
I.  WynalazkI

dzIał a

pOdStaWOWe pOtrzeBy ludzkIe

A1 (21) 414969 (22) 2015 11 29

(51) A01C 1/02 (2006.01) 
 A01C 1/06 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W KRAKOWIE, Kraków; PRZEMYSŁOWY INSTYTUT 
MASZYN ROLNICZYCH, Poznań

(72) TADEUSIEWICZ RYSZARD; JABŁOŃSKI ZBIGNIEW; 
MIKRUT ZBIGNIEW; PRZYBYŁO JAROMIR; PIŁAT ADAM; 
TURNAU ANDRZEJ; KLOCEK JAKUB; WALCZYK JÓZEF; 
TYLEK PAWEŁ; JULISZEWSKI TADEUSZ;  
KIEŁBASA PAWEŁ; SZCZEPANIAK JAN;  
ADAMCZYK FLORIAN; FRĄCKOWIAK PAWEŁ; 
WĄCHALSKI GRZEGORZ

(54) System do automatycznej skaryfikacji i oceny 
żywotności nasion oraz sposób automatycznej 
skaryfikacji i oceny żywotności nasion

(57) System do automatycznej skaryfikacji i oceny żywotności na-
sion, charakteryzujący się tym, że zawiera zbiornik wejściowy (102) 
nasion, połączony z początkiem toru przebiegu nasiona przez sys-
tem zawierający ustawione kolejno elementy: podajnik (103), układ 
detekcji długości i orientacji (110), układ zmiany orientacji (120), 
układ pozycjonowania (135), chwytak (132), skaryfikator (142), układ 
detekcji zmian mumifikacyjnych (150), sortownik (162) stanowiący 
koniec toru i połączony ze zbiornikami nasion (163, 164, 165).

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 414887 (22) 2015 11 23

(51) A01C 3/02 (2006.01) 
 A01C 3/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
W FALENTACH, Falenty

(72) PIETRZAK STEFAN; URBANIAK MAREK

(54) metoda przechowywania obornika na składowisku 
z podłożem denitryfikacyjnym

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest metoda przechowywania 
obornika na składowisku z podłożem denitryfikacyjnym. Metoda 
polega na tym, że obornik jest przechowywany w pryzmie (1), po-

sadowionej na podłożu denitryfikacyjnym (2), stanowiącym mie-
szaninę gleby i trocin. Podłoże to umieszczone jest w wykopie, 
którego dno wyłożone jest folią (3), odporną na działanie czynni-
ków biologicznych i chemicznych. W podłożu denitryfikacyjnym 
zachodzi redukcja azotanów (NO3) - których źródłem są wycieki 
powstające z pryzmy obornika (1), do azotu cząsteczkowego (N2)  
i podtlenku azotu (N2O), jako produktu ubocznego reakcji, co za-
pobiega przedostawaniu się tego zanieczyszczenia do wody 
gruntowej. Umieszczona pod podłożem denitryfikacyjnym folia 
dodatkowo zabezpiecza wodę gruntową przed przedostaniem się  
do niej azotanów.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415037 (22) 2015 11 30

(51) A21D 2/36 (2006.01) 
 A21D 2/18 (2006.01) 
 A21D 2/38 (2006.01) 
 A21D 8/00 (2006.01)

(71) PPU NORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szymankowo

(72) HARASIMOWICZ-HERMANN GRAŻYNA;  
HERMANN JANUSZ; SADKIEWICZ JÓZEF

(54) Sposób wytwarzania pieczywa rustykalnego 
o wydłużonej świeżości z prozdrowotnymi 
dodatkami funkcjonalnymi

(57) Sposób wytwarzania pieczywa rustykalnego o wydłużonej 
świeżości z prozdrowotnymi dodatkami funkcjonalnymi pszen-
nego na podmłodzie i pszennego mieszanego do odroczonego 
wypieku (poprzez chłodzenie i mrożenie), charakteryzujący się 
tym, że z ogólnej ilości wody należy odjąć 20 kg wody w celu wy-
tworzenia śluzu z 2 kg mikronizowanej babki płesznik, przy czym 
do odmierzonej ilości wody dodaje 0,5 kg inuliny (fruktanu), oraz 
wyciągu z młodego zielonego jęczmienia a także wyciągu z ziół 
na trawienie Ojca Klimuszki, zaś po uwodnieniu, uwolnione sub-
stancje śluzowate z mikronizowanej babki płesznik wraz z inuliną, 
wyciągiem zielonego jęczmienia i wyciągiem ziół na trawienie Ojca 
Klimuszki dodaje stopniowo przez natrysk, na powierzchnię ciasta, 
od początku jego wyrabiania, aż do jego zakończenia, zaś po wy-
tworzeniu ciasta, nie zrywając siatki glutenowej, formuje się kęsy 
i poddaje je rozrostowi, przy czym czas rozrostu jest zróżnicowa-
ny, następnie zwiększa temperaturę i skraca czas rozrostu o 30%, 
po czym kęsy poddaje procesowi pieczenia w piecu tunelowym 
z podkładem zapiekania z kamienia naturalnego, który jest prze-
rywany po osiągnięciu maksymalnego wzrostu kęsów oraz utrwa-
lenia struktury miękiszu, przed ostatecznym ukształtowaniem 
i karmelizacją skórki, następnie pieczywo poddawane jest schło-
dzeniu do temperatury 55°C, a następnie mrożone szokowo do mi-
nus 18°C w środku kęsa i przechowywane w temperaturze od 0  
do 2°C do 36 godz.

(1 zastrzeżenie)


