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Vážení zákazníci, 
jestli se o posledním roce dá něco říct, tak 

to, že rozhodně nebyl nudný. Mnohým z nás 
zamíchal kartami, ať už v osobním životě, nebo 
v podnikání. Přinesl s sebou čerstvé výzvy, menší 
či větší ztráty, ale i nové příležitosti. 

Také u nás v AKP proběhly mnohé změny. 
U příležitosti kulatého firemního výročí jsme 
zmodernizovali naše logo a celkovou vizuální 
identitu, pro vaše pohodlí a lepší přehled o našich 

produktech a službách jsme spustili také nové webové stránky. 
Další změnou, která nastala a kterou mnozí z vás už zaregistrovali, je odchod 

společníka a jednatele Ing. Pavla Vacka z naší firmy, pro někoho možná až příliš 
náhlý. Občas nám prostě život připraví nečekané zvraty, tak jako u pana Vacka. 
Řešení vážných rodinných událostí ho donutilo ukončit působení v AKP. Ráda 
bych mu zde poděkovala za 29 let jeho práce v našem týmu a popřála mnoho 
štěstí.  V této souvislosti patří velký dík také mému manželovi, který mě i firmu 
vždy podporoval. Po odchodu pana Vacka jsou pro nás jeho pomoc a převzetí 
obchodního týmu zvlášť cenné.  

V dnešní nejisté době je příjemné vědět, že některé věci se naopak nemění. 
A tak například s potěšením konstatujeme, že můžete i nadále využívat služby 
Ing. Petra Nováka a jeho servisního střediska v Chrášťanech, které se perfektně 
stará o naše zákazníky z Čech a jejich stroje. 

Věříme, že třicet let společnosti AKP na trhu aplikační techniky je důkazem toho, 
že jsme pro vás spolehlivým partnerem a že svou práci děláme poctivě – a na tom 
také nehodláme nic měnit. Děkuji všem našim zaměstancům a spolupracovníkům, 
kteří mají na úspěchu a dobrém jménu firmy největší zásluhu, a také vám, našim 
odběratelům – za důvěru a přízeň.

Přejeme vám inspirativní čtení 

Hana Trtílková
jednatelka společnosti AKP

OBSAH
strana 3
Aktuálně
Máme novou 
vizuální identitu

strana 4–5
Naši 
zaměstnanci
Všichni táhneme za 
jeden provaz

strana 6–7
Z historie 
firmy
30 let s vámi  

strana 8–9
Rozhovor
Všechno, co do půdy 
dáme, se nám vrátí 

strana 10
Novinky 
v portfoliu
Nový rosič AKP 
24V pro malovinaře 
nepotřebuje kardan 

strana 11
Naše služby
Modernizace 
postřikovačů 
a rosičů

Vydavatel: PROSPECTEA Česká republika, s.r.o., Národních hrdinů 44, 190 12  Praha 9, IČ: 29028809, skochova@prospectea.cz
Vydáno 15. 12. 2021 v Praze. TEXT A FOTO: Marketingové oddělení AKP spol. s r.o.

2

EDITORIAL



Nové logo je jednodušší 
k polepování strojů.

Redesign loga
Takhle nás teď budete vídat. Čas je neúprosný a také na našem firemním logu bylo znát, že už 
má nějaký věk. A protože v AKP držíme krok s dobou nejen v oblasti moderních technologií, 

nastal čas na změnu. Zjednodušili jsme linie, vybrali nový logotyp, upravili barevnost – a na 
světě je nové logo, které jsme si nadělili k třicátému výročí založení firmy. 

Vizitky
Nový kabát dostaly 
rovněž naše vizitky 

a další grafické 
materiály, u kterých 
má dominantní roli 
žlutočerný kontrast. 
Každopádně jsou 
nepřehlédnutelné!

Máme novou vizuální identitu

JDEME VPŘED

Během loňského netypického a leckdy velmi náročného roku 
jsme nezaháleli, pracovali jsme na rozvoji, a tak vám nyní 

můžeme představit naše nové logo!
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KAREL BOČEK
technik

___ Do AKP jsem přišel před 20 lety po delším marném hledání 
nového místa.  Tak se mi tady zalíbilo, že jsem zůstal dodnes.

___ Pro mě osobně hraje velkou roli pěkné a čisté pracovní 
prostředí. To se potom odráží i v práci samotné.

___ Za úspěchem naší firmy je různorodost pracovních činností. 
Dobře propojený kolektiv, který si pomáhá. A hlavně je to v přístupu 
k zákazníkovi.

