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Vážení čtenáři,
říká se, že změna je život. Občas přijde nečekaně, jindy přirozeně 

vyplyne ze situace. V tomto čísle si mimo jiné přečtete, co se 
v poslední době změnilo nejen u nás, ale také u našich obchodních 
partnerů. Například italská firma Mazzotti, významný výrobce 
postřikovačů, má nového majitele. Našich zákazníků se však tato 
akvizice nedotkla – společnost AKP zastupuje osvědčenou značku 
aplikační techniky i nadále.

Takovou další změnou k lepšímu by se dala nazvat naše letošní 
novinka – tažený postřikovač JUMBO. Nový stroj spojuje to nejlepší ze 
svých předchůdců s nejmodernějšími technologiemi a vylepšeným 

designem. A to vše navržené podle podnětů zákazníků a našich dlouholetých zkušeností.
Na některé změny je dobré být připraven. Zemědělským producentům způsobuje obrovské škody 

opakované sucho a výkyvy počasí a odborníci tvrdí, že klimatické změny budou pokračovat. Zřejmě nezbývá 
než se s novou situací vypořádat. Užitečným pomocníkem může být i vybavení od firmy Agrofrost, které 
ochrání sady a vinice před jarními mrazy, nebo informace z nového portálu Intersucho, díky nimž mohou 
zemědělci snížit své finanční ztráty.

Mnoho z nás už se někdy přesvědčilo o pravdivosti rčení: Člověk míní, život mění… Jednou za čas nás 
postaví před nelehké rozhodnutí, zda setrvat v zajetých kolejích, nebo udělat radikální změnu s nejistým 
výsledkem. Takové nové výzvy přijal náš zákazník Ing. Jaroslav Skála, který si pořídil první samojízdný 
postřikovač Mazzotti v Česku a dnes má díky spolupráci s naším partnerem Ing. Petrem Novákem 
v Chrášťanech několik dalších strojů. Možná jeho příběh inspiruje i vás.

Věříme, že stejně inspirující a přínosné pro vás budou i ostatní rubriky druhého čísla našeho AKP magazínu.

Přejeme vám spoustu pozitivních změn!

Hana Trtílková
jednatelka a marketingová ředitelka
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AKTUÁLNĚ

Představujeme vám novinku v naší nabídce MT200 
– tažený minipostřikovač s 200l nádrží. Díky malým 
rozměrům a nízké hmotnosti je vhodný zejména 
pro ošetřování sportovišť, parků, okrasných zahrad 
a jiných menších ploch. Postřikovač má 3m pracovní 
záběr ramen, nastavitelnou výšku postřiku a možnost 
vypínání levé a pravé strany zvlášť. Je osazen 6 
držáky s protiodkapem a dodáváme ho s tryskami 
dle přání zákazníka. Rám i ramena postřikovače 
jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli odolné vůči 
mechanickému poškození a působení chemikálií. 
MT200 je kompletně napájený 12V bateriemi a může 
být tažený zahradním traktorem, čtyřkolkou nebo 
podobným prostředkem.

Efektivní 3D 
trysky HYPRO

Novinkou v našem sortimentu 
jsou 3D trysky od Hypro, které 
jsou výrobcem navrženy pro 
zlepšení pokrytí rostlin postřikem 
a snížení úletu. Trysky byly 
vyvinuty ve spolupráci s firmou 
Syngenta, aby maximalizovaly 
výkon při aplikaci herbicidu 
Defy®, lze je však efektivně 
použít i s jinými typy postřiků. 
Jsou charakteristické svým 
nakloněným designem a aplikací 
postřiku pod úhlem. Trysky se 
osazují na rameno postřikovače 
střídavě tak, aby část trysek 
směřovala dopředu (ve směru 
jízdy) a část dozadu a postřik tak 
rovnoměrně pokrýval i strany 
rostlin. Rádi vám sdělíme bližší 
informace o těchto tryskách 
a posoudíme společně s vámi, zda 
jsou vhodné pro vaše potřeby.

John Deere  
koupil Mazzotti

Společnost John Deere v červnu 2017 oznámila, 
že koupila italskou společnost Mazzotti, soukromého 
výrobce postřikovačů se sídlem v Ravenně. Mazzotti 
je známá svými inovacemi, jedinečnými znalostmi, 
designem a zkušenostmi v oblasti postřikové 
techniky.

Rodinná firma s padesátiletou tradicí si zachová 
své jméno, obchodní značku a obchodní dohody 
a bude i nadále poskytovat zákazníkům kvalitní 
produkty a služby. Mazzotti bude mít plnou podporu 
společnosti John Deere pro rozšíření svého již 
úspěšného podnikání v oblasti postřikové techniky.

