa sama o sebe distribuuje vnútri každej kolísky.
Avšak v uskutočneniach na obr. 10A a 10B je pestovateľský stroj 10 ďalej vybavený
prostriedkom na zavedenie dodatočnej hybnej sily na distribúciu kvapaliny vnútri každej
kolísky 14. Jednoducho, kolísky sa striedavo kolíšu z jedného konca k druhému tak, aby sa
kvapalina nútila k tomu, aby stekala jedným smerom a potom zase spätným smerom.
Orientácia každej kolísky 14 je usporiadaná tak, že sa každá kolíska 14 kolíše tam a späť,
zatiaľ čo sa dopravuje pozdĺž prvej dráhy P1.
Ako je to zobrazené na obr. 10A, počas dopravy hore smerom k vrcholu 32 pozdĺž prvej
dráhy P1, prvá koncová stena 58a každej kolísky 14 môže byť usporiadaná tak, aby bola
vyššia ako protiľahlá koncová stena 58b. Na dvojicu synchrónnych, kontinuálnych
nekonečných dopravníkov 12, 12 je prvá koncová stena 58a nesená na jeho dopravníku tak, že
je pootočená nepatrne pred alebo za koncovou stenou druhého dopravníka. Počas
vzostupného pohybu 26 vytvára toto pootočenie sklon každej kolísky 14, čím sa poskytne
dodatočná hybná sila kvapaline, aby sa pohybovala od vyššej koncovej steny 58a k spodnej
koncovej stene 58b a počas zostupného pohybu 27, ako je to zobrazené na obr. 10B, je kolíska
sklonená od konca 58b ku koncu 58a.
Ako je to zobrazené na obr. 10C, prvá koncová stena 58a je pootočená pred druhou koncovou
stenou 58b a kolíska je sklonená dolu od prvej koncovej steny 58a k druhej koncovej stene
58b počas vzostupného pohybu. Počas vzostupného pohybu 26 kolíska prijme prvú
horizontálnu orientáciu alebo prvý sklon 91. Keď sa kolíska 14 priblíži a dosiahne vrchol 32,
kolíska sa všeobecne vyrovná počas prechodu, aby sa pohybovala dolu. Po dosiahnutí
vrcholu, ako je to zobrazené na obr. 10D, sklon kolísky sa prevráti a kolíska prijme opačný
druhý sklon 92, ktorý zotrvá počas zostupného pohybu 27. V dôsledku toho sa kvapalina
v kolíske pohybuje z momentálne vyššej druhej koncovej steny 58b k momentálne nižšej
prvej koncovej stene 58a. Zmena sklonu 91, 92 kolísaním každej kolísky 14 spôsobuje to, že
sa kvapalina pohybuje tam a späť v kolíske.
V jednom uskutočnení sa hnacie reťazové koleso 46a jedného dopravníka môže rotačne
pootáčať vzhľadom na protiľahlé ozubené koliesko 46b, najmä posunutím referenčného zuba
nepatrne pred referenčný zub druhého reťazového kolesa. Môže sa dosiahnuť jemná regulácia
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pootáčania. V uskutočnení, v ktorom sú referenčné zuby hnacích reťazových kolies 46a, 46b
otočne vyrovnané, napr. sú tvorené identickými reťazovými kolesami, sú identicky klinom
upevnené na hnacom hriadeli, operátor môže zámerne zavesiť koniec kolísky na dopravník 12
tak, že má predstih alebo zavesiť na dopravník 12 tak, že má oneskorenie vzhľadom
na protiľahlý koniec kolísky, čím sa vytvorí sklon kolísky.