___ Přeji AKP hodně spokojených zákazníků, pevné zdraví a hodně 
tvůrčích myšlenek. A šikovnému kolektivu pevné nervy.

Spokojenost zákazníků se dá 
považovat za jedno z měřítek 

úspěšnosti firmy. Ulehčit jim 
práci, vyřešit leckdy specifické 

problémy a vyjít vstříc 
i nestandardním požadavkům, 

to jsou každodenní úkoly 
našich zaměstnanců. Velmi si 

vážíme toho, jak zodpovědně 
k nim přistupují a jak sehraný 
tým tvoří. A právě pohodový 

kolektiv, na který se mohou 
spolehnout, je jednou  

z věcí, kterých si při práci 
v AKP cení oni sami. 

Všichni táhneme  
za jeden provaz

RICHARD MUSIL
obchodně-technický zástupce

___ V březnu to bude pět let, co jsem v AKP. Za tu 
dobu jsem se přesunul z místa prodejního technika 
ve skladu na pozici obchodního a technického 
zástupce. Právě ochota paní Trtílkové dát mi prostor 
profesně „vyrůst“ byla tím, co mě do firmy nalákalo.

___ Má práce je pestrá. Trávíme dost času na venkově 
mezi zemědělci, máme možnost se neustále potkávat 
s lidmi a každý nový požadavek představuje svým 
způsobem i výzvu. Za pět let ve firmě jsem poznal 
prostředí mezi lesníky při boji s kůrovcem, navštívil 
jsem řadu vinic, řešil stříkání dálnic lněným olejem. 
Za pět minut může zazvonit telefon a objeví se nový 
požadavek k řešení.

___ Za těch pět let se stala spousta věcí, které byly 
něčím významné. Obecně se rád setkávám s kolegy 
od dodavatelů. Často je to i v Itálii a to prostředí 
a lidé se vám určitě zapíší do paměti. 

___ Nejsme supermarket. O problematice 
postřikové techniky víme určitě víc než dodavatelé 
s širší nabídkou zemědělských strojů. Aplikace 
postřikové látky je v určitém bodu věda a my se ji 
snažíme kvalifikovaně vykonávat.

___ AKP bych přál, aby se zvýšily technické 
požadavky na aplikační techniku provozovanou 
v zemědělství. Vyšší nároky na moderní prostředky 
jsou jen v našem zájmu. Přeji firmě vytrvat na cestě 
špičkové odbornosti a kvality.

?
?

?

Zeptali jsme se  
v našem týmu…
___  Jak dlouho v AKP pracujete? 

___  Co je pro vás v práci 
důležité? Co na ní máte rádi?

___  Vybavíte si za dobu svého 
působení v AKP nějaký 
významný okamžik, který vám 
utkvěl v paměti?

___  Třicítka je krásné výročí,  
kterého nedosáhne zdaleka  
každá firma. V čem vy vidíte 
„tajemství úspěchu“ AKP? 

___  Co byste AKP popřáli  
do dalších let?

4

NAŠI ZAMĚSTNANCI



GABRIELA HÖKLOVÁ
zákaznický servis

___ Letos je to už 20 let, co pracuji 
v AKP. Musím říct, že jsem takový inven-
tář. Začala jsem jako fakturantka a po-
stupem času a získanými zkušenostmi, 
za které jsem velmi ráda, jsem se 
vypracovala na pozici péče o zákazníky. 
Starám se o jednotlivé zákazníky, od 
objednávek, smluv až po logistiku. Chci, 
aby o ně bylo dobře postaráno a aby 
věděli, že pro ně uděláme maximum. 
A je pravda, že postupem času se z ně-
kterých našich zákazníků i dodavatelů 
stávají naši přátelé, a to je fajn.

___ Nejdůležitější pro mě je, že se do 
práce těším. I když jsem v AKP dlouho, 
stále se učím něco nového a to mě na-

bíjí. Pracuji s lidmi, které mám ráda, se kterými je mi dobře 
a můžu se na ně spolehnout, prostě jsme taková rodina. 

___ Každé získané zastoupení významné zahraniční spo-
lečnosti nás hodnotí jako kvalitní a spolehlivou firmu, což je 
velmi důležité. Nejsme žádná obří firma, a přitom prodává-
me tak velké a krásné stroje – na to jsem pyšná.

