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KDO JSME

Už jsme s vámi 

25 let
1991
Historie firmy AKP začala v roce 1991 v Brně, kdy jsme začali spolupracovat 
s anglickou firmou LURMARK (dnes HYPRO) a zajišťovat prodej trysek, filtrů, 
čerpadel a dalších náhradních dílů pro postřikovou techniku. Na základě poptávky 
zákazníků jsme rozšířili nabídku služeb o servis a přestavby postřikovačů.

1996
V roce 1996 jsme se stali výhradními zástupci pro ČR a SR společnosti ARAG, 
předního výrobce komponentů pro všechny typy postřikovačů, a firmy Annovi 
Reverberi, která vyrábí čerpadla. Spolupráce s těmito firmami úspěšně pokračuje 
a dnes společně slavíme již 20 let.

1998
V roce 1998 jsme vyvinuli vlastní elektronickou testační stanici a začali provádět 
pravidelné testování postřikovačů. Pak už byl jen krůček k vývoji vlastního 
postřikovače, nejdříve neseného, pak taženého. Postupně v průběhu dalších 
let jsme vyvinuli 4 základní modely tažených postřikovačů, 2 typy nesených 
postřikovačů a speciální postřikovače pro lesní průmysl a výzkumné ústavy.

2002
Od roku 2002 naše firma spolupracuje s italskou společností Mazzotti, světovým 
dodavatelem zemědělské a průmyslové techniky. Nejdříve jsme v dílnách firmy AKP 
na podvozky Mazzotti montovali postřikovou část včetně ramen a výsledkem byl cenově 
příznivý samojízdný postřikovač. V téže době jsme začali s vývojem kompozitových 
ramen. Vždy jsme upřednostňovali investice do nových technologií před nákupem 
vlastních nemovitostí a dnes sériově vyrábíme už třetí generaci karbonových ramen 
s ultrazvukovým automatickým náklonem či s podporou vzduchu.

2012
S rokem 2012 nastoupily „revoluční“ samojízdné postřikovače MAF, které si získávají 
oblibu zákazníků a rychle se rozšiřují po celé republice. Navýšili jsme kapacitu výroby 
a personální obsazení ve firmě. V roce 2014 vznikl projekt výroby nových ramen 
s moderním zavěšením na jednom čepu. Ta nyní dodáváme firmě Mazzotti, která je 
na svých postřikovačích MAF vyváží do celého světa.

Společnost AKP spol. s r.o. už čtvrt století 
působí ve světě moderní aplikační techniky 
pro zemědělství a průmysl. Rádi bychom 
vám přiblížili vznik a vývoj naší firmy, 
pro kterou je služba zákazníkům vždy 
na prvním místě.

Náš cíl 
– pomáhat zákazníkům

Během let jsme rozšířili záběr našeho podnikání, 
ale motto společnosti AKP zůstalo stejné. Snažíme se, 
aby naše práce byla službou zákazníkům a abychom 
byli nejlepší v oboru. Specializujeme se pouze 
na aplikační techniku a v tom jsme po 25 letech 
zkušeností odborníky, kteří dodávají kvalitní služby 
a dokážou vyrobit téměř jakýkoli postřikovač 
na základě požadavků zákazníků. Dodali jsme speciální 
postřikovače pro výzkumné ústavy, železnice, letiště, 
fotovoltaické elektrárny, lesní školky i na ošetření 
krajnic silnic. V našem portfoliu jsou také zařízení 
k zvlhčování a chlazení nejen pro zemědělství. Většinu 
dílů máme pro naše zákazníky skladem.

Skvělý tým  
a spolehlivé produkty

Každé výročí je příležitost k malé rekapitulaci. 
Na co jsme dnes ve společnosti AKP pyšní? 
Od prodeje trysek jsme se dostali k tomu, 
že dodáváme moderní vyspělou techniku 
za dostupné ceny. Naši zaměstnanci jsou s námi 
od začátku, a jak se firma rozrůstá, přibíráme i další 
posily týmu. Zakládáme si na dobrém kolektivu 
a máme štěstí, že přitahujeme šikovné lidi. 
Během našeho podnikání jsme se nikdy nedostali 
do finančních potíží a vždy jsme dodrželi termíny 
mezd i splatnosti faktur. Našim samojízdným 
postřikovačům patří přední místo mezi 
prodávanými stroji v této kategorii. Spoluprací 
s italskou firmou Mazzotti jsme přivedli na trh nový 
spolehlivý samojízdný postřikovač MAF, který nám 
dělá radost, je vyráběn podle nejmodernějších 
trendů, přitom je spolehlivý, a důkazem toho je 
minimum reklamací.