V závislosti na charaktere

spojenia medzi koncovou stenou 58 a dopravníkom 12 môže byť riadenie sklonu hrubšie.
Napr. otočný kolík 54 pre prvú koncovú stenu 58a sa môže posunúť alebo sa môže pootočiť
jedno alebo viac spojení pozdĺž hnacej reťaze 40 v porovnaní so synchrónne poháňanou
reťazou 40 druhého dopravníka, pričom zmena sklonu sa týka rozmerov spoja a dĺžky kolísky
14.
S odkazom späť na obr. 1, pestovateľský stroj 10 ďalej obsahuje rastové svetlá 18 v celom
ráme 16. V uskutočnení môžu byť svetelné zdroje 18 odsadené a umiestnené pozdĺž dĺžky
prvej dráhy P1, aby sa maximalizovalo množstvo svetla exponovaného na každú rastlinu. V
uskutočnení s vlnitou dráhou sa svetlá môžu poskytnúť v každom žliabku medzi vzostupne sa
pohybujúcou časťou 26 a zostupne sa pohybujúcou časťou 27. Podľa toho svetelný zdroj
alebo svetelné zdroje 18, 18 ... súčasne dosiahnu ako k rastlinám dopravovaným po
vzostupnej dráhe, tak aj k rastlinám dopravovaným po zostupnej dráhe. Svetelné zdroje 18 sa
môžu regulovať, aby sa riadila expozícia vrátane toho, či sú svetelné zdroje zapnuté alebo
vypnuté alebo intenzity emitované svetelnými zdrojmi. Svetelné zdroje 18 sa môžu manuálne
alebo automaticky zapínať alebo vypínať alebo nastavovať, aby sa regulovala expozícia,
vrátane poskytnutia osvetlenia v určitom svetelnom cykle.
V uskutočnení m ô ž u b y ť svetelným zdrojmi 18 svetlo emitujúce diódy (LED), ktoré
umožňujú operátorovi regulovať spektrum svetla exponovaného na vysadené plodiny, aby sa
prijali a regulovali špecifické štádiá rastu rastlín a vývoja. Okrem toho, pretože diódy LED
spotrebujú o 25 % menej energie ako typické fluorescenčné svetlá, použitie diód LED
umožňuje využitie solárneho výkonu, čo je najmä užitočné vo vzdialených oblastiach.
S odkazom na obr. 2 a 14, v uskutočnení môže byť pestovateľský stroj 10 vnútri alebo môže
byť nesený ako časť modulu 22. Príkladom modulu 22 je prepravný kontajner, ktorý má
prístup na jednom konci na nakladanie a odoberanie kolísok alebo rastlín. Modul môže mať
reflexné vnútorné steny, aby sa maximalizovalo dostupné svetlo a maximalizovala sa
expozícia rastlín dostupným svetlom.
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V inom uskutočnení môže každý modul 22 ďalej obsahovať prostriedky na regulovanie
vlhkosti a teploty vnútri modulu na poskytnutie optimálnych podmienok pre rast, ktoré sú
uspôsobené rastline, ktorá v module vyrastá.
Prevádzka
V jednom uskutočnení spôs o b pestovania rastlín zahrnuje poskytnutie aspoň jedného
pestovateľského stroja 10, ktorý má súbor všeobecne horizontálne prebiehajúcich
pestovateľských kolísok 14 od seba odsadených pozdĺž kontinuálneho alebo nekonečného
dopravníka 12 na pohyb pozdĺž dráhy P, z ktorých aspoň časť je vlnitá, pričom každá kolíska
nesie j e d n u alebo viac rastlín. Aspoň jedna pestovateľská kolíska 14 sa zavesí
z pestovateľského stroja 10 v prvej nakladacej polohe 20 a aspoň jedna pestovateľská kolíska
14 sa posúva z nakladacej polohy hore a dolu a prírastkovo pozdĺžne 28 pozdĺž prvej vlnitej
dráhy P1. V celom stroji sa aspoň jedna rastlina exponuje rast podporujúcim svetlom 18 a k
aspoň jednej rastline sa privádza výživná kvapalina L. Aspoň jedna pestovateľská kolíska 14
sa vracia do nakladacej polohy pozdĺž druhej spätnej dráhy P2. Keď rastliny dozrejú, môžu sa
pozberať vo výhodných prístupových miestach zahrnujúcich prvý koniec 20 alebo druhý
koniec 24. Keď rastliny nie sú ešte pripravené na zber, pestovateľský cyklus sa opakuje, kým
aspoň jedna rastlina nie je pripravená na zber alebo nedosiahla nejaký iný cieľový vzrast,
vrátane toho, že prerástla kolísku alebo odsadenie medzi kolískami.