Společnost AKP zastupuje značku Mazzotti 
na českém trhu již od roku 2002. Po akvizici firmy 
Mazzotti společností John Deere byla AKP vybrána 
díky množství prodaných postřikovačů, dlouholeté 
spolupráci a znalostem aplikační techniky Mazzotti 
jako jedna ze 4 firem, které budou zastupovat tuto 
značku na evropském trhu.

Postřikovače Mazzotti vlastní v ČR a SR více 
než 100 zákazníků podnikajících v zemědělství 
a službách.

Malý tažený 
postřikovač MT200

AKP přináší Frostbuster do Česka
Pěstitelům ovoce a vína pomáhá v boji s jarními mrazy osvědčený specialista, 

belgická firma AGROFROST. Jejich jedinečný stroj Frostbuster se prodává již ve více 
než dvanácti zemích, nyní včetně Česka – společnost AKP získala zastoupení firmy 
AGROFROST pro naši republiku. Více o speciálním zařízení pro sadaře a vinaře si 
přečtete na str. 7.
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T
ažený postřikovač AKP 
JUMBO je nástupcem 
postřikovače MAXI, 
který jsme s úspěchem 
vyráběli od roku 2007. 

Byl vytvořen na základě podnětů 
zákazníků a našich praktických 
zkušeností za 26 let působení 
v oboru. Do nového postřikovače 
JUMBO konstruktéři přenesli ty 
nejlepší prvky a technologie. Při 
jeho návrhu byly využity poslední 
poznatky z oblasti precizního 
zemědělství. Moderní elektronika 

JUMBO
V naší nabídce tažených 
postřikovačů najdete 
od letošního roku novinku 
– postřikovač JUMBO. Stroj 
je vhodný jak pro střední 
a větší podniky, pro které je 
důležitý výkon a ekonomika 
provozu, tak pro menší farmy, 
kde nedostatek pracovníků 
nahrazuje právě moderní 
technika. 

PŘEDSTAVUJEME

zajistí přesnou aplikaci, optimální pokryvnost 
a odstranění přestřiků, což přináší pozitivní 
ekologický aspekt a finanční úsporu. Tyto 
úspory mohou dosáhnout až výše splátek 
nového stroje.

VÝKON A BEZPEČÍ
Postřikovač JUMBO je charakteristický 

nízko položeným těžištěm, které umožňuje 
rychlou, stabilní a bezpečnou jízdu. 
Jednoduché a přehledné ovládání spolu 
s moderně řešeným, robustním a pevným 
rámem tvoří spolehlivý a výkonný stroj. Již 
v základní nabídce je vybaven odpruženou 
ojí, hydropneumaticky odpruženou nápravou 
a výkonným brzdovým systémem. Na přání 
lze postřikovač také vybavit elektronicky 
řízenou zatáčecí nápravou s novým 
systémem řízení.

Hydropneumaticky odpružená 
náprava s vysokou únosností je vybavena 
dvouokruhovými pneumatickými brzdami 
a parkovací brzdou. Brzdový systém 
automaticky vyhodnocuje zatížení stroje 
a podle něj nastavuje potřebnou brzdnou sílu. 
Postřikovač je dodáván s rozchodem kol 180–
225 cm. Pneumatiky mohou mít šíři od 380 
až do 600 mm. Světlá výška stroje cca 80 cm 
a rovná zakrytovaná spodní část postřikovače 
při aplikaci zaručují šetrné chování k porostu.

AŽ 6 000 LITRŮ
Řada JUMBO se vyrábí s designovou PE 

nádrží o objemu 5 000 nebo 6 000 litrů. 
V nádrži jsou dvě rotační trysky zajišťující 
oplach hladkých vnitřních stěn a dvě 
míchací trysky, které zabezpečují dokonalé 
promíchání jíchy. Samozřejmostí je nádrž 

Řada JUMBO se vyrábí s designovou PE 
nádrží o objemu 5 000 nebo 6 000 litrů

Nový tažený 
postřikovač
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na čistou vodu s objemem 500 až 600 litrů, 
jež slouží k proplachu postřikovače a celého 
rozvodného systému. Nechybí ani nádrž pro 
umytí obsluhy. Možností je také oplach stroje 
od hrubých nečistot ještě na poli.

PŘESNÁ PRÁCE 
I U VYSOKÝCH PLODIN

Výška postřikování od cca 50 do 250 cm 
umožňuje přesnou aplikaci chemie 
i u vysokých plodin. Navíc lze postřikovač 
osadit systémem automatického náklonu 
ramen, který za pomoci ultrazvukových 
senzorů zajišťuje správnou výšku ramen 
nad ošetřovanou plochou, a výrazně tak 
usnadňuje a zpřesňuje práci. Stroj je osazen 
ocelo-karbonovými nebo ocelovými rameny 
o záběrech od 18 do 30 metrů. Postřikovač 
je rovněž možné osadit rameny se systémem 
podpory vzduchu. Ramena zavěšená 
na paralelogramu se vyznačují dokonalým 
odpružením a odtlumením v každém 
směru, což zajišťuje jejich správnou funkci, 
dlouhou životnost a kopírování terénu 

v průběhu postřiku. Ramena se ovládají 
hydraulicky z kabiny traktoru. Lze je používat 
se sklopenými druhými díly pro menší záběr. 
Na přání nainstalujeme i variantu, při které lze 
otevřít pouze jednu stranu ramen a aplikovat 
postřik v zúžených místech.