Tyto úspěchy nás nutí neusínat na vavřínech. 
Cíle pro nejbližší období jsou jasné. Chceme ještě 
více přispívat našim zemědělcům k úspěchu 
rozšířenou nabídkou samojízdných, tažených 
i nesených postřikovačů. Našim sadařům 
a vinařům chceme nabídnout inovovaný sortiment 
rosičů a náhradních dílů a malým pěstitelům 
a zahrádkářům poskytovat kvalitní zádové 
postřikovače a náhradní díly. V oblasti služeb pak 
chceme zrychlit servis a dodávky náhradních dílů 
nejen pro naši značku, ale prakticky pro veškeré 
postřikovače na našem trhu, které jsou vybaveny 
komponenty společnosti ARAG.

Vážení zákazníci,
uplynulý rok byl pro naši firmu ve znamení příjemných 

událostí – oslavili jsme 25 let působení na trhu s aplikační 
a postřikovou technikou. U příležitosti tak významného výročí 
jsme se rozhodli nadělit si malý dárek – vlastní firemní časopis.  
Jeho první číslo právě držíte v rukou. 

Ke každému výročí patří jakési ohlédnutí se zpět. V tomto 
čísle bychom vám rádi přiblížili velký kus cesty, který jsme 
během čtvrt století ušli. V podnikání víc než kde jinde platí, že 
je důležité vybírat si spolehlivé partnery, proto vám chceme 
představit i dodavatele, kteří mají na úspěšném fungování naší 
firmy velký podíl. Na svém kontě máme řadu patentů, inovací 

i odborných ocenění a moderní technologie budeme prezentovat také na stránkách našeho 
magazínu. Tentokrát se zaměříme na přesné řízení postřiku, které dokáže ušetřit čas i náklady 
– o zkušenosti se systémem Seletron se s vámi podělí hned několik našich zákazníků. Investice 
do aplikační techniky je pro každý zemědělský podnik zásadní rozhodnutí. Chystáte-li se 
k tomuto kroku, možná vás bude inspirovat, jak při výběru nového postřikovače postupovali 
ve společnosti Agro Mohelno.

Věříme, že náš „narozeninový dárek“ potěší i vás, naše zákazníky. Že budete v časopise 
nacházet užitečné informace, které vám pomohou při práci, stejně jako články, díky kterým 
poznáte naši firmu ještě o něco lépe.

Přejeme vám mnoho úspěchů v novém roce  
  a těšíme se na viděnou nad dalším číslem AKP magazínu.

Hana Trtílková
jednatelka a marketingová ředitelka
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N
áš významný 
obchodní partner 
společnost Mazzotti 
expandovala 
na mezinárodní 

trh a své stroje v současnosti 
distribuuje do 39 zemí světa. 
Velkou pozornost zaměřuje 
na rozvoj technologií a inovace 
a její investice v této oblasti se 
vyplácí. Vedení firmy plánuje 
v příštích třech letech ztrojnásobit 
prodeje, přitom však stále klade 
důraz na spolehlivost svých 
výrobků a vztahy se zákazníky – 
přesně v duchu tradice, kterou 

Rodinná 
firma je pro 
zákazníky 
zárukou 
spolehlivosti
Italská společnost Mazzotti 
je typický rodinný podnik, 
který se během šedesáti let 
své existence vypracoval 
od výroby zemních strojů 
na samou špici v segmentu 
samojízdných postřikovačů. 
Jejich velice úspěšná řada 
strojů MAF míří k zákazníkům 
do celého světa vybavena 
rameny postřikovačů z velké 
části od naší firmy AKP.

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Společnost Mazzotti patří k předním 
dodavatelům zemědělské techniky 
na světě jistě i díky tomu, že kladete velký 
důraz na vývoj nových technologií. Jaké 
inovace jste použili u nejnovější, velmi 
úspěšné řady strojů MAF?

Inovace jsou neustále středem našeho 
zájmu. Samojízdné postřikovače se změnily, 
protože se změnily potřeby odběratelů 
a ještě se v následujících letech měnit 
budou. Neustále sledujeme trh a naše stroje 
inovujeme a přizpůsobujeme požadavkům 
zákazníků. Také vyvíjíme úplně nové výrobky, 
aby uspokojily nová očekávání tak, jak jsme to 
udělali s novým postřikovačem MAF.