V uskutočnení sa môže rýchlosť posúvania pestovateľských kolísok regulovať tak, aby sa
regulovalo množstvo a rýchlosť súčasnej dodávky svetla a výživných kvapalín, aby sa
optimalizoval rast rastlín.
V uskutočnení sa rastliny odoberajú z dopravníka po jednom priechode, buď na zber alebo
následné zachádzanie. V inom uskutočnení sa rastliny odoberajú z dopravníka po tom, ako
dosiahnu medzný rastový stupeň, napr. po tom, ako dosiahnu určitú zrelosť alebo veľkosť. V
inom uskutočnení sa rastliny naložia a odoberú z rovnakého konca 20, 20 dopravníka. V inom
uskutočnení sa rastliny naložia z nakladacieho konca 20 pestovateľského stroja a odoberú
z druhého odoberacieho konca 24 pestovateľského stroja.
Operátor môže zasadiť semená alebo sadenice vnútri inertného pestovateľského média, akým
je napr. tehla alebo kocka minerálnej plsti, ktorá je ľahko a komerčne dostupná od rôznych
záhradníckych dodávateľov, akým je napr. spoločnosť Cultilene (Saint-Gobain Cultilene
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B.V., Tilburg, The Netherlands) a umiestni zasadené semená alebo sadenice dovnútra
pestovateľských kolísok. Každá naložená alebo zasadená pestovateľská kolíska 14 sa môže
odnímateľne a otočne zavesiť na pestovateľský stroj v nakladacej polohe na nakladacom
konci 20 pestovateľského stroja 10. Kolísky zostanú orientované tak, aby sa zaistil správny
rast rastliny, bez ohľadu na kľukatú dráhu samotného dopravníka. Kolísky sa dopravujú
pozdĺž prvej a druhej dráhy P1, P2, zatiaľ čo sú vystavené svetlu a je im poskytovaná výživná
kvapalina, ktorá podporuje ich rast.
S odkazom na obr. 12A až 13D, po určitej perióde rastu dosiahnu rastliny cieľový vzrast pre
tento stroj. Napr. rastliny môžu byť pripravené na zber alebo, hoci nedozrejú, aby boli
pozberané, je pravdepodobné, že môžu dosiahnuť taký vzrast, že zasahujú do dostupného
rastového priestoru priľahlej rastliny alebo kolísky a môžu vyžadovať väčší rastový priestor.
A preto sú rastliny s väčšou veľkosťou ďalej odsadené od seba.
Ako je to zobrazené na obr. 12A a 12B, v uskutočnení, na ktorom sa iba ukazuje rast
a doprava, nie nevyhnutne zariadenie 10, sa rastliny dopravujú od nakladacej polohy 20 do
odoberacieho miesta 24. Keď rastliny dosiahnu vhodné rastové štádium rastového cyklu,
rastliny sa môžu pozberať odobratím rastových kolísok od pestovateľského stroja 10
v odoberacom mieste 24 pre stroj 10.
V prípadoch, v ktorých rastliny ešte nedozreli, sa rastliny dopravujú pozdĺž prvej dráhy P1
z nakladacej polohy do odoberacieho miesta 24 a vracajú sa pozdĺž druhej dráhy P2 do
nakladacej polohy 20, aby pokračovali v raste. Tento nekonečný okruh alebo slučka
zahrnujúca prvú a druhú dráhu P1, P2 sa môže opakovať tak dlho, ako je to nutné, aby sa
dosiahol cieľový rastový stupeň a/alebo aby sa dokončil rastový cyklus. Cieľový rastový
cyklus môže zahrnovať špecifickú zrelosť alebo veľkosť rastliny.
S odkazom na obr. 13A až 13D, je poskytnutý súbor pestovateľských strojov, ktoré sú
zapojené so série a z ktorých každý riadi určitý stupeň rastového cyklu rastliny. Na obr. 13A,
v uskutočnení sa prvý pestovateľský stroj 10a môže použiť na to, aby zo semien vyrástli
sadeničky. Ako je to zobrazené, po určitej perióde rastu vyklíčilo a vyrástlo šesť semien na
jednu kolísku do sadeníc. Šesť sadeníc, ktoré dorástli do dostatočnej veľkosti, aby sa odobrali,
sa odoberú, aby sa dopravili k následnému alebo druhému rastovému stroju 10b.
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Z odkazom na obr. 13B, šesť sadeníc, ktoré sa prijmú na nakladacom konci druhého
pestovateľského stroja 10b, b y m o h li dorásť, aby sa pozbierali ako dozreté rastliny.
Alternatívne, v závislosti na rastlinách, šesť sadeníc by mohlo rásť, dokiaľ nezrelé rastliny
