
Injektorové trysky a příslušenství 
pro ochranu rostlin

Přehled doporučených trysek 
pro hlavní kultury v polní výrobě

AirMix® und TurboDrop® –
celosvětově úspěšné 

v moderní ochraně rostlin!
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Herbicidy
V počátečním stadiu kultury 
se obzvláště hodí tryska 
TD-HiSpeed, použitá při
vyšší rychlosti jízdy. Při 
nebezpečí úletu, nebo 
při citlivých sousedních 
kulturách je třeba 
bezpodmínečně volit trysky
s hrubými kapkami.

Kukuřice

Malé plevele

AirMix®

2-4 bar

TurboDrop®

HiSpeed 
3-5 bar

Herbicidy

Insekticidy
Pro ošetření fungicidy 
případně insekticidy 
v oblasti sání kořenů, 
od vývojového stádia 
32 (BBCH), mohou být 
nasazeny aplikační 
trubice s tryskou a také 
v kombinaci s DAMem. 
Při aplikaci tekutého 
hnojiva v pozdějším stadiu 
růstu, je třeba použít v 
každém případě aplikační 
trubice.

Insekticidy

Kód
BBCH 00 11 12 13 14 15 17-32 34 53

Kód
BBCH 00 11 12 13 14 15 17-32 34 53

TurboDrop®

HiSpeed 
3-5 bar

TurboDrop®

4-6 bar

Přehled doporučených trysek

Injektorové trysky s příslušenstvím 
pro ochranu rostlin a kapalné hnojení
Cílem našeho vývoje trysek je co nejlepší aplikace přípravků na
ochranu rostlin v co možná nejširším spektru použití. Asi nikdy 
nebude existovat univerzální tryska, která by byla optimální pro
všechny případy použití. Nikoho by asi nenapadlo dávat vždy tu 
samou dávku hnojiva rostlinám a při tom mu bylo jedno, ve kterém
stádiu růstu se nacházejí. Tak je to také s tryskami. Určité trysky se
hodí k jednotlivým vývojovým stádiím rostlin a mohou se od použití 
k použití měnit. Není tak vždy snadné nalézt optimální trysku.
Určující veličinou v zemědělství ale zůstává přes všechnu techniku 
působení přírodních vlivů. Není nic snazšího, než se nechat vést 
těmito vlivy při volbě trysek k ošetření plodin. Proto jsme použili 
naše letité zkušenosti z praxe a výzkumu při výběru trysek, které 

se u zemědělců zvláště osvědčily. Na základě stupnice vývojových
stádií rostlin (BBCH-Code) jsme vypracovali přehled doporučených
trysek s důrazem pro jejich uplatnění v současných kulturách 
zemědělských plodin.
Jednotlivá doporučení se vztahují pouze na daný typ trysky, neboť
velikost trysky a tlak při postřiku se řídí požadovanou dávkou a 
rychlostí jízdy podle příslušných dávkovacích tabulek. Při výběru 
trysek jsme vycházeli z obvyklých podnikových struktur a podmínek
při použití. Jelikož jsou tyto (podmínky a struktury) velmi rozdílné, 
mohlo dojít i k odchylkám.
V okrajových oblastech polí je v každém případě nutno nasadit 
úlet omezující techniku, odpovídající příslušným předpisům pro 
jednotlivé chemické přípravky. Podle okolností to může vést k 
nasazení jiných trysek, než které jsou uvedeny v textu. Udávané 
tlaky při postřiku jsou vzaty jako optimální.
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Herbicidy
Na hrudovitých polích, 
případně takových s mnoha 
posklizňovými zbytky po 
předešlé plodině, můžeme 
použitím trysek s dvojitým 
plochým paprskem zabránit 
tvorbě nedostřiků a 
zasáhnout lépe „skryté“ 
plevele/trávy. Úzkolisté 
plevele v počátečním stadiu
růstu jsou zasaženy také 
lépe. Pokud jsou v okolí 
citlivé plodiny, je třeba 
růstové stimulátory opět 
bezpodmínečně aplikovat 
tryskami s velkými kapkami.

Obilí

Kód
BBCH 09 11 13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 69 71-92

Kód
BBCH 09 11 13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 69 71-92

Kód
BBCH 09 11 13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 69 71-92

Malé plevele

Herbicidy

Regulátory růstu

Fungicidy

Fungicidy
Zvláště u kontaktních 
přípravků a k ošetření klasů 
je použití trysek se dvěma 
plochými paprsky zákonem.

Ošetření klasů

Insekticidy

Insekticidy

Insekticidy
Pro insekticidy s 
kontaktním působením
upřednostňujeme aplikace
ve středním kapkovém 
spektru, nebo ještě lépe 
pomocí trysek se dvěma
plochými paprsky.

TurboDrop®

HiSpeed 
5-7 bar

AirMix®

3-5 bar

AirMix®

2,5-4 bar

TurboDrop®

HiSpeed 
4-7 bar

TurboDrop®

HiSpeed 
5-7 bar

AirMix®

2-4 bar

AirMix®

2-4 barTurboDrop®

HiSpeed 
3-5 bar

Přehled doporučených trysek
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Herbicidy
Bezpodmínečně použití 
postřiku hrubými kapkami 
pro zničení plevelů. Trysky 
TD-HiSpeed dávají ve 
spodní oblasti tlaku hrubé
kapky při současném 
lepším smáčení.

Brambory

Herbicidy

Desikace

Fungicidy časně

Fungicidy později

Fungicidy
K lepšímu proniknutí 
porostu v silně 
zaplevelených odrůdách
nasadit trysky TurboDrop®

s hrubým kapkovým 
spektrem za použití vyššího
tlaku při aplikaci. Je třeba
snížit rychlost jízdy pro
zlepšení proniknutí 
do porostu. U trysek 
TD-HiSpeed taktéž jezdit 
o něco pomaleji.

Ochrana hlíz

Insekticidy
Insekticidy
V hustých porostech 
taktéž pomalejší jízda, 
při použiti TD-HiSpeed 
o trochu (zanedbatelně) 
rychleji k dosažení 
dobrého hloubkového 
účinku přípravku.