___ Úspěch AKP tkví v tom, že všichni táhneme za jeden 
provaz. Jeden na druhého se můžeme spolehnout a děláme 
vše pro spokojenost našich zákazníků. Když jsou spokojení 
oni, tak jsme spokojení i my. 

___ Naší firmě bych přála vše, co bych přála svým blízkým. 
Obzvlášť v této nelehké době hlavně zdraví a minimálně tak 
úspěšné roky jako ty předchozí. 

ROSTISLAV HÁJEK 
vedoucí výroby a servisu

___ Nezdá se to, ale za chvíli to 
bude už 18 let, co jsem do AKP 
nastoupil jako technik pro testování 
postřikovačů. Bylo to ještě při 
studiích. Postupně jsem nabíral 
zkušenosti v různých oblastech 
a dneska se starám o chod výroby 
a servisu. Částečně se věnuji 
i obchodu a mám na starosti web 
a e-shop.
___ Jsme menší „rodinná“ firma, kde 
vztahy nekončí zavřením dveří od 
kanceláře nebo dílny.  Vím, že se na 
své kolegy můžu spolehnout.  Navíc 
mi má práce dává smysl a vidím za 
sebou výsledky.

___ Přelomový byl dle mého příchod postřikovačů MAF, které 
AKP posunuly do řad významných dodavatelů postřikové 
techniky. Rád také vzpomínám na dny strávené na výstavách 
a veletrzích i na pracovní cesty k zahraničním partnerům.

___ Jedním z faktorů je dobře sestavený kolektiv, jehož kostru 
tvoří lidé, kteří zde pracují stabilně několik let. Za tu dobu se 
z nich stali skuteční odborníci v oboru. Dále je naší předností 
individuální přístup k zákazníkům, kdy jsme schopni reagovat na 
jejich specifické požadavky.

___ V dnešní době zejména pevné zdraví a hodně sil 
a pozitivního myšlení do dalších let. A stále více a více 
spokojených zákazníků i zaměstnanců.

TOMÁŠ CICHRA
koordinátor výroby / testování postřikovačů

___ Do firmy jsem 
nastoupil pouze na 
sezónní výpomoc. Po 
12 letech „výpomo-
ci“ dělám všechno 
(smích) – výrobu, servis, 
přestavby a testování 
postřikovačů. Tahle 
různorodost práce se 
mi od začátku líbila.

___ Je to o kolektivu. I když nastane stresová situace, tak vím, že 
nás nikdo nikdy nenechá na holičkách a společně situaci vyřešíme.

___ Vzpomínám na každý vánoční večírek (smích). Ale vážně – vyba-
ví se mi moje první předání samochodu MAF. Musel jsem zaskočit 
za nemocného kolegu a už dva dny předem jsem byl hrozně ner-
vózní. Ale zvládl jsem to a stroj zákazníkovi dobře slouží.

___ Za každým úspěchem firmy jsou bezpochyby lidé, kteří v ní pracují.

___ AKP přeji minimálně dalších 30 let fungování.

ROBERT MATUŠKA
technik

___ Chtěl jsem pracovat pro perspek-
tivní, rozvíjející se firmu, a tak jsem 
před 23 lety přišel do AKP. 

___ Důležité pro mě je rozumné 
a promyšlené kolektivní rozhodová-
ní. A také to, že zajištěním precizní 
a přesné aplikace chemických postřiků 
se snažíme, aby škodlivých látek bylo 
v přírodě co nejméně.

___ Výroba vlastní testovací stanice, 
výroba vlastního taženého postřikovače a nástup samochodné-
ho postřikovače – tyto události nás posunuly mezi přední firmy 
zabývající se postřikovou technikou.

___ Důvod úspěchu? Obětavý a flexibilní kolektiv zaměstnanců, 
včasné reagování na světové novinky v oboru.

___ Přeji firmě dlouhé působení na trhu zemědělské techniky 
a spolupracující, rovný kolektiv.
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Za tři desítky let jsme ušli velký kus cesty. Pojďte se s námi krok po kroku 
poohlédnout, co všechno se v naší firmě událo. 
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Z HISTORIE FIRMY

30 let s vámi

V ROCE 1991
vzniká v Brně firma AKP,  

a to u příležitosti otevření 
konsignačního skladu firmy 

LURMARK, anglického výrobce 
a prodejce komponentů pro 

postřikovače. 