BOHATÁ VÝBAVA
Další novinkou pro pohodlnější práci 

obsluhy je úložný box na nářadí a ochranné 
pomůcky a odkládací plocha. Práci v noci 
usnadňuje výkonné a úsporné LED osvětlení 
s podsvícením ramen.

Bohatá výbava již v základním provedení 
postřikovače je zvolena a uspořádána podle 
zkušeností a přání těch nejpovolanějších – 
našich dlouholetých a zkušených zákazníků. 
Špičková technika od předních světových 
výrobců zaručuje precizní, bezpečnou 
a kvalitní práci s jednoduchým a přehledným 
ovládáním.

Novinku  
v našem portfoliu 
představuje jednatel 
společnosti AKP, Ing. Pavel Vacek-Veselý, 
který stál u zrodu řady postřikovačů JUMBO.   

V základním provedení  
je standardem:
  automatické řízení dávky řídicím počítačem 

DELTA včetně GPS navigace,
  automatické vypínání jednotlivých trysek 

SELETRON,
  vysoce kvalitní pístomembránové čerpadlo 

o výkonu 250 až 370 litrů/min. bezpečně 
umístěné v rámu postřikovače,

  čtyřnásobná filtrace,
  ekomixér se spouštěním do pracovní polohy 

vybavený tryskou na proplach kanystrů,
  nerezový rozvod ramen s držáky pro 3 nebo 5 

trysek s protiodkapem,
  rychlé sání z vnějšího zdroje,
  samostatné plnění C nebo B koncovkou 

s plnicím průtokoměrem a monitorem VISIO,
  dvouokruhové, výkonné brzdy,
  rozchod min. 180–225 cm,
  hydropneumaticky odpružená náprava,
  moderní noční LED osvětlení jak ramen, tak 

i pracovního prostoru.

Jako mimořádné špičkové vybavení je v nabídce 
automatické vypínání jednotlivých trysek 
SELETRON se čtyřnásobným držákem, kde 
je možnost automatického přepínání mezi 
tryskami či práce více trysek současně. Takto 
lze dosáhnout skutečně naprosto přesného 
pokrytí bez přestřiků, navíc však ošetření 
porostu proběhne bezpečně, vždy za použití 
optimálního spektra kapek. To vše automaticky, 
bez požadavků na obsluhu, v různých režimech 
rychlostí pojezdu.

Ekomixér s rotační tryskou a úplným 
vyplachováním
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Vaše farma vznikla před více než 
20 lety. Co vaši rodinu přivedlo 
k podnikání v zemědělské výrobě?

Po sametové revoluci nám vrátili 
ornou půdu, kterou dědeček v době kolektivizace 
nuceně odevzdal do družstva, a tím začalo naše 
podnikání. Já osobně jsem práci v zemědělství bral 
jako samozřejmost, příkladem mi byli moji rodiče, 
kteří mě k této práci vedli a stále mi pomáhají.

Na kolika hektarech půdy jste tehdy 
hospodařili?

V roce 1994 jsme začínali na 6 hektarech, 
ale postupně jsme dokupovali další a další po-
zemky a nyní hospodaříme na výměře zhruba 
120 ha. V roce 2005 jsme začali stavět první haly 
na uskladnění našich produktů a v současné době 
dostavujeme nové moderní fóliovníky.

Zaměřujete se na pěstování zeleniny a ovoce. 
Které druhy jsou vaší prioritou?

Našimi hlavními plodinami jsou česnek, bram-
bory, cibule a zelí. Tedy tradiční plodiny, které 
se zde na Litoměřicku pěstují a kterým se v této 
oblasti daří.

V poslední době se někteří pěstitelé vracejí 
k původním českým odrůdám. Víme, že tímto 
směrem jdete i vy.

Snažíme se pěstovat naši tradiční odrůdu 
česneku Dukát, ale její pěstování je obtížnější než 
třeba u odrůd z Francie nebo Španělska. Prostě 
dá to mnohem více práce, ale chceme nabídnout 
zákazníkům kvalitní český česnek.

Co aktuálně trápí české pěstitele zeleniny?
Nás konkrétně trápí hlavně nízké výkupní ceny 

našich produktů. Vzhledem k tomu, že spolu-
pracujeme s velkými odběrateli, nemůžeme si 
ceny určovat a často cena, za kterou prodáváme, 
stačí jen na pokrytí nákladů. To se týká hlavně 
doby, kdy je velká konkurence levné zeleniny 
z Polska nebo Španělska.