TurboDrop®

HiSpeed 
4-8 bar

AirMix®

2-4 bar

TurboDrop®

HiSpeed 
4-6 bar

TurboDrop®

4-7 bar

TurboDrop®

HiSpeed 
4-7 bar

AirMix®

2-4 bar

AirMix®

2-3 bar

TurboDrop®

HiSpeed 
3-5 bar

Kód 
BBCH 00-09 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 91-93 95-97

Kód 
BBCH 00-09 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 91-93 95-97

Kód
BBCH 00-09 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 91-93 95-97

Přehled doporučených trysek
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Herbicidy
Plevele, které jsou 
„chráněny“ řepkovými listy,
zasáhnou lépe trysky se
dvěma plochými paprsky.
Taktéž úzkolisté traviny. 
Při nebezpečí úletu 
je třeba zůstat u velkých 
kapek kapkového spektra.

Řepka

Herbicidy

Fungicidy
Fungicidy
V pozdějších stádiích 
vývoje, popřípadě v 
hustých porostech, se
osvědčily injektorové 
trysky s hrubým kapkovým
spektrem, například 
TurboDrop® při použití 
vyššího tlaku.

Insekticidy

Insekticidy

Insekticidy
Při ošetření ke květu 
např. proti Blýskáčkovi 
řepkovému (Meligethes 
aeneus) se jako 
optimální ukázala tryska
TD-HiSpeed. Pro dosažení
dobrého hloubkového 
účinku je třeba snížit 
pojezdovou rychlost při 
postřiku.

AirMix®

2-3 bar

TurboDrop®

4-6 bar

AirMix®

2-4 bar

TurboDrop®

HiSpeed 
3-7 bar

TurboDrop®

HiSpeed 
4-7 bar

TurboDrop®

HiSpeed 
4-7 bar

Fungicidy

TurboDrop®

HiSpeed 
4-7 bar

Kód
BBCH 00 10 12 14 18 32 51 55 57-59 61 65 69

Kód
BBCH 00 10 12 14 18 32 51 55 57-59 61 65 69

Kód
BBCH 00 10 12 14 18 32 51 55 57-59 61 65 69

Přehled doporučených trysek
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Herbicidy
Jednotlivé plochy 
„ve stínu“ pod listy ve 
stadiu 10-14 (BBCH) jsou
lépe dosažitelné tryskami
TD-HiSpeed, čímž zlepšíte
boj proti plevelům v 
počátečním stádiu růstu.

Cukrovka

Herbicidy

Fungicidy

Fungicidy
U kontaktních fungicidů 
nepoužívat příliš hrubé 
kapkové spektrum.

Insekticidy
Insekticidy
Použití trysek s dvojitým 
plochým paprskem je lepší 
zejména při chladnějším 
počasí, kdy je pohyb mšic 
na listech pomalejší, a 
tudíž se zvyšuje úspěšnost 
zásahu lepším smočením 
listů.

AirMix®

2-4 bar

TurboDrop®

HiSpeed 
4-7 bar

TurboDrop®

HiSpeed 
3-5 bar

TurboDrop®

HiSpeed 
4-7 bar

Kód
BBCH 00 09 10 12 14 16 39 49

Kód
BBCH 00 09 10 12 14 16 39 49

Kód
BBCH 00 09 10 12 14 16 39 49

Přehled doporučených trysek
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Níže uvedené hodnoty pro obilí nám dávají přehled o nákladu 
na vodu v rámci Německa. Také zde jsou regionální a 
provozně-specifické odchylky. Moderní provozy a takové, které 
jsou připraveny nést rizika a s dobrými znalostmi v ochraně rostlin 
mohou v daném případě potřebná množství vody ještě trochu 
snížit. Při aplikacích s hrubým kapkovým spektrem z důvodu 
vzdáleností v okrajových plochách pozemků, mohou však potřebu
vody naopak zvýšit.

Správné stanovení spotřeby (a potřeby) vody je v ochraně rostlin
„horké“ a často diskutované téma. Také zde platí: „Neexistuje žádné
absolutní číslo, ale různé varianty podle typu podniku, kultury a 
klimatických podmínek.“ V každém případě je však třeba dodržovat
zákonné předpisy a doporučení výrobců chemikálií pro ochranu 
rostlin. Je třeba přihlédnout hlavně k tomu, že voda slouží v první 
linii k přenosu chemického přípravku na svůj cíl – rostlinu.
Při hledání ideálního množství potřeby vody je dnes třeba zvláště 
přihlédnout k tomu, abychom měli k dispozici dostatečnou sílu a 
pokrytí plochy, neboť je pravidlem, že jen při jediné aplikaci v 
optimálním termínu dosáhneme ten nejlepší účinek chemického 
prostředku.

Ukazatelé pro potřebu vody v 
ochraně rostlin

Při volbě trysek hraje velkou roli také rychlost pojezdu při postřiku. 
Ne všechny trysky se stejně dobře hodí pro celou šíři pásma rychlostí 
pojezdu. Zobrazení níže ukazuje přehled, ve kterém pásmu rychlosti 
se naše nejdůležitější trysky osvědčily nejlépe.

Rychlost jízdy při aplikaci










































             

200 l/ha

*

* Herbicidní ochrana

150 
l/ha







100 
l/ha

250 
l/ha

200 
l/ha

150 
l/ha





150 
l/ha

200 l/ha

Kód BBCH do 13 21-29 30-39 od 40

Všechna zobrazení vývojových stádií rostlin jsou uvedena s přátelským svolením Bayer CropScience Deutschland GmbH.