Obchodní ředitel 
John Castell 

a Pavel Vacek-Veselý 

V LETECH 1995 A 1996
 přichází první zlom. Vycházíme 
vstříc požadavkům zákazníků, 
rozšiřujeme nabídku služeb 

a začínáme provozovat servis 
a přestavby postřikovačů. 

Na základě vlastního 
vývoje vyrábíme 

první nesený a tažený 
postřikovač. 

Stáváme se výhradním 
dovozcem (pro ČR 

a SR) světových 
výrobců komponentů pro postřikovače: 
ARAG, Annovi Reverberi a Albuz.

OD ROKU 2002 
spolupracujeme 

s italskou společností 
Mazzotti. V dílnách AKP 

montujeme na podvozky 
Mazzotti postřikovou 
část včetně ramen.

V roce 2002 také začínáme 
s vývojem kompozitových 

ramen a v roce 2003 
s testováním prototypu ramen na 

samojízdném postřikovači. 

V ROCE 2005
vyvíjíme II. generaci 
karbonových ramen 
a spouštíme jejich 
sériovou výrobu. 

V ROCE 
2006

naše firma získává 
certifikát kvality 
ISO 9001:2000.

V ROCE 2007 
představujeme 

karbonová ramena  
na světové výstavě  

v Hannoveru.

V ROCE 1998 
vyvíjíme a vyrábíme 
vlastní elektronickou 

testační stanici 
a od roku 1999 

provádíme 
pravidelné testování 

postřikovačů. 

1991 1998

2002

2005

2006

2007

1995–1996
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ROK 2008
naše ramena pracují ve 

Švýcarsku.

 
S ROKEM 2012 

nastupují revoluční 
samojízdné 

postřikovače MAF, 
které si získávají oblibu 

zákazníků a rychle 
se rozšiřují po celé 

republice. Navyšujeme 
kapacitu výroby 

a personální obsazení 
ve firmě. 

V ROCE 2014 
pokračujeme 

s výrobou inovovaných 
postřikovačů MAF 
a vzniká projekt 

výroby nových ramen 
s moderním zavěšením 

na jednom čepu. 

V ROCE 2015
začínáme dodávat ramena 
firmě Mazzotti, která je na 

postřikovačích MAF vyváží do 
celého světa.

V ROCE 2016
realizujeme vizi 
výstavby nové 

výrobně-servisní haly 
a výroba se na začátku 
prázdnin stěhuje do 
nových prostor. Tím 
navyšujeme kapacitu 
výroby a zlepšujeme 
pracovní prostředí. 

V ROCE 2017
 se rapidně navyšuje 

poptávka po 
našich službách 
a samojízdných 
postřikovačích 

a současně se rozrůstá 
tým zaměstnanců AKP. 

V ROCE 2018
vyrábíme nový 

tažený postřikovač 
AKP JUMBO určený 
pro velké výměry. 

V ROCE 2019 
rozšiřujeme spolupráci 
s firmou Projet a toto 
partnerství výrazně 
obohacuje nabídku 

nesených postřikovačů.

ROK 2021 
je nejen rokem změny 
vizuálního stylu firmy 
a nastavení strategie 
dalšího směřování 

společnosti, ale 
zejména milníkem, 
kdy slavíme 30 let 
působení ve světě 
moderní aplikační 

techniky. 

Z HISTORIE FIRMY

2008

2015

2012
2014

2016

2017
2018

2019

2021



Jak se vaše rodina dostala k zeměděl-
ské výrobě? 
Jak můj otec, tak děda vystudovali zeměděl-
skou školu a měli k tomuto odvětví vztah. 
Děda pracoval zde v JZD Pojihlaví v Kupa-
řovicích. A otec po střední škole nastoupil 
do stejného družstva. V roce 1991 pak začali 
společně podnikat. 
V těch samých šlépějích teď jdeme i já s mým 
starším bratrem. Oba jsme absolvovali země-
dělskou střední školu v Kloboukách u Brna, 
bratr ještě Mendelovu univerzitu, a rovnou 
jsme nastoupili k otci.  