U postřikovače řady MAF jsme se zaměřili 
mimo jiné na bezpečnost a asi jako první 
v Evropě jsme nabídli kabinu úrovně 4, tedy 
se čtyřmi filtry vzduchu, což je pro obsluhu 
mnohem bezpečnější. Tohle byla důležitá 
inovace spolu s dalšími týkajícími se kontroly 
trakce, komfortu a produktivity. Na pohodlí 
obsluhy jsme opravdu zapracovali, použili 
jsme kabinu Claas a sedačku Grammer Active 
Control.

Také se nám podařilo zkrátit čas přejezdů 
– s novým strojem MAF High Performance se 
lze po pozemních komunikacích pohybovat 
rychlostí až 60 km/hod. Navíc jsme výrazně 
zredukovali hluk v kabině a zlepšili komfort 
řízení, dalo by se říci skoro na úroveň auta.

Čím si podle vás tato nová generace 
samojízdných postřikovačů získala 
zákazníky nejvíce?

Věřím, že hned z několika důvodů. 
Zemědělci vědí, že MAF je bezpečný stroj 
a nabízí široké možnosti modifikací na přání 
tak, aby se stroj přizpůsobil pěstovaným 
plodinám a potřebám každého zákazníka. 
Důležitou roli při rozhodování hraje také 
design a jednoduchá intuitivní obsluha. 
Nabízíme nejlepší podmínky práce 
s nejjednodušší technologií tak, abychom 
umožnili skoro každému servisnímu 
technikovi, který prošel školením, stroj 
dobře a rychle servisovat. Někdy mohou 
„supertechnologie“ způsobit prodloužení 
prostojů stroje, když se čeká na specialisty 
nebo speciální náhradní díly, a to je přesně to, 
čemu se snažíme vyhnout. Prodeje ukazují, 
že naše filozofie je správná. Pokud uvážíme, 

že stroj MAF byl představen na trhu 
v roce 2012 jako jediný model, dnes 
nabízíme kompletní řadu 5 modelů 
s mnoha možnostmi modifikací 
podle přání zákazníků.

Tato věc je pro značku Mazzotti 
charakteristická – vyrábíte 
stroje „na míru“ specifickým 
potřebám konkrétních odběratelů 
a takříkajíc nic není nemožné. 
Vybavíte si nějaký kuriózní či 
zajímavý požadavek?

Ano, to je pravda, vyrábíme pro 
mnoho partnerů a také pro známé výrobce 
zemědělské techniky, kteří žádají samojízdné 
postřikovače pro různé účely. Pamatuji se 
na mnoho zvláštních přání, jedním takovým 
originálním byla žádost o modifikaci 
postřikovače IBIS 1500 na sklízení tulipánů 
v Holandsku.

Jaké jsou současné trendy ve výrobě 
zemědělské techniky, na které musí 
reagovat i vaše společnost?

V různých částech světa jsou odlišné 
požadavky a není jen jeden hlavní trend, 
na který by se mělo reagovat. Všeobecně 
řečeno je hlavním cílem výzkumu bezpečnost 
a spolehlivost strojů, aby byly schopné 
pracovat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, 
pokud je potřeba. Proto neustále věnujeme 
pozornost výzkumu a vývoji materiálů 
a jednotlivým částem stojů a i u těch 
nejjednodušších součástí a komponentů 
pečlivě vybíráme dodavatele. Pokud mám 
být více konkrétní, pak jsou zde dva hlavní 
směry – stroje pro zelinářství, které jsou 
velmi specifické a často vyráběné na zakázku, 
a pak stroje pro polní plodiny, které se vyrábí 

v mnohem větších sériích a dokážou 
uspokojovat mnohem větší skupiny 
zákazníků.

Úspěch vašich strojů dalece 
překročil hranice Itálie i Evropy. 
Na které zahraniční trhy je 
v současnosti dodáváte?

Mimo evropský trh dodáváme 
samojízdné postřikovače do celého 
světa, všude tam, kde je rozvinuté 
zemědělství. Poslední země, kde 
jsme začali naše stroje prodávat, 
jsou Čína, Mexiko a Rusko.

Jedním z vašich obchodních partnerů je 
i firma AKP. Vzpomenete si na začátek této 
spolupráce? Jak byste ji po čtrnácti letech 
zhodnotil?

Naše spolupráce je dlouhodobá a efektivní. 
V roce 2002 jsem se potkal s Hanou, Pavlem 
a Michalem. Od této doby začala naše 
pracovní spojení a také přátelství, které nám 
všem přináší značné uspokojení a rozvíjí se 
každým dnem.

Můžu říci, že nám firma AKP hodně 
pomohla a naše těsná spolupráce stále 
pokračuje ve vývoji našich strojů a nových 
výrobků pro samojízdné postřikovače. 