*

km/h 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

AirMix®

TurboDrop® HiSpeed

TurboDrop®

Pojezdová rychlost

*

* nižší pojezdová rychlost zejména také u speciálních plodin

Přehled doporučených trysek
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Trysky

Odnos – přírodní rizikový faktor

horko a sucho 
Teplota vzduchu > 25°
Vlhkost vzduchu < 60%

Odnos Vítr
od 3-5 m/s 

Te
rm

ika

   odkap

Zvýšený odnos – možné následky

Nechtěná redukce aplikovaného
množství, respektive účinnosti
chemického prostředku

Plýtvání drahými prostředky

Krátká doba vhodná k aplikaci

Zbytky, případně poškození
sousedních kultur a prostředí.
Možné právní následky
a nároky na postih

• Ztráta postřikové látky  

• Část aplikovaného postřiku
 nezasáhne cílovou plochu
 prostředku

 

• Aplikace možná pouze za
 optimálních povětrnostních
 podmínek

• Odnos postřiku na sousední
 kultury nebo prostředí

použití menších,
jemnějších trysek

postřiková ramena výš než
50 cm u AirMix® / AVI / Standard,

výš než 70 cm u TurboDrop®

vyšší pracovní tlak vyšší pojezdová rychlost

Faktory zvyšující úlet 

05 03
0%

50%

100%

150%

200%

Tryska
s dutým
kuželem

Standardní 
štěrbinová

tryska

Antidriftová
tryska

Injektorová
tryska

Riziko úletu či jeho snížení
u různých typů trysek

Odnos může mít různé příčiny. Nejčastěji jsou to nevhodné 
povětrnostní podmínky, případně aplikačně-technické faktory, 
jako vysoká rychlost pojezdu a vysoké tlaky při postřiku.

Všeobecně lze samozřejmě tuto náchylnost k odnosu snížit 
zamezením působení okolností, které jej vyvolávají, avšak moderní
a úspěšné zemědělství má stalé méně možností podobné situace
„ustát“. Neustále stoupající plošné výkony, kratší doba k aplikaci a
stále specializovanější produkty, jsou jen některými důvody, proč 
by na budoucnost orientované zemědělství se rozhodně nemělo

vzdát nasazení technik snižujících rizika a ztráty při aplikaci 
chemických ochranných prostředků.
Jednou z metod, která je s odstupem času nejefektivnější a nejníže
nákladovou metodou ke snižování odnosu, je použití injektorových
trysek.

Injektorové trysky od fy agrotop jsou určeny pro všechny oblasti 
při užití chemických prostředků na ochranu rostlin.

V současnosti jsme vám schopni nabídnout z důvodu 30- ti leté 
zkušenosti v aplikačních technologiích a dalším vývoji jednu z 
nejširších nabídek injektorových trysek. Pro injektorové trysky 
se zemědělci nadchnou nejen z důvodu účinného snižování 
odnosu, ale také pro jejich jistotu při použití. Tím jsme položili 
základní kámen pro celosvětově do budoucnosti orientované 
zemědělství.

Odnos přípravků při postřiku
Jedním z faktorů, které nejvíce rozhodují o kvalitě aplikace postřiku
postřikovači, je co nejmenší odnos přípravku prouděním vzduchu
mimo cílovou plochu. To má samozřejmě vliv na úspěšné použití 
přípravku, a také na riziko zatížení životního prostředí, případně 
odnos na citlivé sousední kultury.
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110-01

Filtr 50 M modrý Filtr 24 M bílý

110-015 110-02 110-025 110-03 110-04 110-05 110-06

Nízkotlaká – injektorová – 
plochá tryska z plastu POMAirMix® Flat Fan

• Potlačení odnosu až o 90%
• Velmi velký rozsah dávky
• Možné použití ve dvojitých hlavicích
• Velikost otvoru matice pro použití 8 mm

úhel rozstřiku velikosti prac.tlak opt.prac.výška Použití

110° 01 – 06 1 – 6 40 – 90 cm

Vlastnosti:
• Dvoudílná konstrukce bez těsnění
• Samočištění vlivem nasávaného vzduchu
• Velikost trysek od velkých po velmi jemné regulovatelná 

pouze tlakem.

úhel rozstřiku velikosti prac.tlak opt.prac.výška Použití

110°/ 80° 01 – 10 2 – 10 60 – 90 cm

Injektorové trysky

TD
-01

Filtr 50 M modrý Filtr 24 M bílý

• Vynikající průnik do porostu vlivem vysokého tlaku
• Velká variabilita v použití tlaku a dávky
• Optimální tlak: Ochrana rostlin 5-8 barů 

Kapalné hnojení 2-3 bary
• Velmi snadné čištění z důvodu rozložitelnosti bez nářadí 

a také v rukavicích
• Ideální pro velké podniky a zemědělce

TD
-015

TD
-02

TD
-025

TD
-03

TD
-04

TD
-05

TD
-06

TD
-08

TD
-10

Injektorová- plochá tryska z 
plastu s keramickou vložkou 
a normovanou bajonetovou 
maticí

TurboDrop® TD
Standard

Vlastnosti:
• Konstantní bezúletové kapkové spektrum, taktéž při 

vysokém tlaku
• Nejvyšší odolnost proti otěru a preciznost 

(životnost trysky až 50 000 ha)
• Dávkovací penízek a tryska (ústí) ze zvláště tvrdé růžové 

keramiky
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úhel rozstřiku velikosti prac.tlak opt.prac.výška

2 x 110° 015 až 06 2 až 10 40 až 60 cm

úhel rozstřiku

Použití:

Vlastnosti:
• Asymetrický úhel postřiku pro vyšší rychlosti pojezdu
• Kompaktní konstrukce
• Velmi nízký úlet při optimálním smáčení porostu.
• Ideální pro fungicidy, insekticidy, a následné herbicidy
• Optimální tlak při postřiku 3-7 bar
• Vysoce otěruvzdorná přesná keramika
• Bajonetový systém pro jednoduché čištění
• Lepší smáčení svislých částí rostlin a příčných/šikmých 

listových ploch
• Provedení univerzál, pro ostatní maticové systémy dodání na dotaz10°50°

Je to asymetrická injektorová
tryska s dvojitým paprskem z 
plastu s keramickou vložkou a
standardní bajonetovou maticí

TurboDrop®

HiSpeed
Standard

Inovativní postřikovací technika

U normální trysky s plochým výstřikem dochází k tomu, že kapky 
vystříknuté kolmo dolů, se vlivem pohybu stroje vpřed pohybují 
šikmo a zasáhnou tak rostlinu z přední strany.
Zadní strana rostliny, zůstává téměř nesmočena. Čím rychlejší je 
pohyb stroje, tím větší je tento rozdíl.
Běžné trysky s dvojitým výstřikem pod stejným úhlem dolů mohou
tento rozdíl vyrovnávat pouze podmínečně a to do rychlosti 7-8 km/h.