nezačnú zasahovať do dostupného rastového priestoru priľahlej kolísky. Kolísky sa môžu
opätovne distribuovať tak, aby boli pozdĺžne odsadené ďalej od seba na dopravníku, aby sa
zväčšil dostupný rastový priestor medzi každou kolískou alebo sa môžu dopraviť do iného
následného pestovateľského stroja 10c.
Ako je to zobrazené a teraz sa odkazuje na obr. 13C, menší počet rastlín a menší počet
kolísok, štyri zobrazené kolísky , sa dopraví a naloží do následného alebo tretieho
pestovateľského stroja alebo strojov 10c. Podobne, rastliny sa môžu pozbierať alebo s
odkazom na obr. 13D, kolísky, ktoré nesú väčšie nedozreté rastliny, sa môžu dopraviť do
jedného alebo viac následných a konečných strojov 10d, ako je to zobrazené na obr. 13D.
Odsadenie a stupne pestovateľských strojov sa môžu dopredu stanoviť pre konkrétne
vlastnosti rastlín zahrnujúce rýchlosti rastu a veľkosti.
Príklad
Tu opísané uskutočnenia môžu obsahovať jeden alebo viac stohovateľných modulov 22,
z ktorých každý pojme rám 16 pestovateľského stroja 10. V určitom uskutočnení a ako je to
zobrazené na obr. 14, stohovateľné moduly 22 môžu mať veľkosť 8 stôp krát 8 stôp krát 40
stôp a tri moduly 22, 22, 22 môžu byť na seba hornými stranami naskladané, aby sa vytvoril
jeden jediný stoh. V dôsledku toho typické skladisko s plochou 10 000 stôp2 môže prijať
rádovo 30 stohov, ktoré sú umiestnené svojimi stranami alebo svojimi koncami vedľa seba a
z ktorých každý obsahuje tri pestovateľské stroje, a teda celkovo asi 39 pestovateľských
strojov.
V závislosti na štruktúre podlahovej plochy skladisko sa umiestnením stohov pestovateľských
strojov môže meniť. Ako je to zobrazené na obr. 15A a pre asi 10 000 stôp2, v jednom
uskutočnení, tridsať stohov môže byť vyrovnaných do jedného jediného stĺpca. V inom
uskutočnení, ako je to zobrazené na obr. 15B, trinásť stohov môže byť vyrovnaných do
štyroch stĺpcov v troch radoch s jedným stĺpcom vo štvrtom rade.
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V jednom uskutočnení sú pestovateľské stroje umiestnené do „kontajnerov typu PODS alebo
definovaného priestoru” vnútri skladiska alebo stodoly. Kontajner typu PODS tvorí modul,
ktorý má tri pevné steny, podlahovú stenu, stropovú stenu a štvrtú stenu, ktorá tvorí dvere na
jednoduchý prístup. Kontajne r y t y p u P O D S môžu obsahovať jednu alebo viac
pestovateľských strojov vhodných pre stodolu. Napr. v stodole, v ktorej bolo potrebných 100
pestovateľských strojov, môže byť 20 kontajnerov typu PODS, z ktorých v každom by bolo
päť pestovateľských strojov. Kontajner typu PODS zaisťuje reguláciu klímy prostredia pre
konkrétne rastúce rastliny.
Regulácia rastového prostredia vnútri pestovateľského stroja môže zahrnovať reguláciu vody,
živín, oxidu uhličitého (CO2), vlhkosti a iných rastových činiteľov. Tu rastový stroj poskytuje
všetky tri hlavné funkcie, ktoré sú základné pre rast a vývoj a ktoré zahrnujú fotosyntézu,
dýchanie a vyparovanie. Ako to bolo diskutované, je poskytnutá výživná kvapalina, ktorá
podporuje rast a svetlo. V prípade regulácie CO2 sa môže priviesť množstvo CO2, ktoré sa
spotrebuje rastúcimi rastlinami a môže sa privádzať na základe typu rastlín a podmienok. CO2
zvyšuje produktivitu prostredníctvom lepšieho rastu a vitality rastlín.
Tu opísané uskutočnenia sú užitočné v tom, že poskytujú lokálny zdroj čerstvej zeleniny a
ovocia s nízkou kapitálovou investíciou bez ohľadu na geografické miesto. Keď uskutočnenia
môžu ďalej obsahovať prostriedky na poskytnutie svetla, vody a živín rastlinám, každý modul
môže byť umiestnený vo vzdialených lokalitách alebo umiestnený v blízkosti lokálnych
obchodov. V dôsledku toho