Zemědělce v posledních letech sužují také 

V Dolánkách nad Ohří 
hospodaří již čtvrtá 
generace rodiny Hrdličků. 
Jejich Farma Hrdla s.r.o. 
je dnes významným 
pěstitelem zeleniny, 
který 90 % své produkce 
dodává velkoodběratelům 
a obchodním řetězcům. 
Zdeňka Hrdličky ml. jsme se 
zeptali mimo jiné na to, jak 
se jim v praxi osvědčil nový 
portálový nosič nářadí.

Portálový nosič nářadí Mazzotti  Multi 
při plečkování ušetří jednu pracovní sílu 

a umožňuje provádět více operací najednou, 
což znamená finanční i časovou úsporu. 

ROZHOVOR
extrémní výkyvy počasí a sucho. Ovlivnily 
i vaši produkci?

Veškeré pozemky máme pod závlahami, a tak 
nás sucho tolik netrápí. Ovšem kroupy nám občas 
dokážou naše snažení vážně zkomplikovat – sníží 
se výnos a také se zhoršuje kvalita sklízených 
plodin, což vede opět ke snížení výkupních cen.

V minulém roce jste na farmě vyzkoušeli nový 
portálový nosič nářadí Mazzotti MULTI. Proč 
padla volba právě na tento stroj? Jaké vaše 
potřeby a požadavky má pokrýt?

Věděli jsme, že něco takového, jako je Multi, 
potřebujeme. Je to stroj, který ušetří jednu 
pracovní sílu při plečkování. Když je nástroj 
připojen v zadním závěsu traktoru, je potřeba, 
aby na plečkování někdo dohlížel. U Multi je to 
jednoduché – řidič se může starat o správnou 

funkci plečky sám. A navíc můžeme zároveň třeba 
přihnojovat.

Jak po prvních zkušenostech variabilní nosič 
MULTI hodnotíte?

Stroj jsme dostali na konci sezony a zatím jsme ho 
nemohli otestovat v plném rozsahu. Nicméně příslib 
ze závěru sezony nás vede k optimizmu. Zdaleka 
jsme ještě nevyužili všechny jeho možnosti, které 
skýtá různé umístění nářadí. Už teď ale víme, že 
ušetříme v sezoně jednoho zaměstnance a budeme 
provádět kvalitní operace, a to je pro nás důležité.

Co považujete za jeho největší přednost?
Při práci s MULTI vidíme na to, co děláme, a pro-

to můžeme pracovat kvalitněji. Zároveň můžeme 
provádět více operací najednou, což je další bene-
fit, díky kterému ušetříme prostředky za naftu i čas. 
V sezoně je někdy každá ušetřená hodina důležitá.

Jak jste byl spokojen s přístupem naší 
společnosti po dobu testování stroje?

Co se týká podpory a spolupráce s firmou AKP, 
nemůžu si stěžovat. Pracovníci firmy se mi snažili 
vyjít vstříc ve všech požadavcích a oceňuji jejich 
profesionální přístup.
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V některých oblastech došlo 
ke ztrátám více než 50 % výnosů 
způsobeným jen tím, že přišly silné 
jarní mrazy, kdy teplota v některých 

lokalitách klesala k –9 °C. Dá se s tím vůbec 
něco dělat? Jak se bránit jarním mrazům a je 
nějaký způsob účinný?

Firma AKP začala již v roce 2016 zastu-
povat belgickou společnost AGROFROST, 
která se řadu let zabývá bojem proti jarním 
mrazům. V mnoha zemích jsou známy vý-
robky FrostGuard a Frostbuster, které účinně 
pomáhají chránit sady a vinice.
 
HROZBOU JSOU NÍZKÉ TEPLOTY 
I VYSOKÁ RELATIVNÍ VLHKOST

Jak vlastně k poškození plodu nebo květu 
dochází? Je dáno tím, že na jaře se vlivem 
slunce ohřívá zem a pak v noci zvláště při vy-
jasnění a poklesu teploty dojde ke kondenza-
ci a vytvoří se kapky vody (rosa). Pokud tep-
lota dále klesá, voda se přemění na led a jeho 
krystalky pronikají stěnou buněk a poškozují 
květ a plod. Nejen teploty pod bodem mra-
zu, ale i vysoká relativní vlhkost vzduchu jsou 
příčinou poškození plodů a květů. Proto je 
důležité sledovat 
zároveň tep-
lotu a relativní 
vlhkost a k tomu 
ještě stádium 
kvetení, aby 
bylo možné 
účinně a hlavně 
včas zasáhnout 
pomocí výrobků 
Frostbuster nebo 
FrostGuard. 