Tryska TurboDrop® HiSpeed řeší tento problém velkým 
výstřikovým úhlem dozadu a malým výstřikovým úhlem dopředu.
Vlivem pojezdové rychlosti dochází ke změně těchto úhlů ve 
vztahu k rostlině. Zadní velký úhel se zmenší a přední malý 
úhel se zvětší. V ideálním případě jsou pak oba stejně velké 
a rostlina je optimálně smáčená postřikem.

Pojezdová 
rychlost

Dráha 

letu kapekSm
ěr

 
vý

st
řik

u

Pojezdová 
rychlost ++ +–

*S
měr v

ýstřik
u

TurboDrop® TD TurboDrop® HiSpeed

**

*Dráha

letu kapek

s m ě r  j í z d y

Filtr 50 M modrý Filtr 24 M bílý

TD-HiSpeed
110-015

TD-HiSpeed
110-02

TD-HiSpeed
110-025

TD-HiSpeed
110-03

TD-HiSpeed
110-04

TD-HiSpeed
110-05

TD-HiSpeed
110-06

Injektorové tryska s dvojitým plochým paprskem
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Tato tryska se vyplatí

Základ: polní postřikovač s nádrží 3500 litrů

Konzervativní strategie: 
200 l/ha při 8 km/h  ▶ postřik stačí na 17,5 ha

Moderní strategie s tryskami TD-HiSpeed: 
150 l/ha při 12 km/h ▶ postřik stačí na 23,5 ha

▶ tedy cca o 33% více ošetřené plochy z jedné nádrže 
při použití trysek TD-HiSpeed

1 x méně plnit a rychlejší jízda

▶ cca o 33% potřeba méně času na tu samou plochu

*Zdroj AGRAVIS
Podniková strategie z 3 letého polního pokusu a dalších partnerů z průmyslu, 
chemie a poradenství.

Příklad 1
Větší zisk z ozimé pšenice

Příklad 2
Vyšší výnos při pěstování obilí

Základ: polní postřikovač 28 m s 56 tryskami

Výdaje s injektorovou tryskou AirMix®: 6300 Kč
Výdaje s tryskou TD-HiSpeed: 27.860 Kč

Vícenáklady s tryskou TD-HiSpeed: 21.560 Kč
(ceníková cena bez DPH)

Nasazení TD-HiSpeed však přináší vyšší výnos průměrně o 3 q/ ha.
To znamená, že vícenáklad se amortizoval hned u následujících
ploch:

Cena obilí amortizace vícenákladu
Cena osiva Větší výnos o Amortizace od
500,- Kč ozimá pšenice 3 q od 15 ha
450,- Kč ozimá pšenice 3 q od 16 ha
400,- Kč ozimá pšenice 3 q od 18 ha

Trysky TD-HiSpeed přinášejí vyšší výnosy o 3 q/ ha
Aplikační pokus, který provedl AGRAVIS s nasazením fungicidů v ozimé pšenici v roce 2008, potvrdil podobné výsledky Bavorského zemského
ústavu pro zemědělství z dřívějších let. Nasazení (použití) trysek TD-HiSpeed přináší vyšší výnos obilí. Při porovnání s jednoduchými plochými
injektorovými tryskami 110-025 znamená nasazení TD-HiSpeed přednost, při které je možno dosáhnout zvýšení výnosu o 3-5 q/ha. Při ceně na
trhu 450 Kč za q ozimé pšenice je to cca 900-2250 Kč/ha větší výnos.
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Nasazení fungicidů v ozimé pšenici

200 l/ha 140 l/ha 140 l/ha + Smáčedlo

W Injektorová tryska dlouhá 110-025 plochá

W Injektorová tryska s extrémně hrubými 
kapkami 110-025 plochá

W Standardní-dvojitá plochá tryska 110-03 
(není zapsána jako protiúletová)

W TD-HiSpeed 110-03 asymetrická dvojitá plochá injektorová tryska

120

118

116

114

112

110

108

Výnos zrna v q/ha

Injektorové trysky s dvojitým plochým paprskem

110-02 / G 1819 110-025 / G 1896 110-03 / G 1820 110-04 / G 1821 110-05 / G 1822
90 % – – při 2,5 bar – – při 2 bar – –
75 % 2 do 3 bar do 3,5 bar při 2,5 bar do 3 bar 2 do 3 bar
50 % do 5 bar do 6 bar do 4 bar do 6 bar do 8 bar

Registrace proti úletu u trysek TurboDrop® a HiSpeed
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Trysky pro kapalná hnojiva

Trysky pro kapalná hnojiva

Deset důležitých bodů k zamezení popálení porostu při použití tekutých hnojiv

• Aplikaci hnojiva provádět za sucha v dobře zapojených porostech
• Nikdy neaplikovat ve vlhkých porostech, po dešti raději několik dnů počkat
• Nikdy neaplikovat při, nebo během mrazu pod – 5 stupňů
• Ne při velkém horku a svitu slunce
• K setí nejdříve za 3 dny po
• Pozdní hnojení provádět jen s aplikačními trubicemi (od praporového listu)
• U kukuřice nikdy ne na list
• U směsí s vodou maximálně 20-25 % tekutého hnojiva
• Velké kapky a malý tlak jen u víceotvorových a injektorových trysek 

Trysky s dvojitým paprskem k tomuto nejsou vhodné
• Mísení tekutých hnojiv s prostředky na ochranu rostlin dobře vyzkoušet

Tříotvorové trysky
Tryska Albuz® EXA

Vlastnosti:
• Velmi nízká možnost popálení porostu vlivem zvláště velkých 

a měkkých kapek
• Vysoká odolnost proti otěru a přesnost vlivem růžových 

keramických dávkovacích penízků
• Doporučujeme tryskové filtry 24 MASH, případně 50 MASH