Není rodinné podnikání někdy nároč-
né? Přece jen mezi generacemi může 
být občas rozdílný pohled na věc…
Funguje to velmi dobře, v práci i v rodině – 
dokonce spolu žijeme všichni v jednom domě. 
Běžnou „polařinu“ si děláme s bratrem sami, 
ve službě najímáme jen kombajn a pak v sezó-
ně brigádníky na pomoc se sušením kukuřice, 

V Malešovicích na Brněnsku už 30 let hospodaří na více 
než 800 ha rodina Procházkových. Zemědělské výrobě 
se u nich věnuje třetí generace a svou práci dělají 
srdcem. S Radkem Procházkou jsme si povídali mimo 
jiné o tom, jaké výhody má rodinná firma a jak důležitý 
je vztah k půdě.  

jinak pracujeme v rámci rodiny. Má to své 
výhody. Se zaměstnanci bývají stále nějaké 
problémy, další výhodou je finanční úspora. 
Důležité je i to, že takhle máme přehled 
o všem, co se ve firmě děje. 
Na druhou stranu je pravda, že si člověk moc 
neodpočine. Práce je zde pořád. V období 
Vánoc máme více času. Ale potom to zase 
začne a po celý rok je co dělat. 

Věnujete se pouze rostlinné výrobě?
Ano. Primárně se věnujeme kukuřici na zrno, 
jedná se o zhruba 60–70 % naší produkce. 
Dále pěstujeme slunečnice a pšenici. 

Víme o vás, že si s plodinami hrajete 
víc, než bývá zvykem. Přistupujete 
podobně také k půdě? 
Pokud je to možné, každý rok ořeme. A také 
každoročně přibližně na 150 ha půdy zapra-
vujeme hnůj z místní drůbežárny. Má hodně 
dusíku a fosforu, ale musíme s ním zacházet 
opatrně a hlídat množství, protože dost pálí. 
Kravský hnůj by byl lepší, ale je nedostupný. 
Takže jsme spokojení s tím, co máme k dispo-
zici. Každá organická hmota, která přijde do 
půdy, je dobrá. 
Většina zemědělských podniků do půdy ne-
dodává hnůj ani jinou organiku, proto to u nás 
s půdou vypadá tak, jak to vypadá, a zřejmě 
ani do budoucna se situace nezlepší. 

Ano, kvalita půdy je palčivé téma. Víc 
se v poslední době řešilo snad jen su-
cho. Je to s vodou už lepší?
Letos pršelo dost. Třeba na slunečnici až moc. 
Množství srážek v letošním i loňském roce bylo 
opravdu výjimečné, až extrémní. Samozřejmě 
čím více prší, tím více vše roste. Výnosy jsme 

měli dobré už loni a letos to bylo ještě lepší. 
Jsme na rovině, proto i když hodně prší, ne-
vadí to. Také díky tomu, že nemáme pole tak 
zhutněná, se voda dobře vsákne. Do půdy 
pravidelně zaoráváme slámu a hnůj, a i proto 
má půda dobrou absorpční schopnost. I když 
spadne třeba 100 mm srážek, dokáže vodu 
vstřebat. Tím pádem nám nehrozí problémy, 
které velké deště mohou způsobit.  
Navíc tady máme štěstí na dobré podloží, tak-
že i při nedostatku srážek se voda v půdě drží. 
Na celé jižní Moravě patříme k nejúrodnější 
oblasti pro zemědělskou výrobu.

Máte nějaká specifika, například co se 
ošetřování rostlin týče?
Hodně vymýšlíme, co se výživy týče, a pou-
žíváme na postřik svoje speciální směsi, které 
máme ozkoušené pro podporu růstu našich 
plodin a které nám zvedají výnos. 
Všechno, co do půdy dáme, se nám vrátí. Tře-
ba ne hned, ale za rok až dva určitě ano. V ze-
mědělských akciovkách či velkých s.r.o., kde je 
dvacet podílníků, toto nikoho nezajímá. Jde jim 
především o zisk, nechtějí do polí investovat. 
Jen z nich berou a nic nedávají. 
Nám nejde jen o ta černá čísla, nevidíme pouze 
zisk. Budeme na těch pozemcích hospodařit ješ-
tě desítky let, takže se o ně musíme starat. Jsme 
zkrátka malá firma, která věnuje půdě péči. 