Vaše společnost je v rukou již třetí 
generace rodiny Mazzotti. Je náročné držet 
krok s konkurencí a zůstat na světové špici?

Jsme rodinná firma, po celou svou historii 
vždy řízená jedním majitelem. Tento systém 
zabezpečuje jednoduché řízení firmy a také 
stabilitu pro naše partnery a zákazníky. 
Každý rok se nám daří zvyšovat obchod 
o 20 % a krok za krokem se stáváme větší 
a spolehlivější.

započal už v roce 1948 zakladatel firmy 
Adelmo Mazzotti.

Tehdy přišel s revoluční myšlenkou 
– pásová vozidla, která v Itálii po konci 
2. světové války zanechala americká armáda, 
začal spolu se svým synem Gianfrancem 
přestavovat na stroje pro zemní práce. 
Připojením lopat, radlic, rozrývačů a dalšího 
příslušenství vlastní výroby je měnili 
v buldozery, rypadla apod. Společnost 
prosperovala a zemním strojům zůstala věrná 
až do roku 1983, kdy se spojila s předním 
výrobcem strojů pro sběr cukrové řepy. 
Tehdy podnikání nabralo nový směr, firma 
se zaměřila na zemědělství a během pár 
let začala navrhovat a vyrábět samojízdné 
postřikovače.

Dnes je v této oblasti leaderem 
na italském trhu. Nabízí 

18 standardních modelů 
a především nespočet modifikací 
a speciálů. To je základní filozofií 
firmy Mazzotti – v zemědělství 
není nic standardem. Práce se 
provádí v horách, na otevřených 

polích nebo ve sklenících, také každý 
typ půdy nebo velikost farmy vyžaduje 
individuální řešení. A to svým zákazníkům 
vždy nabízí spolu s poradenstvím, 
technickou podporou a plynulou 

dodávkou náhradních dílů pro maximální 
spokojenost zákazníků.

 Rodinná firma Mazzotti založená v roce 
1948, výroba samojízdných strojů

Od roku 2008 je vedení společnosti 
v rukou vnuka zakladatele Carla 
Mazzottiho a právě jemu jsme položili 
pár otázek o moderních technologiích 
a nové generaci strojů MAF.

Mazzotti MAF
pro rok 2017

Pusťte si video

Vnuk zakladatele firmy Carlo Mazzotti
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Hlavní motivací k přechodu na novější 
technologie je především ekonomický 
dopad provozu a efektivita postřiku při 
práci na poli. Cílem zůstává co nejpřes-

nější aplikace postřiku bez přestříkávání, jak nám 
na konkrétním příkladu potvrdil Ing. František 
Němec, vedoucí rostlinné výroby ve společnosti 
AGRO Jesenice. Rozloha jednoho z jejich po-
zemků o výměře 100,7 ha byla vyhodnocována 
GPS navigací stroje IBIS s automatickým vypí-
náním sekcí jako ošetřená plocha 107–108 ha. 
Díky montáži držáků trysek systém Seletron 
změřil ošetřenou plochu na 101 ha. V praxi 
došlo díky přesné aplikaci k úspoře postřiku 
rovnající se rozloze 6–7 ha.

Další přidanou hodnotou využívání systé-
mu Seletron je eliminace přestřiků a citlivější 
dávkování ošetřujících látek na rostliny bez 
nebezpečí popálení. Ing. Němec nám také vy-
číslil finanční úsporu stroje MAF 4240 24 OC C 
se systémem Seletron – dosáhla 700 000 Kč 
za první rok provozu, a to ve srovnání s dří-

Systém Seletron 
– ekonomická 
i ekologická volba

Rozvoj moderních 
technologií se pozitivně 
projevuje i v oblasti 
přesného řízení postřiku. 
Do popředí se postupně 
dostávají systémy se 
samostatně ovládanými 
držáky trysek, jako je 
systém Seletron. O pozitivní 
zkušenosti se s námi podělilo 
několik našich zákazníků.

vějším strojem IBIS 4200 P s automatickým 
vypínáním sekcí.

RYCHLEJŠÍ A PŘESNĚJŠÍ  
= LEVNĚJŠÍ APLIKACE 
Tuto skutečnost potvrzuje i Ing. Petr Jelínek ze 
společnosti A.Z.O. Jinošov. Přínosem držáků Selet-
ron je také možnost aktivace více trysek. U modelu 
se dvěma a více tryskami na jednom držáku lze 
aktivovat několik trysek současně a dosáhnout 
požadovaného množství postřiku i při vyšší rych-
losti pojezdu stroje (například 700 l/ha při rychlosti 
14 km/hod). V případě, že vyšší rychlost pojezdu 
nepožadujeme, stroj si zvolí správnou trysku samo-
statně dle požadované dávky.