• Oblast použitelného tlaku 1-3,5 baru
• Barevné označení a průtok dle normy Albuz
• Optimální výška ramen nad porostem 1,1-1,4 m

Velikost otvoru matice k použití 11 mm

Vlastnosti:
• Velmi nízká možnost popálení porostu vlivem zvláště velkých 

a měkkých kapek
• Lepší rozdělení hnojiva vlivem šesti proudů
• Vysoká odolnost proti otěru a přesnost vlivem růžových 

keramických dávkovacích penízků

• Oblast použitelného tlaku 1-4 bar
• Barevné označení a průtok dle normy ISO pro ploché trysky
• Optimální výška ramen nad porostem 60 cm

Velikost otvoru matice k použití 11 mm

Šestiotvorové trysky
Tryska Albuz® ESI

S ohledem na příhodné počasí a stádium růstu rostliny se hodí 
k hnojení tekutými hnojivy injektorové ploché trysky s hrubým 
kapkovým spektrem. 
V první řadě jsou to injektorové trysky AirMix® a TurboDrop®. 
S těmito tryskami je možno zároveň s hnojením aplikovat 
chemické ochranné prostředky.

Pokud nejsou optimální klimatické podmínky, mohou hrozbu 
popálení porostu dále snížit tří nebo šestiotvorové trysky. 
Rovnoměrnost aplikace je lepší u šestiotvorových oproti 
tříotvorovým tryskám. V pozdějších stádiích růstu, kdy není již 
možné použít trysky, dovolují tuto možnost aplikační trubice a 
při vyšší pojezdové rychlosti dobře rozdělují hnojivo v porostu.
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21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61-69 71-92
březen/duben květen červen

Vývojové stadium dle BBCH

Vhodná stadia pro různé postřikové techniky v obilí

Aplikační trubice

EXA/ESI  1–4 bar

Trysky AirMix® 1,0–2,5 bar
TurboDrop® 2,0–4,0 bar

Aplikační trubice

Vlastnosti:
• Jednoduchá montáž po 50 cm v rameni
• Malý odpor při jízdě vlivem štíhlé konstrukce
• Rozdělení v porostu pomocí širokoúhlé ploché trysky DT na 

konci trubice
• Pružné zavěšení se spirálovým kloubem a vysoce elastickou 

trubicí, odolné proti zlomení

• Na souvrati nedochází k dlouhému odkapávání vlivem 
zabudovaného protiúkapového ventilu

• Celková délka trubice 90 cm, možno nasadit též na stroje s 
velkým záběrem ramen

• Aplikační trubice se musí ponořit nejméně 30 cm do porostu
• Nebezpečí popálení pouze při vysoké rychlosti pojezdu, kdy 

dojde k vynoření trysek z porostu a tyto postříkají vrcholky rostlin

Aplikační trubice s koncovou tryskou

Vlastnosti:
• Malý odpor při jízdě, vlivem štíhlé konstrukce
• Rozdělení v porostu pomocí 5 paprsků. Vždy po dvou do strany 

a jeden dopředu šikmo dolů
• Minimální nebezpečí popálení porostu vlivem ideálního rozdělení

paprsků a zvláště hrubých kapek
• Pružné zavěšení s hadicovým kloubem a vysoce elastickou 

trubicí, odolné proti zlomení

• Jednoduchá montáž po 50 cm na rameni
• V dolní části trubice vsazen nerezový trn pro konstantní 

vedení nad zemí
• Celková délka trubice 90 cm, též pro stroje s velkým záběrem 

ramen
• Aplikační trubice se musí taktéž ponořit nejméně 30 cm do 

porostu

Pětiotvorová aplikační trubice

Aplikační trubice
s koncovou 

tryskou

Pětiotvorová 
aplikační trubice

50 cm 50 cm 50 cm

25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

Záslepky Záslepky

Kukuřičné
řádky

vzdálenost 75 cm

Sada pro přesazení trubic pro 75 cm vzdálenost řádků

C
el

ko
vá

 d
él

ka
 9

0
cm

 

Vsazený 
nerezový trn 
pro konstantní
vedení nad 
zemí

10
cm
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Manipulace s chemickými látkami na ochranu rostlin

QUANTOFILL M

QUANTOFILL M je první přístroj k automatickému přimíchávání 
tekutých, nebo koncentrovaných přípravků ochrany rostlin při 
přípravě postřikové jíchy. Vypočítává samostatně pro libovolné
množství postřikové jíchy poměr až pěti chemických přípravků 
v potřebném množství, smíchá je a uloží do zásoby. Rychle, 
precizně, bezpečně bez nebezpečí kontaminace a ve správném 
pořadí.

Uživatel potřebuje již jen zadat potřebné množství postřiku v l/ha,
jména a množství jednotlivých preparátů. Po zadání celkové 
potřeby jíchy v l/ha dávkuje QUANTOFILL M chemické přípravky 
automaticky a přímo do postřikovače.

Nepřesné odměrné nádoby, chyby při počítání, záměny, přepočítání
se, opomenutí, vsáknutí, nebo rozsypání patří nyní již minulosti.

QUANTOFILL M vypočítá přesně potřebné množství prostředku,
změří toto s vysokou přesností a nadávkuje je ve správném pořadí
a přesně. Uživatel zůstane čistý, neboť všechny hadicové spoje
jsou pevné bez úkapů a prasklin.

QUANTOFILL M pracuje rychleji, než by to uměl kdykoli člověk. 
Proces přípravy například dávky 3 preparátů pro 20 ha plochy, 
což znamená cca 90 litrů tekutiny a vmíchá se do 4000 litrové 
nádrže, trvá cca 5 minut.

„Zde je postřikovač již opět na cestě, když jiní ještě počítají nebo
vyplachují odměrné nádoby.“

Dávkovací automat pro tekuté prostředky ochrany rostlin

• Dávkování chemických prostředků se stává značně jednodušší,
rychlejší, bezpečnější a bezchybnější

• Zkrácení doby plnění = zvýšení výkonu postřikovače
• Jednoduché ovládání z důvodu paměti přístroje na až 25 

přípravků
• Nemožnost kontaminace obsluhy ani prostředí = zlepšení 

pracovní bezpečnosti a ochrany životního prostředí
• Práce bez zbytků postřiku vlivem přesného míchání „na litr“. 