VHODNÝ MONITORING ZLEPŠÍ 
MOŽNOSTI OCHRANY

Jak systém funguje? Frostbuster 
a FrostGuard jsou zařízení, která svými ho-
řáky spalují propan. Vzniklý horký vzduch 
(teplota výstupu ze zařízení je kolem 95 °C) 
je ventilátorem poháněn ven směrem k plo-
dinám, které chceme ochránit, a dodává 
povrchu plodin (v našem případě se snažíme 
zasahovat oblast květů) krátkodobě velké 
množství energie. Tato energie zabraňuje vy-
tváření ledových krystalků, a tím poškození 
květu či plodu. Mluvíme o třech faktorech, 
které zabraňují poškození plodu nebo květu:
 Lokální zvýšení teploty.
  Dochází k pohybu teploty a tento pohyb 

teploty pomáhá chránit plod nebo květ.
  Relativní vlhkost klesá, tím stoupá hodno-

ta rosného bodu a tím je méně ledu 
na rostlině.

Frostbuster (sta-
cionární zařízení) 
a FrostGuard (mobilní 
tažné zařízení) velmi 
dobře fungují do tep-
lot –5 °C, přitom je ale 
velmi důležité sle-
dovat zároveň relativní 
vlhkost a fázi kvetení, 
protože v každé fázi je 
květ jinak citlivý – viz 
obrázek.

Vinaři a sadaři, kteří si pamatují 
konec dubna a začátek května 2017, 
mi jistě dají za pravdu, že loňského 
roku jarní mrazy udeřily s nebývalou 
razancí. Poškodily velkou část vinic 
a sadů a mnoho pěstitelů přišlo 
o velkou část úrody, a tím i zisku.
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Jarní mrazy 
– každoroční ztráta výnosu
pro sadaře i vinaře

Aby Frostbuster a FrostGuard správně 
fungovaly, je důležité mít vhodný monito-
rovací systém, který vás předem upozorní 
na rizikovou situaci, a vy budete moci účinně 
zasáhnout a ochránit svoji úrodu.

Pak již stačí jen ve správný čas vzhledem 
k podmínkám zahájit vlastní ošetření.

Frostbuster a FrostGuard spalují propan 
a jsou nejefektivnější a cenově dostupnou 
ochranou vašeho sadu či vinice.

Pokud máte sítě proti kroupám a doká-
žete je použít v době jarních mrazů, bude 
účinek ochrany pomocí zařízení Frostbuster 
a FrostGuard ještě lepší. Zařízení lze použít 
také ve fóliovnících.

Frostbuster

FrostGuard

Kritické teploty pro jablka (°C)

Dobrý varovný systém 
je životně důležitý

Mobilní jednotka
*Jednoduchá na přípravu a instalaci.
* Měření musí být na místě, kde chceme 

ošetřovat.
*Měření „suché i vlhké teploty”.
* Teplota musí být nastavitelná na 0,1 

nebo 0,2 °C, aby správně fungoval alarm.
* Výstražná zpráva prostřednictvím SMS 

na mobilní telefon.
*Každý měsíc vyměnit baterie.
*Kontrolovat  indikátor úrovně baterií.
*Kontrolovat systém prostřednictvím SMS.
*Kontrolovat stav senzorů přes SMS.
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Sadařský rosič AKP TRS 1500 (vlevo)  
a vinařský rosič AKP TRV 1000

TÉMA

Je to především rám stroje. Podvozek 
tvoří otryskaný lakovaný ocelový rám 
se stranově i výškově stavitelnou ná-
pravou s koly obutými do pneumatik 

o rozměru 10 × 15˝ a délkově stavitelnou 
ojí do agrozávěsu. Pro snadnější obsluhu je 
podvozek obou modelů vybaven sklopnou 
plošinou.

Stejná je i nabídka PE nádrží s úplným 
vyprázdněním. Zákazník si může vybrat 
z objemů 1000, 1500 a 2000 l. K příslušen-
ství nádrže patří ještě nádržky na proplach 
a na čistou vodu, mokrý vodoznak a tryska 
na přípravu postřiku.

Neliší se ani postřikový systém tvořený písto-
membránovým čerpadlem Annovi Reverberi. 
O filtraci se stará nalévací síto, sací a tlakový 
filtr. Pro ovládání postřiku jsou rosiče stan-
dardně vybaveny ruční kontrolní a řídicí 
jednotkou s manometrem, na přání je možné 
stroje vybavit elektroovládáním z traktoru 
nebo řídicím počítačem.

TÉMĚŘ IDENTICKÁ DVOJČATA 
V zadní části strojů lze objevit prakticky 

jediný rozdíl, a tím je deflektor na sadařském 
rosiči. Ten má za úkol usměrnit proud vzdu-
chu tak, aby pokryl celou plochu jednot-
livých stromů v řadě.  Na nižších vinicích není 
deflektor třeba. 