Pro plodiny, které Procházkovi pěstují,  
je zásadní světlá výška postřikovače

Všechno, co do půdy  
dáme, se nám vrátí

Radek Procházka
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Když je řeč o postřikování, před časem 
jste udělali změnu ve vašem strojovém 
vybavení… 
Dříve jsme měli pětikubíkový postřikovač 
Agrio Mamut s 24m rameny. Tahali jsme ho 
malým zetorem, po rovinách ve zdejším kraji 
se to dalo. Před dvěma lety jsme začali vybírat 
nový stroj a s ohledem na potřebnou světlost 
jsme chtěli hlavně samochod. 
Dívali jsme se na několik postřikovačů různých 
výrobců a zvažovali jsme, který pro nás bude 
ideální. Každý měl nějaké pro a proti. Řešili 
jsme šířku ramen, světlou výšku, velikost ná-
drže, brali jsme v potaz i dostupnost servisu. 
Také jsme chtěli stroj s pohodlným, jedno-
duchým ovládáním, bez zbytečných složitostí. 
Samozřejmě při výběru hrála roli i cena a dá-
vali jsme přednost novému stroji před ojetým. 
Nakonec jsme se rozhodli pro váš zvedací 
samojízdný MAF 6240 C4 s motorem John 
Deere a 36m rameny. S těmito motory máme 
mimochodem velmi dobré zkušenosti už 
z našich traktorů. 

Po dvou letech už máte možnost nový 
postřikovač zhodnotit. Co na něm 
oceňujete? 
Zvýšená světlost postřikovače je 1,85 m 
a v základu 1,4 m, to je vzhledem k našim 
vysokým plodinám, kukuřici a slunečnici, roz-

hodující parametr, který nám vyhovuje. I díky 
instalovaným rozhrnovačům není na porostu 
po aplikaci ani vidět, že jsme projeli.
Náš původní stroj měl 60 koní a nový má přes 
300 koní, takže teď můžeme jezdit výrazně 
rychleji. Taky je pravda, že snad ani nelze ně-
kde nevyjet nebo zapadnout, tenhle silný stroj 
zkrátka projede všechno.
Postřikovač umožňuje při sníženém módu 

podvozku přejezdovou rychlost až 40 km/hod. 
My ale obhospodařujeme pozemky pouze 
v okolí, do vzdálenosti cca 10 km od areálu, 
takže v běžném provozu na místních úzkých 
silnicích mezi vesnicemi nemáme moc příleži-
tostí v tomto silničním režimu jezdit.   

Děkujeme moc za rozhovor a přejeme hodně 
štěstí ve vašem podnikání. 
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NOVINKY V PORTFOLIU

Svým zákazníkům z řad 
vinařů a sadařů jsme 
letos představili žhavou 
novinku – tažený rosič 
kompletně poháněný 
24V akumulátorem, který 
nepotřebuje kardan, a není 
tak závislý na tažném 
prostředku. Premiéra pro 
veřejnost se uskutečnila 
26. srpna na akci „Aktiv 
k ochraně révy vinné“ 
ve vinicích Šlechtitelské 
stanice Vinselekt 
Michlovský v Perné. 

POPTÁVKA  
OD MALOVINAŘŮ
Na počátku byla poptávka malých vinařů 
po rosiči s minimálním nárokem na výkon 
traktoru. „Celkem často se nás vinaři ptali, 
zda máme v nabídce co nejmenší rosič, 
s nádrží do 200 litrů a zároveň nenáročný 
na výkon jejich malotraktoru. Bohužel 
jsme v této kategorii neměli co nabídnout 
a naše stroje byly často větší, než by se jim 
hodilo. Současně jsme si ověřili, že spousta 
vinařů nebo malých sadařů nemá na svých 

malotraktorech 
dokonce ani 
vývodový hřídel, 
který je potřeba pro 
pohon ventilátoru 
i čerpadla. Této 
skupině pěstitelů 
jsme proto chtěli 
vyjít vstříc a zkusili 
jsme vyrobit stroj, 
který by pokryl 
jejich požadavky,“ 
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Nový rosič AKP 24V pro 
malovinaře nepotřebuje kardan

Novým rosičem 24V jsme menším pěstitelům nabídli 
možnost plnohodnotného a pohodlného postřiku 



vysvětluje Petr Minařík, technik společnosti 
AKP, co stálo za vznikem nového rosiče 24V. 
Ten jsme nakonec kompletně vyvinuli 
a vyrobili ve své režii. 