Chytrý systém držáků trysek dokonce 
umožňuje majitelům stroje využívat uspo-
řený čas na výpomoc i ostatním kolegům 
z oboru, tak jako to dělá například pan Jaro-
slav Plecháč z Horní Branné u Vrchlabí. Velice 
zkušený hospodář se s novou technologií 
spřátelil velmi rychle a dnes už vyráží na po-
moc i ke svým sousedům.

TECHNOLOGIE PRO NOVÉ  
I STARŠÍ STROJE 
Společnost AKP začala systém elektronického 
GPS vypínání jednotlivých trysek Seletron 
zkoušet v roce 2012 a od roku 2013 byly v ČR 
v praktickém používání dva systémy na samo-

Na hlavních výhodách systému 
Seletron se shodují všichni jeho 
uživatelé bez výjimek:
  Citlivější přístup k ošetřování plodiny díky 

eliminaci přestříkávaných ploch.
  Snadné využívání i na velmi členitých 

plochách a velmi rychlá ekonomická 
návratnost investice díky úspoře postřiků.

  Rychlost a přesnost aplikace přinášející 
nezanedbatelnou časovou úsporu.

jízdných strojích. Po technických úpravách, 
kdy byla speciálně upravena elektroinstalace 
pro aplikace DAMu, systém Seletron od roku 
2014 standardně montujeme na nové tažené 
a samojízdné postřikovače.

Nyní systém Seletron instalujeme podle 
přání zákazníků i na jejich starší stroje. Celko-
vě již na polích pracuje několik desítek strojů 
vybavených tímto systémem se samostatně 
ovládanými držáky trysek a zkušenosti lze 
po dvou letech plného provozu označit 
za velmi pozitivní. Investice do moderní tech-
nologie tak přináší ekonomický přínos pro 
hospodáře a udržuje zdravé životní prostředí 
pro další generace.

Čtyřnásobný  
držák trysek

PŘEDSTAVUJEME
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S
polečnost Agro Mohelno, s.r.o. patří 
mezi podniky s kompletní zeměděl-
skou výrobou doplněnou od roku 
2012 o výrobu elektrické energie 
v bioplynové stanici o výkonu 0,8 MW. 

Podnik dále poskytuje řadu služeb v zemědělství, 
opravárenství a kovovýrobě. Na to, jak v Mohelně 
hospodaří a jak vybírali nový postřikovač, jsme se 
přijeli zeptat ředitele provozu Bc. Ivo Jeřábka.

PODNIK HOSPODAŘÍ NA PŮDÁCH 
RŮZNÉ KVALITY
Živočišná výroba v Mohelně je zaměřena na chov 
českého strakatého skotu, v němž je 200 dojnic 
ustájených ve volné boxové stáji. Ročně podnik vy-
produkuje 1,5 milionu litrů mléka. Produkční stádo 
doplňuje z vlastního chovu, který má 250 kusů mla-
dého dobytka, býčky ve stáří tří měsíců prodává.

V rostlinné výrobě společnost hospodaří 
na 1 150 ha zemědělské půdy. Ve snaze o zvy-
šování kvality orné půdy uplatňuje pravidelné 
střídání plodin. „Máme pestrý osevní postup,“ říká 
ředitel provozu Ivo Jeřábek a pokračuje: „Pěstuje-

Nový stroj 
až po pečlivém 
výběru

VÝBĚR NEUSPĚCHALI
„Výběru nového samojízdného postřikovače 
jsme věnovali prakticky celý rok 2015. Nejdříve 
jsme vytipovali vhodné adepty a pak jsme požá-
dali prodejce devíti značek postřikovačů o vy-
tvoření nabídek. Sjezdili jsme celou republiku, 
byli jsme i v jednom výrobním závodě v zahrani-
čí, opravdu jsme tomu věnovali hodně času,“ po-
pisuje pečlivý výběr stroje Ivo Jeřábek s tím, že 
šlo o stěžejní investici v roce 2016. „Postupně se 
výběr zúžil na pět značek. Chtěli jsme také vidět 
postřikovače na poli, a tak jsme objížděli různé 
polní dny či praktické ukázky práce této techniky 
a zajeli se podívat i do zemědělských podniků 
a k soukromým farmářům. Na základě získa-
ných informací jsme se rozhodli pro konstrukci 
s podporou vzduchu, čímž se nám výběr zúžil 
na tři značky. Další selekcí jsme se pak dostali až 
k výběru toho pravého stroje do našich podmí-
nek.“ Ve výběrovém řízení zvítězil samojízdný 
postřikovač AKP Mazzotti MAF.