Rosiče jsou vybaveny dvoustupňovou 
převodovkou s neutrálem, výkon vzadu 
umístěného ventilátoru o průměru 800 mm 
se mění naklápěním jeho osmi lopatek. 
V případě vinařského modelu má maximální 
výkon 30 000 m3/h, sadařská verze má 
výkon 36 000 m3/h. Dvě sady keramických 

Technika pro 
vinaře a sadaře
Pro potřeby sadů a vinic 
vyrábíme dva základní modely 
tažených rosičů, sadařský 
s označením AKP TRS 1500 
a vinařský AKP TRV 1000*.
Po technické stránce ani po té 
vzhledové se oba stroje od sebe 
příliš neliší. Co vše tedy mají 
společného?

* Písmena v názvu rosiče označují výrobce, typ konstrukce – tažený rosič sadařský 
nebo vinařský – a číslovka udává objem nádrže v litrech.

trysek Albuz jsou umístěny na otočných 
držácích s protiodkapem (14 pro viniční 
model, 16 pro sadový).

Pro agregaci vyžaduje viniční rosič 
o hmotnosti 600 kg traktor s minimálním 
výkonem 54 koní, o sto kilogramů těžší 
sadový model vyžaduje minimální výkon 
traktoru 61 koní.

Po prvních dvou sériových rosičích 
bude pokračovat výroba podle požadavků 
trhu. Zemědělci již mohou stroje od AKP 
objednávat. Potěšující je i informace, že 
pořizovací cena je nižší než u většiny dová-
žených rosičů.
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Nikdy nezahálíme! Ani v loňském 
roce jsme nechyběli na důležitých 
podzimních přehlídkách agrotechniky, 
v prosinci jsme si našli čas i na aktivní 
zábavu a stmelování kolektivu a hned 
v lednu jsme se v rámci novoročních 
předsevzetí pustili do vylepšování 
firemních prostor.

S řadou zákazníků a obchodních 
partnerů jsme se potkali v listopadu 
v pavilonu 9 na mezinárodní 
zemědělské výstavě AGRITECHNICA 
v německém Hannoveru.

O strojích z AKP někteří zákazníci říkají, 
že jsou trefou do černého. Správnou 
trefu si vyzkoušel i náš „ostřílený“ tým 
na předvánočním firemním večírku.

Tak trochu 
jiný lednový 
teambuilding aneb 
Ukaž, co umíš. Náš 
sklad potřeboval 
novou podlahu 
a její pokládku 
jsme v rámci 
rekonstrukce 
zvládli vlastními 
silami. V čase jako 
profi podlaháři .

Náš tým 

3× jinak

ZE ŽIVOTA FIRMY
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Člověk míní, život 
mění… O tom  
může vyprávět  
Ing. Jaroslav Skála  
společnosti  
Rustico Nová Ves, s.r.o., 
který takříkajíc 
proti všem plánům 
provozuje hned čtyři 
samojízdné stroje 
značky AKP.

Nikdy jsem neplánoval mít vlastní firmu. 
Pracoval jsem jako agronom v družstvu, 
když mi v roce 1992 kamarád navrhl za-
ložit firmu, která bude prodávat přípravky 
a poskytovat poradenské služby. Moje 

představa, že zvládnu práci v družstvu i v nově vzniklé 
firmě, vzala za své hned v první sezóně. Takže jsem 
s těžkým srdcem odešel z družstva a vydal se vstříc 
nejistotě soukromého podnikání. Následujících 10 let 
mi dnes připadá jako velmi idylické a pohodové obdo-
bí. Obcházel jsem družstva i soukromníky, obstarával 
jsem pro ně přípravky a radil, kdy a který přípravek 
aplikovat. Vytvořil jsem si svou klientelu, práce bylo 
dost, ale zodpovídal jsem jen sám za sebe.

RIZIKO SE VYPLATILO
V tu dobu už ve firmě pracovala i moje žena. 

Dočasně, než děti povyrostou a než seženu jinou 
spolehlivou sílu na post „děvečka pro všechno“. Tajně 
jsem plánoval, že aspoň jedno z mých 3 dětí v oboru 
zůstane a firmu převezme. Zjevně nejsem dobrý 
plánovač, protože celý můj život vždycky nejvíc ovlivní 
věci zcela neplánované. Rozhodně jsem neplánoval 
pořídit si vlastní postřikovač. Ale v roce 2002 mi před-
seda družstva, které patřilo k mým největším klientům, 
oznámil, že jejich postřikovač dosluhuje a nový si 
pořizovat nebudou. Bylo jasné, že jestli nedokážu 
služby rozšířit a zajistit i aplikaci, přijdu o klienta a ča-
sem i o mnoho dalších. Já, který si za celý dosavadní 
život vzal jen socialistickou novomanželskou půjčku 
asi 5000 korun, jsem stál před rozhodnutím, jestli si 
vzít několikamilionový úvěr. A když ano, jaký stroj si 
pořídím, vždyť na něm bude stát budoucnost firmy 
a vlastně celé rodiny?