Poměrné míchání při posledním plnění v závěru práce
• Automatické čištění přístroje v uzavřeném systému

Hlavní přednosti QUANTOFILL M

Povolené prostředky: Povolené prostředky na ochranu rostlin 
a jejich základní roztoky

Oblast viskosity: 1,0 až 3000 CPS
Objem jíchy: 50-49,999 litrů
Dávka na plochu: 50-4999 litrů/ha
PSM oblast dávkování: 1,00 – 999,99 litrů
PSM náklad (potřeba): 0,10-99,99 litrů/ha
PSM množství: max. 5 současně
PSM paměť: max. 25 prostředků / potřeba množství
Nejmenší dávk.množství: 3 litry, na přání 1 litr
Přesnost: menší než 2,5 %
Provozní napětí: 12V DC, na přání 230 V/ 50Hz AC
Příkon: 25 A DC případně 1,5 A AC
Výkon čerpadla: max. 40 l/min
Výtlačná výška: max. 8 m
Provozní teplota: -5 až +45 stupňů
Povolená doba míchání: max. 30 min na jeden pracovní cyklus
Přisávání: max. z 3 m
Dopravní vzdálenost: max. do 8 m

Techncké parametry QUANTOFILL M Obj. číslo 11600860 QUANTOFILL M 4 dávkovací automat 230 V
Obj. číslo 11600861 QUANTOFILL M 6 dávkovací automat 230 V

Obj. číslo 11600862 QUANTOFILL M 4 dávkovací automat 12 V
Obj. číslo 11600863 QUANTOFILL M 6 dávkovací automat 12 V

NOVINKA
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Příprava postřikové jíchy

1. Centrální řídící a regulační jednotka. 
V paměti uložená celková dávkovací logika, dále ovládací panel,
napájení proudem pro čerpadlo, spínací ventily a čidla, vidlice
pro připojení čidel, čerpadlo a max. 6 ventilů a hlavní spínač.
Ovládací jednotka je spojena s dávkovacím automatem až 5 m
dlouhým kabelem a je uložena v pevné hliníkové skříňce, která 
ji kompletně chrání před tlakovou vodou (IP65).

2. Blok ventilů s max. 6 elektromotoricky ovládanými ventily. 
(12V DC), z nichž jeden řídí vždy oplachovou vodu a ostatní
max.5 jsou k dispozici pro ochranné chemické prostředky.

3. Objemový průtokoměr pro tekuté postřikové prostředky pro
ochranu rostlin s automatickou indikací vzduchu a nefunkčnosti.
(pokud přestane náhle fungovat).

4. Membránové čerpadlo pro tekuté koncentráty přípravků na
ochranu rostlin. Napájení je volitelné na 12 V DC nebo 230 V AC
s velkým výkonem cca 40 litrů za minutu a zajištěním proti 
přetlaku (přetlakový ventil).

5. Dvě filtrovací jednotky pro oplachovou vodu k ochraně měřícího
systému.

6. Připojovací hadice k postřikovači a obalům s chemickými 
prostředky, vybavená bezodkapovými rychlospojkami.

Popis přístroje

Dávkovací automat QUANTOFILL M se skládá z následujících podstatných dílů:

QUANTOFILL M – dávkovací automat
Funkční schéma QUANTOFILL M

  QUANTOFILL M
A B C 
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Vnitřní kontinuální oplach
Kontinuální vnitřní oplach postřikovačů je nový postup s podstatně nižším nákladem na spotřebu vody a času při současném lepším 
čištění a smysluplném využití zbytků postřikové jíchy.

Oplachové trysky

Postřikové čerpdlo
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Přepad

Postřiková ramena (včetně trysek)

Hlavní nádrž
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Oplachové 
čerpadlo

Nádrž na 
čistou vodu  

Schéma kontinuálního oplachu
Srovnání postupů běžného čištění s trojnásobným proplachem a kontinuálního oplachu
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Trojnásobný oplach 3 x 30 Litrů vody

Potřebný čas pro snížení koncentrace pod 1%
cca 20–30 Minut

Potřeba vody = 90 Litrů

Postřikovač – 12m ramena – tryska 0,3 (20 l/min)

Čas v minutách
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Kontinuální oplach s 10 l/min vody

Potřebný čas pro snížení koncentrace pod 1%
cca 4 Minut

Potřeba vody = 40 Litrů

Postřikovač – 12m ramena – tryska 0,3 (20 l/min)

Čas v sekundách
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Běžné čištění – čas 20-25 minut a 90 litrů čisté vody. 
Včetně nastupování a vystupování z traktoru, případně
projetí ošetřené kultury

Kontinuální oplach – čas 5 minut a 40 litrů čisté vody. 
Celý postup je možno ovládat pouze z traktoru

Postup při oplachu:

• Postřikovač vyprázdnit na poli.
• Tlak klesá, z trysek vychází vzduch.
• Zapnutí oplachového čerpadla, postřikové čerpadlo 

běží dále.
• Vystříkání postřikové jíchy, která má zpočátku ještě 

plnou koncentraci, na nepostříkané ploše pole (postřikové 
okno).

• Pokud je spotřebována cca polovina čisté vody, zapnout 
a vypnout sekce a hlavní ventil a všechna ostatní funkční 
vedení, která jsou ještě naplněná jíchou (proplach filtrů, 
míchání), krátce otevřít.

• Čistící proces je ukončen, když je spotřebována veškerá 
čistá voda.

Farmáři Hans a Helminger z Goldachu

Na naší zelinářské farmě s téměř 20 kulturami používáme různé chemické prostředky na
ochranu rostlin, včetně kapalného hnojení. Proto je třeba zejména pro druhy zeleniny, které
jsou velmi citlivé na zbytky fytotoxických chemikálií používat perfektní proplach aplikační
techniky. Od jara 2010 jsme náš polní postřikovač vybavili sadou k proplachu nádrží a 
příslušenství od fy. agrotop a jsme s výsledky nad míru spokojeni. Je to velmi praktické a
jednoduché řešení pro čištění postřikovačů, které se osvědčilo v denní praxi.