NADSTANDARDNÍ  
POŽADAVKY SE VYPLATILY
Při specifikaci nového stroje se v Mohelně nijak 
neomezovali. Postřikovač je prakticky v plné 
výbavě. To samozřejmě mělo vliv i na jeho cenu. 

me pšenice a ječmen, dále řepku, silážní kukuřici 
pro potřeby živočišné výroby i bioplynové stanice 
a jako jedni z mála na Vysočině také cukrovou 
řepu. Zbylá plocha je vyhrazena pro hrách a pícni-
ny na orné půdě, především vojtěšku.“

Výnosy jsou ovlivněny rozdílnými půdami, 
na nichž jsou plodiny pěstovány. „Na jedné stra-
ně máme pozemky, na nichž pěstujeme řepu, 
a na druhé pozemky velmi suché a kamenité 
nebo takové, které jsme raději zatravnili,“ vysvět-
luje Ivo Jeřábek. „Na výnosy má vliv i množství 
srážek, protože hospodaříme ve srážkovém stínu.“ 
V průměru se hektarový výnos obilnin letos po-
hyboval kolem 7 t, u řepky činil 4 t. Různé kvalitě 
půd odpovídá i způsob jejich zpracování. Část 
výměry podnik oře, část zpracovává bezorebně. 
Orba je vhodná i pro zapravení hnoje a separátu 
z bioplynové stanice.

NÁROKY NA OCHRANU ROSTLIN 
SE ZVYŠUJÍ
K dosažení vyrovnaných a zdravých porostů, které 
jsou zárukou dobré sklizně, je třeba také kvalitní 

ochrana a výživa rostlin. A na ty společnost Agro 
Mohelno klade důraz. Všechny potřebné operace 
provádí na základě pravidelného rozboru půd.

Dlouhá léta podniku sloužil samojízdný 
postřikovač RP na podvozku traktoru Zetor 
řady 100 s rameny o pracovním záběru 24 m. 
Přestože by se mohlo zdát, že takový stroj je 
dobrý leda do muzea, mnozí jeho provozovatelé 
by s takovým názorem nesouhlasili. Nicméně 
potřebám velkého zemědělského podniku už 
nevyhovoval. Jeho největší negativum Ivo Jeřá-
bek vidí v nízké světlé výšce vycházející z kon-
strukce traktorového podvozku. „Pokud chcete 
ošetřovat obilí do klasů, stříkat řepky v květu 
nebo kukuřice, tak to již s tímto strojem nejde.“ 

Druhým nedostatkem je pak nižší produktivi-
ta práce daná menší nádrží a nižší pojezdovou 
rychlostí. „Jednotlivých zásahů jak po zasetí, tak 
na rostlinách přibývá a je důležité provést všech-
ny operace včas, v optimálním termínu. Při naší 
výměře jsme někdy nestíhali a technika musela 
pracovat na doraz,“ vzpomíná ředitel provozu. 
Zkrátka nastal čas na výměnu starého postři-
kovače za nový, výkonnější. A když už nový, tak 
zcela podle představ vedení a obsluhy. Vždyť 
jde o stroj, který bude v podniku pracovat deset, 
možná i více let.

„Vzhledem k výbavě nebyl náš postřikovač nej-
levnější, musíme si ale uvědomit, co jsme za své 
peníze dostali,“ říká Ivo Jeřábek. „Stroj je vybaven 
snad vším, čím jej vybavit lze a co jsme potřebo-
vali. A přitom byl pořád levnější než postřikovače 
některých konkurenčních značek.“ Na konečnou 
volbu měla také vliv například blízká dostupnost 
servisu, ochota prodejce dovybavit postřikovač 
(rychlejší skládání ramen, senzory sledující výšku 
ramen, autopilot podle požadavků zákazníka) 
a v neposlední řadě cena náhradních dílů. „Vy-
žádali jsme si informace o cenách náhradních 
dílů a ty byly tak rozdílné, že byly jednou z příčin, 
proč jsme se mezi posledními dvěma kandidáty 
rozhodli právě pro postřikovač Mazzotti MAF,“ 
přiznává ředitel provozu. Nový postřikovač si spo-
lečnost Agro Mohelno objednala u naší firmy AKP 
spol. s r.o. na podzim roku 2015. Na jeho dodání 
nespěchala, podzimní práce zvládla se starým 
postřikovačem. Po dohodě byl nový postřikovač 
vystaven na jarním veletrhu Techagro 2016 a poté 
předán novému majiteli. A jaký model a v jaké 
výbavě si v Mohelnu vybrali?