Rozhodování bylo velmi těžké. Když jsem se rozhodl 
jít do toho, bylo nutné vybrat si postřikovač. Jsem 
agronom, technice nerozumím a moc se v ní neorien-
tuji. Sbíral jsem informace, ve finále mi zůstaly tři firmy. 
Tehdy mi člověk, který s postřikovačem roky jezdil, 
doporučil právě AKP. A jeho hlavní argument byl, že 

Nechtěl ani 
vlastní firmu, 
dnes má čtyři 
postřikovače

INSPIRACE

všechny ty tři firmy jsou srovnatelné, ale brněnská AKP 
má tady v Chrášťanech perfektní servis a je s ní skvělá 
spolupráce. Ten perfektní servis má doteď a skvělá 
spolupráce je jak s Petrem Novákem v Chrášťanech, tak 
se všemi v Brně.

JEDNOU A DOST? NIKOLIV
Rozhodně jsem neplánoval, že bych pořídil ještě 

další stroj. Jenže s jedním postřikovačem se práce 
nedala stíhat. A to jsem měl štěstí nejen na stroj, ale 
i na zaměstnance. V zemědělství nejde počítat pracovní 
dobu podle hodin a kalendáře. Tonda Černohorský 
mi nikdy neřekl: Je neděle, zůstanu doma. Ve špičkách 
pracoval od tmy do tmy, ale bylo jasné, že takhle se to 
nedá táhnout dlouho. Takže druhý postřikovač jsem 
kupoval už další rok. A ani ten třetí postřikovač jsem 
rozhodně neplánoval koupit, ale zakázek přibývalo 
a dva stroje už nestačily. A někdy v době, kdy jsem 
pořídil třetí stroj, bylo nutné ten nejstarší nahradit 
novým… Vždycky jsem hodně zvažoval, jestli je oprav-
du nutné další stroj pořizovat, ale už nikdy jsem nepře-
mýšlel nad výrobcem, protože hned první volba byla 
trefa do černého, nebo spíš do žlutého, což je firemní 
barva AKP.

NAVZDORY VŠEMU 
ZASE VYJEDEME

Mezitím dospěly moje děti a vybraly si obory, které 
se zemědělstvím nemají nic společného. Manželka 
dál pracuje ve firmě, myslím, že už konečně začíná 
chápat, že spíš než dočasně je to na věčné časy. Firma 
se rozrostla na hranici únosnosti a mých sil. Technika je 
zlomyslná a pozlobí v nejméně vhodnou dobu. Navíc 
naše práce je závislá nejen na technice, ale i na počasí, 
které na rozdíl od té techniky prostě neovlivníme. Jsem 
utahaný a starosti a problémy se hrnou ze všech stran. 
Narůstající administrativa, přibývající vyhlášky a na-
řízení, leckdy poněkud nesmyslné a protiřečící si. A taky 
mediální masáž, která zemědělce líčí jako kreatury, 
kteří v honbě za penězi ničí zem a životní prostředí 
prudkými jedy.

Přiznávám, že už několik let každý podzim zvažuji, 
jestli chci takhle pokračovat dál. Ale letos na jaře ještě 
všechny 4 postřikovače vyjedou. Vím, že jsou i jiné 
velmi dobré stroje. Ale dobře vím, že v AKP a samo-
zřejmě i v jejich servisním středisku v Chrášťanech jsou 
lidé, kteří mi vždycky vyjdou vstříc a udělají všechno, co 
je v jejich silách. Já už rozhodně neplánuji koupit další 
postřikovač. Ale kdyby k tomu došlo, bude zase od AKP.

Před 25 lety se Ing. Jaroslav Skála pustil 
do podnikání, před 15 lety ho okolnosti 
přiměly pořídit první postřikovač. A pak 
už to šlo ráz na ráz...
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Loňské sucho se výrazně projevilo 
pouze v některých oblastech České 
republiky, i tak ale způsobilo škody 
za miliardy korun. Jižní Morava byla 
během prázdninových měsíců nejhůře 
postiženou oblastí z celé Evropy. Web 
Intersucho.cz monitorující nedostatek 
vláhy v půdě zemědělcům usnadní boj 
se suchem a ušetří jim peníze.

Data můžete pomoci sbírat i vy
Intersucho.cz zve i vás do týmu 

expertních hodnotitelů, kteří v rámci 
projektu monitorují průběh a dopady 
sucha aktuálně a operativně v celé České 
republice. Přidejte se k více než stovce již 
aktivních zpravodajů, kteří v týdenním 
kroku přináší informace o tom, jak hodnotí 
výskyt sucha a jeho dopady na plodiny.