Oplach strojů



Sada pro nádrže do max. 800 l s 12 voltovým 
čerpadlem pro polní kultury a rosiče

skládá se:

• Čerpadlo 12Volt, 12 Amp, max 21 l/min, 5 m přívodní kabel 
s vypínačem (IP 65)

• Připojovací fitinky pro sací a výtlačnou stranu čerpadla 
a nádrž na čistou vodu, včetně sacího filtru

• Dvě rotační trysky z nerezu AG ¼“, 15 l/min při tlaku 3 bar, 
zpětný ventil ½“ IG

• Připojovací a těsnící díly, včetně hadicových spon, 
2 m ¾“ sací hadice a 3 m ½“ tlakové hadice

• Montážní návod

Objednací číslo: 11600841

Sada pro plošné kultury/orná půda skládá se:

• ACE odstředivé čerpadlo FMC-75HYD-204 s hydraulickým 
pohonem

• Připojovací fitinky pro sání a výtlak pro čerpadlo a nádrž na 
čistou vodu

• Dvě rotační trysky z nerezu s vnějším (AG) závitem, 
28 l/min při 3 bar, zpětný ventil ¾“ s vnitřním závitem (IG)

• Připojovací a těsnící díly včetně hadicových spon
• Montážní návod

Objednací číslo: 11600840

Upozornění:
Sací a tlakové hadice pro čerpadlo a hydraulické hadice k traktoru
se musí objednat dodatečně dle konkrétní situace.

Sada pro rosiče , čerpadlo 
s hydraulickým pohonem

skládá se:

• Agregát s membránovým čerpadlem AR 252 s hydraulickým 
pohonem OMP 50, připojovací fitinky pro sání a výtlak čerpadla 
a nádrže na čistou vodu

• Tři rotační trysky z nerezu AG ¼“, zpětný ventil ½“IG
• Připojovací a těsnící díly, včetně hadicových spon
• Montážní návod

Objednací číslo: 11600842 Upozornění (viz nahoře)

Na přání:
Sada na vnější 
čištění strojů, 
obj. číslo S84001

17

Sady pro proplach postřikovačů
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Bajonetové matice
• 8/11 mm v barvě dle ISO
• kulatý otvor
• s vnitřním závitem
• dvojitá hlavice s plochým paprskem

Quick Check – odměrné nádoby
Pro všechny polní, pásové a pruhové postřikovače
• dobře čitelné stupnice
• množství v litrech na ha lze rovnou odečíst
• současná kontrola opotřebení trysek
• trvanlivý potisk
• přesnost měření +/- 20 ml
• jmenovitý obsah 2 litry
• rozsah měření 50-800 l/ha při rychlosti 5-10 km /h

Filtry a kulové ventilové filtry
• 24 / 50 / 100 / 200 M
• 03 / 0,7 / 2,8 bar. otvírací tlak
• kloboučkový filtr

Kapkový testovací papír
• testovací papírové proužky se speciální citlivou vrstvou. 

Barví se modře při zasažení vodou
• ideální k přezkoušení průniku do porostu, hustoty kapek 

a struktury pokryvu
• jednoduše se zavěsí jako listy rostlin do porostu

• zvláště přesná pomoc při nastavování všech postřikovačů
• odměrný válec z průhledného polypropylenu
• trvanlivý potisk
• jmenovitý obsah 2 litry, výška 50 cm
• rozsah měření 100-1600 l/ha při 3-12 km/h
• přesnost měření +/- 1% z koncové hodnoty stupnice
• použití jako Quick Check – odměrná nádoba

• jednotky měření m/s , km/h , m/h, nebo uzle
• LCD display s podsvícením
• automatické vypnutí
• ochrana proti stříkající vodě
• páska pro nošení na krku
• komplet se 3 Lithiovými bateriemi 3 V
• rozsah měření 0,2 – 30 m/s
• přesnost měření +/- 5 %

agrotop – 
odměrný válec Větroměr

Příslušenství – měření a kontrola
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Hodnoty platí pro vodu při 20°C, tlak měřený bezprostředně na trysce.  Hodnoty přezkoušet před použitím pomocí odměrného válce.
200 l/ha  � 7,5 km/h  � 1,25 l/min = ISO 02  � 7,3 bar  /  ISO 03  � 3,3 bar  /  ISO 04  � 1,8 bar  /  ISO 05  � 1,2 bar

l/ha l/min

50 100 150 200 250 300 400 500 600

6.0 0.25
7.2 0.30
8.4 4.2 0.35
9.6 4.8 0.40
10.8 5.4 0.45
12.0 6.0 4.0 0.50
13.2 6.6 4.4 0.55
14.4 7.2 4.8 0.60
15.6 7.8 5.2 0.65
16.8 8.4 5.6 4.2 0.70
18.0 9.0 6.0 4.5 0.75
19.2 9.6 6.4 4.8 0.80
20.4 10.2 6.8 5.1 4.1 0.85
21.6 10.8 7.2 5.4 4.3 0.90
22.8 11.4 7.6 5.7 4.6 0.95
24.0 12.0 8.0 6.0 4.8 4.0 1.00
25.2 12.6 8.4 6.3 5.0 4.2 1.05

13.2 8.8 6.6 5.3 4.4 1.10
13.8 9.2 6.9 5.5 4.6 1.15
14.4 9.6 7.2 5.8 4.8 1.20
15.0 10.0 7.5 6.0 5.0 3.8 1.25
15.6 10.4 7.8 6.2 5.2 3.9 1.30
16.2 10.8 8.1 6.5 5.4 4.1 1.35
16.8 11.2 8.4 6.7 5.6 4.2 1.40
17.4 11.6 8.7 7.0 5.8 4.4 1.45
18.0 12.0 9.0 7.2 6.0 4.5 1.50
19.2 12.8 9.6 7.7 6.4 4.8 1.60
20.4 13.6 10.2 8.2 6.8 5.1 4.1 1.70
21.6 14.4 10.8 8.6 7.2 5.4 4.3 1.80
22.8 15.2 11.4 9.1 7.6 5.7 4.6 1.90
24.0 16.0 12.0 9.6 8.0 6.0 4.8 4.0 2.00
25.2 16.8 12.6 10.1 8.4 6.3 5.0 4.2 2.10

