
Vždy dodržujte doporučení výrobce chemikálií pro kvalitu postřiku a objemovou dávku. Pokud není v tomto smyslu nic uvedeno, mohou být níže uvedené tabulky použity jako vodítko

Abychom minimalizovali úlet postřiků vlivem větru a udrželi rovnoměrnou distribuci postřikové kapaliny, doporučje se použít tlak pod 2,5 bar (pro trysky INJET 3-5 bar)

INJET INJET INJET

jemné střední hrubé střední hrubé velmi hrubé jemné střední hrubé střední hrubé velmi hrubé jemné střední hrubé střední hrubé velmi hrubé

Herbicidy
 - půdní

100-200 l/ha 200 l/ha 100-200 l/ha 100-200 l/ha 100-200 l/ha 150-200 l/ha 100-200 l/ha 175-200 l/ha 100-200 l/ha

 - jednoděložní plevele
150-200 l/ha 150-200 l/ha

 - plevele s listy do 2 cm 

šíře napříč 150-200 l/ha 150-200 l/ha 200-250 l/ha 175-250 l/ha 175-250 l/ha

 - plevele s listy více než 2 

cm šíře napříč 150-200 l/ha 150-200 l/ha 200-250 l/ha 150-200 l/ha 200-250 l/ha 175-200 l/ha 200-250 l/ha

 - Glyphosate 100-150 l/ha 100-150 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha 175-200 l/ha 150-200 l/ha

Fungicidy  - kontaktní 150-300 l/ha 150-300 l/ha

 - systemické 150-300 l/ha 150-300 l/ha 200-300 l/ha 175-300 l/ha 175-300 l/ha

Insekticidy  - kontaktní 150-250 l/ha 150-250 l/ha

 - systemické 100-200 l/ha 100-200 l/ha 200-250 l/ha 175-250 l/ha 175-250 l/ha

Větrné postřikové podmínky - pojezdová rychlost 10-12 km/h

INJET INJET INJET

jemné střední hrubé střední hrubé velmi hrubé jemné střední hrubé střední hrubé velmi hrubé jemné střední hrubé střední hrubé velmi hrubé

Herbicidy
 - půdní

100-200 l/ha 200 l/ha 100-150 l/ha 100-200 l/ha 100-150 l/ha 100-250 l/ha 100-200 l/ha 100-200 l/ha 150-200 l/ha 100-200 l/ha

 - jednoděložní plevele
100-150 l/ha 100-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha

 - plevele s listy do 2 cm 

šíře napříč 80-150 l/ha 100-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha

 - plevele s listy více než 2 

cm šíře napříč 80-150 l/ha 100-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha 175-250 l/ha 150-200 l/ha 100-200 l/ha 200-250 l/ha

 - Glyphosate 80-120 l/ha 100-150 l/ha 100-150 l/ha 100-150 l/ha 100-150 l/ha 100-150 l/ha 150-200 l/ha 100-200 l/ha 150-200 l/ha

Fungicidy  - kontaktní 100-200 l/ha 100-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha

 - systemické 80-120 l/ha 100-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha

Insekticidy  - kontaktní 100-200 l/ha 100-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha 150-200 l/ha

 - systemické 80-200 l/ha 100-200 l/ha 100-200 l/ha 100-200 l/ha 100-200 l/ha 100-200 l/ha

        nejlepší výběr                 použitelná alternativa              suboptimální postřikové podmínky, kdy může být ještě použita jemná atomizace postřikové kapaliny bez nebezpečí jejího úletu           INJET  velmi hrubá atomizace tryskami INJET vyžaduje často použití vyšších 

                                                     objemových dávek vody pro kompenzaci zhoršené pokryvnosti

Standardní ISO F-110 Nízkoúletové ISO LD-110

Kvalita posřiku

Standardní ISO F-110 Nízkoúletové ISO LD-110 Standardní ISO F-110 Nízkoúletové ISO LD-110

HARDI TWIN - postřikovače s řízenou vzduchovou asistencí

D Běžné postřikové podmínky - pojezdová rychlost 8-10 km/h E Běžné postřikové podmínky - pojezdová rychlost 12-15 km/h F

Větrno, bez možnosti odložení - pojezdová rychlost  5-6 km/h

Standardní ISO F-110 Nízkoúletové ISO LD-110

KONVENČNÍ POSTŘIKOVAČE

Nízkoúletové ISO LD-110 Standardní ISO F-110

Kvalita posřiku

Standardní ISO F-110

V Ý B Ě R    T R Y S E K    P R O   K U L T U R N Í    P L O D I N Y 

(při pojezdové rychlosti 6-8 km/h - viz. A)

Nízkoúletové ISO LD-110

A B CBěžné postřikové podmínky - pojezdová rychlost  6-8 km/h Běžné postřikové podmínky - pojezdová rychlost  8-10 km/h