VÍTR UŽ JE PŘI PRÁCI NELIMITUJE
Vítězem výběrového řízení se stal samojízdný 
postřikovač Mazzotti MAF 4240 s motorem 

Perkins o výkonu 238 k, pohonem a řízením 
všech čtyř kol, nádrží o celkovém objemu 4 600 l, 
rozchodem kol 225 cm a světlou výškou 150 cm. 
„Často u nás fouká, a tak jsme zvolili postřikovač 
s podporou vzduchu, u něhož nás vítr tolik neli-
mituje. Navíc při aplikaci s podporou vzduchu lze 
snížit dávku vody, a tak s plnou nádrží postřikovač 
ošetří větší plochu,“ říká ředitel provozu. Ramena 
mají pracovní záběr 24 m a jsou vybavena sys-
témem Seletron umožňujícím elektricky, a tedy 
rychle, vypínat při postřiku jednotlivé trysky, 
a dále čidly pro nezávislé kopírování terénu. 
O přesné navádění postřikovače při práci se stará 
autopilot Trimble.

PRVNÍ MĚSÍCE PROVOZU  
POTVRDILY ÚSPORY
Zajímal nás i názor obsluhy postřikovače Karla 
Palaty. Ten potvrzuje úspory chemických látek 
při přesné aplikaci. „Zatímco se starým postřiko-
vačem vybaveným vypínáním po sekcích jsem 
měl na některých polích prostřik i dva hektary, 
s novým postřikovačem s vypínáním po jednot-
livých tryskách vychází na palubním počítači 
plocha prakticky přesně na desetiny hektaru. 
Největší úspory docilujeme u nepravidelných 
pozemků, zejména do špice.“ Obsluha oceňuje 
také komfortní kabinu a odpružení stroje. Práce 
s počítačem je příjemná, základní nastavení je 
velmi dobré, a tak stačí pouze nastavit dávku 
a vhodné trysky.

Přínosem je i systém postřiku s podporou 
vzduchu. „Podpora vzduchu rozšířila možnost po-
užití postřikovače i v podmínkách, kdy bych jinak 
do porostu nejel, a navíc zajistí perfektní pokrytí 
rostlin účinnou látkou,“ pochvaluje si Karel Palata. 
S postřikovačem pracuje při pracovní rychlosti 
13 až 14 km/h a za desetihodinovou směnu doká-
že ošetřit až 150 ha při průměrné spotřebě kolem 
1 l/ha. V době naší reportáže postřikovač ošetřil 
přibližně 3 000 ha, letos to bude kolem 6 000 ha 
v Agro Mohelno a další plochy ve službách pro 
soukromé zemědělce v okolí.Te
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Nákup nové aplikační techniky je pro každý zemědělský 
podnik spojen s nemalou investicí. Proto je třeba 
věnovat výběru stroje velkou pozornost. Uvědomovalo 
si to i vedení společnosti Agro Mohelno, s.r.o., když 
v loňském roce pořizovalo nový samojízdný postřikovač 
v hodnotě několika milionů korun.

Pracoviště obsluhy s nejmodernější 
elektronikou 

 Při aplikaci může obsluha využít systém 
podpory vzduchu

 Po pečlivém výběru si firma Agro Mohelno 
pořídila samojízdný postřikovač Mazzotti 
MAF 4240

Ředitel provozu Bc. Ivo 
Jeřábek (vlevo) s obsluhou 
postřikovače Karlem Palatou

Z PRAXE…
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Odborníci 
předpovídají, 
že s extrémním 
počasím se budeme 
potýkat čím dál 
častěji. Vlivem 
postupujících 
klimatických změn 
se dá předpokládat 
zvýšené riziko 
zemědělského sucha 
i v oblastech, kterým 
se dosud vyhýbalo. 
Ministerstvo 
zemědělství proto 
připravilo další 
dotace.

Za normálních okolností se 
do půdy a podzemních vod vsákne 

až polovina srážek. Přibližně 40 procent 
se odpaří a jen 10 procent odteče do řek. 
O tento stav je třeba usilovat.

Rok 2015 byl vyhlášen celosvětově 
nejteplejším rokem v zaznamenané 
historii, tedy přesně od roku 1850. 
Pořádně horké počasí postihlo také 
Česko a vysoké teploty v kombinaci 

s nedostatkem srážek nadělaly těžkou hlavu 
především zemědělcům. Extrémního stupně 
dosáhlo sucho na začátku července prakticky 
napříč celým územím republiky, tato kritic-
ká situace vydržela dlouhé týdny až do září. 
V porovnání s dlouhodobým průměrem u nás 
spadlo o 150 milimetrů srážek méně a podle 
odborníků-hydrologů se krajina z extrémního 
sucha vzpamatovává dodnes. Následkem byly 
obrovské škody. Jako kompenzaci pro země-
dělce poškozené suchým rokem uvolnila vláda 
1,2 miliardy korun.