sa minimalizujú dopravné náklady, pretože použitie

pestovateľských strojov nie je obmedzené oblasťou alebo ročnou dobou, keď je vhodné
ľubovoľné miesto s dodávkou vody a energie.
Okrem t o h o , keď uskutočnenia môžu ďalej obsahovať pestovateľský stroj vnútri
regulovaného prostredia, je tu menšia potreba, aby sa operátor staral o každú z rastlín, čím sa
zníži množstvo práce, ktoré je spojené s typickým priemyslovým komerčným farmárením.
Rastliny môžu rásť v urýchlených rastových cykloch, aby sa uspokojila každodenná potreba
jedla, ako aj v špecializovaných podmienkach, aby sa uspokojili špecifické potreby, napr.
spoločností dodávajúce potravinové doplnky. Potreby hladujúcich vo svete sa môžu
uspokojovať lokálne.
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Uskutočnenia môžu ponúkať ekologické výhody, akými sú napr. znížená spotreba fosílnych
palív používaných v doprave produktov do obchodov, lepšia energetická účinnosť, znížené
a/alebo nepatrné znečistenie živinami, vylúčenie použitia toxických pesticídov a
priemyslových hnojív, regulovaná a znížená spotreba vody a opätovné použitie
nepoužívaných a nečinných zariadení.
V jednom aspekte je poskytnutý systém na rast rastlín v uzavretom priestore s regulovaným
prostredím, ktorý obsahuje: pestovateľský stroj na pestovanie s vysokou hustotou rastlín,
ktorý obsahuje súbor horizontálnych, bočne prebiehajúcich pestovateľských kolísok nesúcich
rastliny, pričom kolísky sú spojené so synchronizovanými a paralelnými nekonečnými
dopravníkmi a sú zavesené medzi nimi, pričom tieto dopravníky sa pohybujú po vlnitej dráhe,
ktorá zahrnuje vzostupné a zostupné trajektórie a pohybujú sa prírastkovo medzi prvou
polohou a druhou polohou a vracajú sa do prvej polohy; súbor rast podporujúcich svetelných
zdrojov, prostriedkov na privádzanie vody a rast podporujúcich živín do pestovateľských
kolísok. Nekonečný dopravník môže byť nesený v ráme, v ktorom prvou polohou je
nakladajúci koniec a druhou polohou je odoberajúci koniec rámu. Rám môže byť časťou
modulu alebo môže byť umiestnený v rámci modulu.
V uskutočnení sa uvedené rastliny nesú v pestovateľských kolískach a ako rastliny rastú,
kolísky sa odsadzujú ďalej od seba. Jeden prístup spočíva v tom, že sa kolísky odoberú a
umiestnia sa na následný stroj, v ktorom sa odsadia ďalej od seba. Iný prístup spočíva v tom,
že sa niektoré kolísky odoberú, čím sa ponechajú zvyšné kolísky s väčším odsadením a
odobrané kolísky sa umiestnia do následného stroja. Odsadenie sa vyberie tak, aby sa
maximalizovala koncentrácia rastlín na plochu pestovateľského stroja.
