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„Podnikám v ochraně rostlin 
již 23 let. Z počátku jsem prová-
děl pouze poradenskou činnost 
a prodej pesticidů. Jak plynul 
čas, stále více mých zákazníků 
si přálo komplexní službu, tj. 
poradit, prodat a aplikovat pes-
ticid. Stál jsem tedy před roz-
hodnutím, zda a jaký si mám 
koupit postřikovač. Začal jsem 
se zajímat o jednotlivé značky 
samochodných postřikovačů. 
Zjistil jsem, že takový postřiko-
vač mohu pořídit za ceny, které 
se mezi sebou liší i v řádu mili-
onů korun. Záleželo pouze na 
mně, zda jsem ochoten připlatit 
si za značku, jinou barvu nebo 
věci, které budu potřebovat jen 
výjimečně. Jako agronom dob-
ře vím, že potřebuji hlavně kva-
litně a včas aplikovat pesticid 
a zároveň dodržet hygienu 
a komfort pro obsluhu stroje. 
Samozřejmě musí postřikovač 
vyhovovat všem předpisům 
a normám, kterých není málo. 
Zjistil jsem, že tento základ spl-
ňuje většina postřikovačů na 
trhu. Další velmi podstatný pa-
rametr pro mě byla cena. Sta-
novil jsem si maximální hranici 
a počet firem se rázem snížil. 
V tu dobu mně můj známý, 
který už několik let pracoval 
s postřikovačem, upozornil na 
mě zcela neznámou firmu AKP 
Brno. I když v mém hledáčku 
bylo firem a strojů více, AKP 
nakonec zvítězilo. Jejich postři-
kovač měl velmi příznivý po-
měr mezi vlastnostmi, vybave-
ním a cenou. Tím rozhodujícím 
pro mě ale bylo osobní doporu-
čení od člověka, o kterém jsem 
věděl, že s postřikovači i s tou-

to firmou má velmi bohaté zku-
šenosti. Asi největší váhu pro 
mě ve finále mělo tvrzení, že 
servis AKP je velmi rychlý, 
kvalitní a přitom levný. V Brně 
zkrátka velmi dobře vědí, že 
porucha postřikovače upro-
střed sezóny musí být odstra-
něna během několika hodin, 
protože krytonosec (a konec 
konců ani zákazník) čekat ne-
bude. A protože z Brna k Dob-
říši je dost daleko, má firma 
AKP spří zněné servisní středis-
ko v Chrášťanech u Prahy. Za 
osm let jsem ještě nenarazil na 
problém, s kterým by si nevě-
děl rady Ing. Petr Novák a jeho 
kolegové. Stejně jako mi nikdy 
nedali najevo, že v půl šesté rá-
no, v deset večer nebo v neděli 
v poledne se kvůli pracovním 
problémům netelefonuje. Dnes 
mám od firmy AKP Brno již 
svůj třetí samochodný postřiko-
vač. Vlastně se ničím výrazněji 
neliší od ostatních na našem 
trhu. Poměr mezi jeho vlast-
nostmi, vybavením a cenou po-
řád vychází velmi slušně a řadí 
ho mezi nejlepší a nejspolehli-
vější stroje. A po osmi letech 
mohu říct, že veškerá jednání 
s firmou AKP, ať už se týkají 
oprav, náhradních dílů nebo 

úplně nového stroje, jsou v ka-
tegorii nadprůměru. Vím, že 
v AKP mi vždycky vyjdou 
vstříc. Mimochodem, můj prv-
ní postřikovač po osmi letech 
stále ještě jezdí. Má za sebou 
95 000 ha. To, co jsme při jeho 
montáži považovali za nejriziko-
vější, kompozitová ramena (ze 
skelných a uhlíkových vláken), 
se v terénu dokonale osvědčilo. 
I když si právě v Brně domlou-
váme podrobnosti o novém 
stroji, s tím prvním do příští 
sezóny stále ještě počítáme. 
A panu Vackovi často připomí-
nám, že ten prototyp kompozi-
tových ramen si nezaslouží 
upadnout v zapomenutí. “

Postřikovače AKP (20 let čin-
nosti) na podvozcích Mazzotti 
(63 let zkušeností s výrobou 
samojízdných strojů) jsou leh-
ké, obratné a zdatné v terénu, 
vynikají nízkou spotřebou pali-
va. Jsou jednoduché na obsluhu 
a servis a dostatečně výkonné. 
Rychlé dodávky ND a vybavení 
skladu v Brně jsou dány úzkou 
spoluprací a společným vývo-
jem. Česko-italská spolupráce 
přináší ovoce. Řada modelů 
AKP se pro sezónu 2011/2012 
rozšířila. Novinkou je zde mo-
del IBIS 3000 LP nádrž má ob-

inzerce

Zkušenost s postřikovačem AKP
Chemická ochrana, její včasnost a kvalita stále více ovlivňuje hospodářský výsledek v rostlinné výrobě. Z tohoto faktu vyplývají vysoké nároky na aplikační 
techniku. Požádali jsme našeho prvního uživatele samojízdného postřikovače, Ing. Jaroslava Skálu, o jeho zkušenosti.

sah 3150 l, motor 145 k, světlost 
v provedeních 1250, 1450, 1700 
mm, odpružená všechna kola. 
Lehký, obratný, rychlý s velmi 
nízkou spotřebou paliva je ur-
čen pro obsloužení 500 – 1500 
ha orné půdy. Technické a užit-
né vlastnosti jsou vysoké. Je za-
mýšlený jako dostupné řešení 
pro většinu uživatelů a jako mo-

derní náhrada osvědčených RP-
6. Větší řada je nyní rozšířena 
o model IBIS 6500 P. V široké 
konkurenci umíme vybavit tyto 
naše postřikovače rameny 
s podporou vzduchu! A to jak 
ocelovými se vzduchovými va-
ky, tak plně řízenou podporou 
vzduchu s rameny karbonový-
mi. Hitem pro rok 2011 se stala 

výroba ocelo-karbonových ra-
men (označení OC C). Rychlé 
dodávky ND a vybavení skladu 
v Brně jsou dány úzkou spolu-
prací mezi oběma společnost-
mi. Mazzotti odebírá a montuje 
ramena AKP pro postřikovače, 
především velké záběry 36 m 
a větší. Jako zástupci společnos-
tí (Arag, Hypro, Annovi Rever-
beri, Albuz) dodáváme potřeb-
né ND. Usilujeme o další vylep-
šování jak vlastních postřikova-
čů, tak servisu a komunikace 
se zákazníky. Jejich poznatky 
z praxe jsou pro nás podnětné. 
Prodej ND a příslušenství bude 
v sezóně 2012 snazší a všem 
i cenově dostupnější.

Ing. Pavel Vacek – Veselý

Nový model postřikovače IBIS 3000 LP může mít světlou výšku podvozku až 170 cm     Foto archiv firmy


