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Mariusz Podymniak

W PrzYPadku większoŚci owoców produkowanych z przeznaczeniem na rynek deserowy bardzie
oPłacalna okazuje się ich sPrzedażna rynki zewnętrzn e niżzbywanie ich w [ralu. Aby było to jednak
mozliwe, konieczne jest dYsPonowanie dużymi partiami owoców oraz posiadinie oapÓ*iedniej in_
frastrukturYdo ich Przechowywania, sortowania i pakowania.Takie zapleczezkoleijestłatwiej stwo_
rzYci utrzYmaĆ, gdY Producenci owocow ze sobą wspołpracują. Tak właśnie powstała organizacja
Be rryG rou p, zajmująca się p rod u kcją i s przedazą owocow.
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Gru powa infrastru ktu ra

BerryGroup (fot. 1) zostałautłvorzona w 201 1 roku przez
5 plantatorów borówki wysokiej i w takim slładzie działa
do dziś. Połączył ich wspólny cel - usprawnienie sprzeda-
ży owoców i potrzeba pozyskiwania nowych odbiorców.
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Udało się to już po części zrealizować, gdy w 2013 roku za-
czął funkcjonować obiekt logistyczny w Lubosinku (kołc
Pniew), przystosowany do schład zania, przechorływania
i pakowania owoców borówki. Zainstalowano w nim ii-
nię do sortowania i pakowania owocóW skonfigurowana
z maszyn firm Weco i Krebeck (fot.2). Z tej pierwszej po-
chodzi sorter, który oddziela o\^/oce zbyt miękkie, z kÓlei
wagonaważaĘ i pasy transportowe dostarczyłata druga.

Podczas sortowania owoce wysypywane są na pas transpol-
towy i najpierw trńają na kalibrownicę, gdzie oddzielane
są jagody zbYdrobne. Następny sorter oddziela owoce zbl-t
miękkie. Ma to duże znaczenie, gdyż jakpodkreśla prezes
BerrlGroup Mariusz Kędzia, w ten sposób oddziela sie
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- J do sortowania owoców wyposażona jest m,in,

,-e podczas sprzedaży mogĘby mięknąć i tracic

. datkowa kontroia prowadzona jest jeszcze na

_,,jry.m. Zainstalorvana tu wagonaważarka (fot. r)

trybie cyldicznym. g*o.e są rozdztelane do

lrych - po uzyskaniu oclpowiedniej masy owo-

.3tki są podalł,ane na linię transportującą. W ta-

:ie pracy, gdy wagonaważarka podaje cyklicznie

= 
-;k równocześnie, spore jest ryzyko błędu, dlatego

:-,fvana jest dodatkowo waga dlnamiczna, któ-
- l opakowania z nadmierną lub zblt małą masą

J lecydowaliśmy się na tego typu linię, ponieważ
,ilpaktowa i nie zajmuje zbyt dużo miejsca, a jak

:strzeby była wystarczĄqca - moń M. Kędzia,
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Fot. 3. Wagonawazarka porcjuje zaprogramowane ilości

owoców

Przy pakowaniu owoców po 200 g w punetki możnaprzy-

gotować około 1 tony towaru rł, ciągu godziny,

Cały obiekt ma powierzchnię 700 m', ale okazuje się, ze to

już nie wystarcza. GĄ planowaliśmy jego budowę, wydawa-
'ło 

nam się, że będzie wyłarczalqcy dla naszych potrzeb, ale

po 2 sezonach okazuje się zbyt mały. BrakĄe miejsca na skła-

dowanie pustych opakowań i przygotowanie wysyłek, dlatego

w najbliższych latach konieczna będzie rozbudowa posiada-

nego obiektu - stwierdza Mateusz Pilch, jeden z,:udzińow-

ców grupy. Koniecznybędzie również zŃup urządzenia do

zgrzewania opakowań, gdyż taki sposób pakorvania jest lłry-

ńugur.y przez corazwiększą grupę odbiorców W obiekci;
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