NA VLASTNÍ BATERII
Výsledkem práce našich techniků je tažený rosič 
24V, kde jsou ventilátory i čerpadlo poháněny 
24V bateriemi, bez nutnosti napojení kardanu. 
Čerpadla a ventilátory jsou již prověřeny z jiných 
aplikací. „Smyslem tohoto rosiče není nahradit 
velké stroje, ale nabídnout možnost plnohod-
notného postřiku pro menší pěstitele, obzvláště 
ty, kteří nemají traktor s kardanem nebo postřik 
aplikují zádovým motorovým rosičem,“ vysvět-
luje Petr Minařík. Cílem bylo rozšířit portfolio 
rosičů z produkce AKP o menší stroj pro vinaře 
či sadaře s výměrou do 1 ha, kteří používají 
zádový motorový rosič a nechtějí si kvůli rosiči 
kupovat nový traktor. „Kdo to někdy zkusil, tak 
ví, jaká dřina je obejít se zádovým postřikovačem 
půl nebo rovnou celý hektar vinice či sadu. Rosič 
24V může být zapřažen v podstatě za cokoliv 
od čtyřkolky přes Teru až po standardní vinařské 
traktory,“ říká Petr Minařík. 

KVALITA BEZ 
KOMPROMISU
Pokud jde o kvalitu postřiku rosičem 24V, ta 
je srovnatelná s běžnými rosiči a výrazně lepší 
než ochrana zádovým motorovým rosičem, 
jak ukázaly první testy přímo ve vinicích. Navíc 
lze velmi snadno nastavit výšku i směr postřiku. 
A přestože se jedná o malý stroj, na použitých 
materiálech ani komponentech technici z AKP 
nešetřili. Základem je šest malých ventilátorů 
s výkonem až 15 m3/hod., což není o moc 
méně než u konvenčního rosiče. Rám je z ne-
rezové oceli, a zajistí tak dlouhodobé užívání 
s nulovou reaktivitou s aplikovanými postřiky. 
Také co se týká ovládání rosiče 24V z traktoru, 
má se obsluha na co těšit. „Součástí naší no-
vinky na trhu je elektroovládání z kabiny nebo 
z místa obsluhy. Lze vypínat pravou i levou stra-
nu zvlášť. Troufám si říct, že obdobnou výbavu 
drtivá většina běžných rosičů této kategorie 
nemá. My ji nabízíme ve standardu,“ dodává 
k novému stroji Petr Minařík.
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Zejména díky dlouholeté praxi 
můžeme v AKP zemědělcům, 
sadařům i vinařům nabídnout 

poradenství s partnerským přístupem. To 
oceňují zejména uživatelé starší aplikační 
techniky nejrůznějších značek, neboť 
právě ti mají největší potíže se zajištěním 
oprav a opatřením náhradních dílů pro 
svůj postřikovač nebo rosič. Pro každého 
zákazníka se v AKP vždy snažíme najít 
nejefektivnější řešení podle jeho přání 
a jsme schopni pomoci s opravou nádrže, 
výměnou čerpadla, s obnovou postřikové 
soustavy či výměnou ramen, a tím 
prodloužit životnost jakéhokoliv rosiče nebo 
postřikovače.

S ELEKTRONIKOU 
UŠETŘÍTE
Nejvděčnější službou je výměna 
mechanických řídicích jednotek 
za elektronické ovládání z kabiny 
traktoru s automatickým řízením dávky. 
Zemědělci se za námi vracejí a litují, 
že s montáží váhali a nenechali si náš 
systém nainstalovat mnohem dříve. 
Ve srovnání s původně náročnou prací 
jim tato úprava přinesla pohodlí – 
nově už se nemusí neustále vyklánět 
z kabiny, kontrolovat systém a řídit 
dávku mechanicky. Naopak si mohou 
jízdu užívat, protože postřikové funkce 
řídí počítač automaticky a ovládání 
mají na dosah ruky v kabině traktoru. 
Navíc touto automatizací ušetří 10 % 
postřiku.

Modernizace  
postřikovačů a rosičů
Společnost AKP je 
specialistou v oboru 
postřikové techniky 
a nabízí nejen dodávku 
univerzálních náhradních 
dílů a komponentů, 
ale i testování, 
servis a rekonstrukce 
postřikovačů a rosičů. 

Majitelům 
starší aplikační 
techniky růz-
ných značek 
pomáháme 
s opravami 
a vybavujeme 
jejich stroje 
elektronikou 
s automatic-
kým řízením 
dávky

NAŠE SLUŽBYNAŠE SLUŽBY



www.akp.cz

Děkujeme za vaši přízeň!  
Tým společnosti AKP