V uskutočnení sa uvedené pestovateľské kolísky zavlažujú vodou a/alebo rast podporujúcimi
živinami vo vrcholovej vertikálnej výške na dopravníkovej reťazi, v dôsledku čoho gravitačná
sila, ktorá pôsobí na dolu dopravované kolísky, napomáha v zdvíhaní trochu ľahších kolísok
pohybujúcich sa po vzostupnej dráhe.
V uskutočnení rast rastlín podporujúce svetelné zdroje sa môžu strategicky rozmiestniť
v žľaboch pozdĺž vlnitej dráhy, môžu sa distribuovať pozdĺž šírk y r á m u a môžu sa
manipulovať v priebehu periód rastu rastlín.
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V uskutočnení uvedená dopravníková reťaz vystupuje z regulovaného priestoru alebo
prostredia, napr. aby sa obsluha oddelila od vysokých úrovní CO2 alebo iných rizík
existujúcich v regulovanom pestovateľskom prostredí, aby sa naložili a vyložili pestovateľské
kolísky.
Podľa iného hľadiska systém môže ďalej obsahovať zariadenie alebo prostriedok na
zavedenie kvapaliny, akou je napr. voda a živiny do pestovateľských kolísok obsahujúcich
rastové médium.
Podľa iného hľadiska systém môže obsahovať zariadenie alebo prostriedok na privedenie
kvapaliny obsahujúcej vo d u a ž i v i n y d o pestovateľských kolísok, aby rastliny rástli
hydroponicky.
V uskutočnení systém môže ďalej obsahovať zariadenie alebo prostriedok na regulovanie
koncentrácie plynov prítomných v regulovanom prostredí.

22

Patentové nároky

1. Spôsob pestovania rastlín v regulovanom prostredí, zahrnujúci:
poskytnutie pestovateľského stroja (10) majúceho nekonečný dopravník (12) majúci súbor
pestovateľských kolísok (14) odsadených od seba pozdĺž dopravníka, pričom každá kolíska
(14) nesie jednu alebo viac rastlín v nej;
posúvanie kolísok pozdĺž dráhy, z ktorých aspoň časť je vlnitou dráhou (P) majúcou
striedajúce vzostupné a zostupné časti (26, 27);
vystavenie jednej alebo viacero rastlín svetlu podporujúcom rast;
a opakovanie posúvania kolísok (14) pozdĺž dráhy (P), dokiaľ jedna alebo viacero rastlín
nedosiahne cieľový vzrast pre stroj (10),
vyznačujúci sa
orientovaním kolísok (14) tak, aby mali sklon;
privádzaním vyživovacej kvapaliny (L) do kolísok a prúdením kvapaliny (L) pozdĺž každej zo
sklonených kolísok (14); a
obrátením sklonu kolísok, keď kolísky (14) sa striedajú medzi vzostupnými časťami (26, 27)
vlnitej dráhy (P).
2. Spôsob podľa nároku 1, kde posúvanie kolísok (14) pozdĺž dráhy (P), dokiaľ jedna alebo
viacero rastlín nedosiahne cieľový vzrast, ďalej zahrnuje:
posúvanie kolísok (14), dokiaľ jedna alebo viacero rastlín nezasiahne do dostupného
pestovateľského priestoru inej z rastlín.
3.

Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, kde po tom, ako rastliny dosiahli cieľový vzrast,

prenesú sa kolísky (14) do následného pestovateľského stroja (10) na opakované posúvanie
kolísok (14) pozdĺž dráhy (P) následného pestovateľského stroja, kým jedna alebo viacero
rastlín nedosiahne cieľový vzrast pre následný stroj.
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4.

Spôsob podľa nároku 3, ďalej zahrnujúci opakovanie prenesenia kolísok (14) majúcich

rastliny s ich cieľovým vzrastom pre následný stroj (10) do následného pestovateľského stroja
(10), kým jedna alebo viacero rastlín nie je pripravených na zber.
5.

Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 4, kde pre ľubovoľný stroj (10) alebo

následný stroj (10) po tom, ako rastliny dosiahli cieľový vzrast pre stroj (10) alebo následný
stroj (10), sa pestovateľské kolísky (14) odsadia od seba ďalej na dopravníku (12).
6.

Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 5, kde nesenie jednej alebo viacerých rastlín

v každej pestovateľskej kolíske (14) ďalej obsahuje zasadenie jednej alebo viacerých sadeníc
do inertného pestovateľského média.
7.

Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 6, ďalej zahrnujúci odvádzanie aspoň časti

tekutiny z kolísok (14) pozdĺž dráhy (P).
8.

Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 7, kde vystavenie jednej alebo viacerých

rastlín svetlu podporujúcom rast zahrnuje osvetľovanie rastlín od svetelného zdroja (18)
umiestneného medzi striedajúcimi sa vzostupnými a zostupnými časťami (26, 27).
9.

Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 7, kde privádzanie výživnej kvapaliny do

kolísok (14) zahrnuje privádzanie kvapaliny (L) k aspoň jednej zo zostupných častí (27) dráhy
(P).
10.

Pestovateľský stroj na pestovanie rastlín v regulovanom prostredí, obsahujúci:

paralelnú dvojicu nekonečných dopravníkov (12, 12) tvoriacich pestovateľskú dráhu (P),
z ktorých aspoň časť je vlnitá dráha (P1) majúca striedajúcu vzostupnú a zostupnú časť (26,
27) a spiatočnú dráhu (P2), pričom každý dopravník (12) má kolískové miesta a prvý závesný
nosič (54) vybiehajúci bočne z každého dopravníka (12) v každom kolískovom mieste,
pričom každý dopravník (12) ďalej obsahuje nekonečnú hnaciu reťaz (40), hnacie reťazové
koleso (46), súbor vodičových ozubených kolies, prevodový motor (44) a spoločný hnací
hriadeľ (42) funkčne spojený s každým z dvojice nekonvenčných dopravníkov (12, 12) na
synchrónne poháňanie dvojice nekonečných dopravníkov (12, 12);
súbor kolísok (14) odsadených pozdĺž a nesených medzi paralelnou dvojicou dopravníkov
(12, 12) na pohybovanie pozdĺž pestovateľskej dráhy, pričom každá kolíska (14) má
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protiľahlé konce (58, 58) a druhý závesný nosič (52) kompatibilný s prvým závesným
nosičom (54) na každom protiľahlom konci (58) pre otočné zavesenie kolísky (14)
z dopravníkov, pričom každá kolíska (14) nesie jednu alebo viac rastlín vnútri nej v rastovej a
výživovej kvapalinovej orientácii;
zdroj výživovej kvapaliny; a
zdroj rast podporujúceho svetla (18),
vyznačujúci sa tým, že:
prvý závesný nosič (54) vybieha z každého dopravníka (12), ktorý je pootočený pred iným
prvým závesným nosičom (54) druhého dopravníka (12) na udelenie sklonu každej kolíske a
na obrátenie sklonu kolísky, keď sa kolíska (14) pohybuje hore a potom dolu (26, 27) pozdĺž
vlnitej dráhy (P1).
11.