Projekt Intersucho představil portál za-
měřený na prognózu výnosů v České 
republice. Cílem portálu je pre-
zentovat informace dříve, než jsou 
k dispozici první hlášení ze sklizených 

ploch – tedy v průběhu vegetace, kdy ještě lze 
udělat nějaká opatření. Současně má upozornit 
na případný problém a na to, že hrozí propad vý-
nosů a že je třeba se na takovou situaci připravit. 
Výnos by podle tvůrců projektu mělo být možné 
předpovědět na dva měsíce dopředu.

Zemědělci budou mít díky přesnějším infor-
macím o vývoji počasí možnost uzpůsobit hos-
podaření, aby ušetřili náklady. Například tím, že 
nebudou plýtvat prostředky na postřiky a hno-
jiva, pokud odhad výnosu a vývoje sucha ukáže, 
že nejsou efektivní. Podle informací o situaci 
v České republice a ve střední Evropě budou 
pěstitelé moci upravit svoji strategii tak, aby 
maximalizovali výnos, což je jeden ze způsobů, 
jak v problémovém roce finanční ztráty aspoň 
zmírnit. „Může to ovlivnit rentabilitu podniků. 

VÍTE, ŽE...

Ne zásadně, ale i jedno procento může před-
stavovat hodně peněz,“ uvedl jeden z tvůrců 
projektu.

Snahu spustit nový web ocenila také 
Agrární komora. „Za normálních podmínek se 
přihnojuje, ošetřuje proti škůdcům a dělá se to 
v několika vlnách během jara. Každý takový zá-
krok stojí tisíce korun na hektar. V momentě, kdy 
budu vědět, že úroda nebude dobrá a že bude 
sucho, tak nemusím používat tolik postřiků proti 
houbovým chorobám nebo škůdcům. Budu mít 
sice nízké výnosy, ale také náklady,“ řekl serveru 
iDNES.cz mluvčí komory Jiří Felčárek.

Více informací o projektu naleznete na 
 www.intersucho.cz.

Nový web předpovídá 
dopady sucha, pomáhá 
zmírnit ztráty

Kniha zdarma:  
Sucho v českých zemích
Na webu Intersucho.cz si také 
můžete zdarma ve formátu PDF 
stáhnout knihu SUCHO V ČESKÝCH 
ZEMÍCH: MINULOST, SOUČASNOST, 
BUDOUCNOST. Téměř 400stránková kniha vznikla 
díky spolupráci několika vědeckých týmů a přináší 
tak komplexní pohled na problematiku sucha. 
Publikace mapuje výskyt sucha v minulosti pomo-
cí dokumentárních pramenů, letokruhů stromů či 
s využitím řady indexů sucha. Speciálně se analy-
zuje půdní vlhkost, hydrologické sucho a nejvýraz-
nější suché epizody za posledních 500 let.
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Otestujte 
svůj postřikovač

Výhody testování 
s AKP spol. s r.o.:

Co je součástí 
testování?

Provádíme testování postřikovačů, rosičů, železničních 
postřikovacích souprav i speciálních postřikovacích 
zařízení v rámci celé ČR na naší autorizované mobilní 
kontrolní stanici.
Při využití našich služeb vám díky výhradnímu zastoupení světových značek 
ARAG, Annovi Reverberi, Albuz a Hypro můžeme nabídnout zajímavé ceny 
a slevy na trysky, čerpadla a náhradní díly postřikové soustavy.

  kontrolní testování, seřízení dávkování, protokol o způ-
sobilosti prostředku,

 zápis atestu do registru ÚKZÚZ,
  testování přímo u vás nebo v nejbližším okolí na nové 

moderní testační stanici,
 osobní domluva vhodného termínu pro testování,
 praxe v oboru 19 let,
  sleva 20 % na trysky a 15 % na náhradní díly objednané 

při testování,
  možnost konzultovat celkový stav postřikovače  

s případným návrhem rekonstrukce či přestavby,
 drobné opravy provádíme přímo na místě.

� Při testování se měří výkon čerpadla, rovnoměrnost 
trysek, funkčnost a přesnost manometru, celková 
funkčnost postřikového systému. 

Věděli jste, že…
Samotné testování není pouhou formalitou, ale chrání 
životní prostředí a zejména vaši peněženku?

Opotřebovaná nebo poškozená tryska zvyšuje spotřebu 
postřiku až o 10 %. Nerovnoměrné dávkování pak vede 
k poškození plodin nebo ke snížení výnosů. Těmto nepří-
jemnostem předchází a napravuje je kontrolní testování, 
které zaručí kvalitní a úspornou funkci postřikovače.

Objednejte testování svého postřikovače ještě dnes

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy ohledně testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin. 
Neváhejte a obraťte se na nás.

Tel.: +420 545 235 772–3, info@akp.cz