Extrémní sucho bohužel nebylo ojedinělé. 
Rovněž loňský rok dal za pravdu klimatologům 
a ukázal, že podobné rozmary počasí můžeme 
pravděpodobně očekávat čím dál častěji. Již 
v první polovině roku 2016 byly srážky pod 
průměrem a hladina některých vodních toků 
oproti normálnímu stavu klesla na pouhých 
20 procent. Neutěšený stav podzemních vod 
a toků nezachránily ani „stoleté“ přívalové deště 
a bouřky, které se některými oblastmi republiky 
prohnaly v květnu a červnu. Jak konstatují hyd-
rologové, celoplošné mírnější deště by zásoby 
podzemní vody, vyčerpané předloňským su-
chým rokem, naplnily mnohem efektivněji.

VÍTE, ŽE…

VODA V KRAJINĚ  
MIZÍ PŘÍLIŠ RYCHLE 
Problém v České republice představuje ne-
jen malé množství srážek, ale zejména fakt, 
že u nás voda příliš rychle odtéká, stoupající 
teploty také výrazně zvyšují její odpařování. 
Množství vody v krajině přitom ovlivňuje 
i kvalita půdy. Pozitivní vliv má pouze správně 
ošetřovaná zemědělská půda, která dokáže 
zadržet 3 500 m3 vody na jeden hektar. Proto je 
nezbytné klást důraz na snižování degradace 
půdy například utužováním či dodáváním 
dostatečného množství organických látek 
do půdy. Vyšší obsah organické hmoty zlepšuje 
v suchých obdobích rovněž odolnost půdy vůči 
větrné erozi. Dopady extrémního počasí může 
kromě vhodných technologií zpracování půdy 
a zakládání porostů částečně regulovat i druho-
vá a odrůdová skladba rostlin.

JE TŘEBA ZVÝŠIT RETENČNÍ 
SCHOPNOST PŮDY 
Ministerstvo zemědělství připravilo další stami-
lionové dotace pro zemědělce, kteří bojují se 
suchem. Cílem je zvyšovat retenční schopnost 
půdy a krajiny a budovat přírodní i umělé vodní 
nádrže, které budou vodu umět zachytit. Jako 
účinná pro zpomalení odtoku vody do řek se 
nabízí přirozená řešení – návrat remízků, obno-
vení mokřadů, které dokážou vodu zadržet, 
znovuvytvoření meandrů a rozvlnění uměle 
narovnaných toků.

Snahu co nejvíce dešťové vody zadržet, 
uchovat a využít podporuje také Ministerstvo 
životního prostředí. Pomocí evropských peněz 
mimo jiné podporuje různé projekty zaměřené 
na zadržování srážkové vody v krajině. Například 
vznikem či obnovou krajinných prvků, které 
budou sloužit k akumulaci vody v přírodě, jako 
je obnova zaniklých rybníků a vznik malých 
vodních děl, jezírek a horských nádrží.

Výjimka? Nikoli. 
Se suchem se 
musíme naučit žít

Již tradičně jsme zákazníkům 
představili naše stroje na několika 
prestižních agrosalonech. Kromě 
toho se nám podařilo realizovat 
zásadní novinku v našem výrobním 
provozu a s kolegy jsme si našli čas 
i na zaslouženou zábavu. 

ZE ŽIVOTA FIRMY

Co nám přinesl 

rok 2016

… stejně jako v srpnu na tradiční 
výstavě Země živitelka v Českých 
Budějovicích.

Listopadová 
výstava EIMA 
v italské Boloni

Navštívit jste nás mohli 
v dubnu na mezinárodním 
veletrhu TECHAGRO v Brně…

Se silnými stroji to umíme nejen na poli. 
Na firemních motokárách se bojovalo 
do posledního dechu. 

V létě jsme zvládli stěhování – naše nová 
výrobně-servisní hala je na světě a díky 
ní jsme mohli navýšit kapacitu výroby.
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AKP spol. s r.o.
Proškovo nám. 21

614 00 Brno
www.akp.cz

Pokud chcete spojit své schopnosti a dovednosti s unikátními 
produkty firmy AKP, kontaktujte nás na info@akp.cz.

Těšíme se na spolupráci!