17.6 13.2 10.6 8.8 6.6 5.3 4.4 2.20
18.4 13.8 11.0 9.2 6.9 5.5 4.6 2.30
19.2 14.4 11.5 9.6 7.2 5.8 4.8 2.40
20.0 15.0 12.0 10.0 7.5 6.0 5.0 2.50
20.8 15.6 12.5 10.4 7.8 6.2 5.2 2.60
21.6 16.2 13.0 10.8 8.1 6.5 5.4 2.70
22.4 16.8 13.4 11.2 8.4 6.7 5.6 2.80
23.2 17.4 13.9 11.6 8.7 7.0 5.8 2.90
24.0 18.0 14.4 12.0 9.0 7.2 6.0 3.00
24.8 18.6 14.9 12.4 9.3 7.4 6.2 3.10
25.6 19.2 15.4 12.8 9.6 7.7 6.4 3.20

19.8 15.8 13.2 9.9 7.9 6.6 3.30
20.4 16.3 13.6 10.2 8.2 6.8 3.40
21.0 16.8 14.0 10.5 8.4 7.0 3.50
21.6 17.3 14.4 10.8 8.6 7.2 3.60
22.2 17.8 14.8 11.1 8.9 7.4 3.70
22.8 18.2 15.2 11.4 9.1 7.6 3.80
23.4 18.7 15.6 11.7 9.4 7.8 3.90
24.0 19.2 16.0 12.0 9.6 8.0 4.00
24.6 19.7 16.4 12.3 9.8 8.2 4.10
25.2 20.2 16.8 12.6 10.1 8.4 4.20

20.6 17.2 12.9 10.3 8.6 4.30
21.1 17.6 13.2 10.6 8.8 4.40
21.6 18.0 13.5 10.8 9.0 4.50
22.1 18.4 13.8 11.0 9.2 4.60
22.6 18.8 14.1 11.3 9.4 4.70
23.0 19.2 14.4 11.5 9.6 4.80
23.5 19.6 14.7 11.8 9.8 4.90
24.0 20.0 15.0 12.0 10.0 5.00

ISO

-01 -015 -02 -025 -03 -04 -05 -06 -08 -10

1.2
1.7
2.3 1.0
3.0 1.3
3.8 1.7
4.7 2.1 1.2
5.7 2.5 1.4
6.7 3.0 1.7 1.1
7.9 3.5 2.0 1.3
9.2 4.1 2.3 1.5 1.0

4.7 2.6 1.7 1.2
5.3 3.0 1.9 1.3
6.0 3.4 2.2 1.5
6.8 3.8 2.4 1.7
7.5 4.2 2.7 1.9 1.1
8.4 4.7 3.0 2.1 1.2
9.2 5.2 3.3 2.3 1.3
10.1 5.7 3.6 2.5 1.4

6.2 4.0 2.8 1.5 1.0
6.7 4.3 3.0 1.7 1.1
7.3 4.7 3.3 1.8 1.2
7.9 5.1 3.5 2.0 1.3
8.5 5.5 3.8 2.1 1.4
9.2 5.9 4.1 2.3 1.5 1.0

6.3 4.4 2.5 1.6 1.1
6.8 4.7 2.6 1.7 1.2
7.7 5.3 3.0 1.9 1.3
8.7 6.0 3.4 2.2 1.5
9.7 6.7 3.8 2.4 1.7 1.0

7.5 4.2 2.7 1.9 1.1
8.3 4.7 3.0 2.1 1.2
9.2 5.2 3.3 2.3 1.3
10.1 5.7 3.6 2.5 1.4

6.2 4.0 2.8 1.6 1.0
6.7 4.3 3.0 1.7 1.1
7.3 4.7 3.3 1.8 1.2
7.9 5.1 3.5 2.0 1.3
8.5 5.5 3.8 2.1 1.4
9.2 5.9 4.1 2.3 1.5
9.9 6.3 4.4 2.5 1.6

6.7 4.7 2.6 1.7
7.2 5.0 2.8 1.8
7.7 5.3 3.0 1.9
8.2 5.7 3.2 2.0
8.7 6.0 3.4 2.2
9.2 6.4 3.6 2.3
9.7 6.7 3.8 2.4
10.3 7.1 4.0 2.6

7.5 4.2 2.7
7.9 4.5 2.9
8.3 4.7 3.0
8.8 4.9 3.2
9.2 5.2 3.3
9.6 5.4 3.5
10.1 5.7 3.6

5.9 3.8
6.2 4.0
6.5 4.1
6.8 4.3
7.0 4.5
7.3 4.7

km/h

km/h

bar

bar

Univerzální tabulka pro polní postřikovače s 50 cm roztečí trysek, 
velkostmi trysek a barevným označením dle ISO 10625 příp. analogovým

Univerzální tabulka



Kvalita od firmy agrotop – 
střižená na míru pro moderní zemědělství

Další informace jako kompletní přehled naší palety 
produktů najdete na Internetu pod www.agrotop.com
a v našem produktovém katalogu, který vám zdarma
zašleme. Navštivte také naší kalkulačku trysek na
www.agrotop.com

AGRIO MODERNÍ ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY s.r.o.
Křemže 74, 382 03 Křemže
Česká republika
Tel: +420 380 721 111
Fax: +420 239 017 750
E-Mail: info@agrio.cz
Internet: www.agrio.cz C
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agrotop GmbH • Köferinger Straße 5 • D-93083 Obertraubling
Telefon  +49 (0) 94 53/99 38-0  •  Fax  +49 (0) 94 53/99 38 45
E-Mail  info@agrotop.com  • Internet  www.agrotop.com