Pestovateľský stroj podľa nároku 10, kde každý dopravník (12) z dvojice nekonečných

dopravníkov (12, 12) je v rovine a roviny sú vzájomne paralelné.
12.

Pestovateľský stroj podľa nároku 10 alebo 11, kde pestovateľská dráha (P) ďalej

obsahuje: prvú dráhu (P1) obsahujúcu vlnité vzostupné a zostupné časti (26, 27) a spätná
dráha (P2) je druhá dráha na vedenie v slučke späť k prvej dráhe (P1).
13.

Pestovateľský stroj podľa nároku 12, kde druhá dráha (P2) je priamočiara, všeobecne

horizontálna dráha.
14.

Pestovateľský stroj podľa niektorého z nároku 10 až 13, kde kolísky (14) sú

odnímateľné z dopravníka (12).
15.

Pestovateľský stroj podľa nároku 14, kde prvé závesné nosiče (54) sú kolíky a druhé

závesné nosiče (52) sú háky vybiehajúce hore z kolísok (14).
16.

Pestovateľský stroj podľa niektorého z nárokov 10 až 15, kde každá kolíska (14) ďalej

obsahuje spodnú stenu (62), ktorá má odtokový otvor (80) na periodické odvádzanie
vyživujúcej kvapaliny (L) z kolísky.
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17.

Pestovateľský stroj podľa nároku 16, kde odtokový otvor (80) ďalej obsahuje

odtokovú zátku (84) voľne uloženú vnútri odtokového otvoru (80) a ovládateľnú medzi
odtokovou polohou a tesniacou polohou.
18.

Pestovateľský stroj podľa nároku 17 ďalej obsahujúci odtokový žľab (82) umiestnený

pod spätnou dráhou (P2) aspoň jedného z dvoch dopravníkov (12, 12) na ovládanie odtokovej
zátky (84) do odtokovej polohy.
19.

Pestovateľský stroj podľa niektorého z nárokov 10 až 18 ďalej obsahuje dýzu (70),

ktorá smeruje vyživujúcu kvapalinu (L) dovnútra kolísok (14), čím sa posúvajú.
20.

Pestovateľský stroj podľa niektorého z nárokov 10 až 19, kde pre každú kolísku (14),

pootáčanie prvého závesného nosiča (54) vybiehajúceho z dopravníka (12) z dvojice
dopravníka (12, 12) pred iný prvý závesný nosič (54) druhého dopravníka (12) ďalej zahrnuje
rotačné pootočenie hnacích reťazových kolies (46) jedného dopravníka (12) z dvojice
dopravníkov (12, 12) voči sebe.
21.

Pestovateľský stroj podľa niektorého z nárokov 10 až 19, kde pre každú kolísku (14),

pootočenie prvého závesného nosiča (54) vybiehajúceho z jedného dopravníka (12) z dvojice
dopravníkov (12, 12) pred iný prvý závesný nosič (54) druhého dopravníka (12) ďalej
zahrnuje umiestnenie prvého závesného nosiča (54) z jedného dopravníka (12) z dvojice
dopravníkov ( 1 2 , 1 2 ) n a pestovateľskej dráhe (P) s predstihom alebo s oneskorením
vzhľadom na iný prvý závesný nosič (54) druhého dopravníka (12).
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