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Řešení problémů ještě 
dříve, než se stihnou 
projevit

K maximálnímu šetření zá-

vlahovou vodou i optimaliza-

ci průběhu zálivky přispívají 

výstrahy oznamující, že došlo 

k nestandardní situaci a v pří-

padě použití aplikace Hydra-

wise v mobilním zařízení se 

okamžitě zobrazí na displeji 

formou notifikace či sms zprá-

vy. Jednotka nás dokáže upo-

zornit na problémy značící únik 

vody, který může být způsoben 

porušením elektromagnetic-

kých ventilů, trubního vedení, 

armatur atp., nedostatek vody 

ve studni, poškození čerpadla, 

porušené kabelové vedení, po-

škozenou cívku elektromagne-

tického ventilu, zkrat na vedení 

či výpadek napájení či připojení 

jednotky k internetu. 

Pro využití plného poten-

ciálu ovládací jednotky s inteli-

gentním softwarem Hydrawise 

je prakticky nezbytné doplnit ji 

o vodoměr s impulsním výstu-

pem. Vodoměr odesílá ovládací 

jednotce údaje o množství pro-

teklé vody. Jednotka je schopna 

tento signál dekódovat a zazna-

menávat tak průtok vody v čase 

i její celkovou spotřebu. 

Kromě výpisu výstrah a zá-

vlahového kalendáře umožňu-

je aplikace přístup ke mnoha 

dalším informacím, jako jsou 

grafy průtoků, spotřeb vody 

na sekcích ve volitelném časo-

vém období, proud procháze-

jící cívkami, graf úspory vody 

či údaje o srážkách a teplotách 

naměřených meteostanicí. 

Software Hydrawise je stá-

le aktualizován a rozšiřován 

o další funkce. Existuje i ver-

ze v Českém jazyce. Zde opět 

přichází výhoda ukládání 

dat online – jakékoli aktua-

lizace se nahrají do aplikace 

i do ovládacích jednotek bez 

nutnosti jakéhokoli zásahu 

uživatele. 

Pokrok na poli inteligent-

ního řízení závlahových sys-

témů jde ruku v ruce se zvy-

šujícími se požadavky klientů 

na úspornou, efektivní a kom-

fortní správu závlahových sys-

témů. Nejzásadnější úspora 

spočívá v eliminaci havárií, při 

kterých docházelo k únikům 

vody, a redukci spotřeby vody 

v době, kdy jsou menší nároky 

na závlahové dávky. Díky efek-

tivnímu řízení je i v extrémně 

suchých a horkých obdobích 

dodáván rostlinám dostatek 

vláhy, což zvyšuje výnos plo-

din. Ovládání přes internet za-

jišťuje komfort možnosti spra-

vovat závlahový systém bez 

nutnosti jeho osobní návštěvy. 

Inteligentní softwary, jakým je 

například Hydrawise, v sobě 

spojují všechny v současnosti 

hlavní požadavky. 

Další informace nalezne-

te na www.hydrawise.cloud 

a www.irimon.cz

(zdroj: https://www.hunterindustries.com/irrigation-product/sensors/hc-flow-meter) 

INZERCE

Solis 75 Narrow CRDi 4WD
659.400 Kč bez DPH

Solis 26 FL 4WD 
219.900 Kč bez DPH

Autorizovaný prodejce a servisní středisko
pro Jihomoravský kraj.

Prodej •Servis •Náhradní díly
Agrotos Hodonín, Brněnská 40a

602 762 021, info@solisjmk.cz, www.solisjmk.cz

Prodej a servis 
zemědělské, vinařské 
i sadařské a komunální 
techniky.
Prodej traktorů, 
malotraktorů, mulčovačů, 
rosičů, postřikovačů 
a další techniky.
Servis Zetor, servis 
malotraktorů TK, MT 
a jiných.
Prodej náhradních dílů 
na traktory, malotraktory, 
nákladní vozy, 
zemědělské stroje.

Hodonín, Brněnská 40a 
tel.: 518 351 192
info@agrotos.cz
www.agrotos.cz

KVALITNÍ I ROBUSTNÍ TRAKTORY 
S TŘÍLETOU ZÁRUKOU A DOBROU CENOU

Inovované zúžené speciály do vinic a sadů.

659.400 Kč bez DPH

é speciály do vinic a sadů.é iál d i
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Ekonomicky 
a efektivně 
s Innvigem
Společnost Innvigo Agrar CZ vstupuje 
nově i na trh ovocnařiny a nabízí 
pěstitelům jabloní zajímavá a hlavně 
ekonomická řešení. Loňská sezóna 
„nadúrody“ a nižších výkupních 
cen potvrdila, že je potřeba počítat 
každou investovanou korunu a proč 
proto nezvolit osvědčené účinné látky, 
za méně peněz.

Fungicidní strategie

Účinná látka kaptan patří mezi 

nejpoužívanější kontaktní účin-

né látky v sadech a spolu s na-

bídkou další fungicidní látky 

difenokonazol tvoří vhodnou 

kombinaci: ARVEMUS 80 WG 

(kaptan 800 g/kg) + VIGOFUN 

250 EC (difenokonazol 250 g/l). 

Doporučené dávkování 1,8 kg/

ha + 0,2 l/ha zajistí preventivní 

i kurativní účinek proti padlí 

i strupovitosti, zvláště tam, kde 

již selhávají strobilurinové pří-

pravky. Přípravek Arvemus 80 

WG je navíc možno použít 10x 

za sezónu.

Kontaktní fungicid BATA-

LION 450 SC (pyrimethanil 

450 g/l) je nejvíce koncentrova-

ný na trhu a v dávce 0,7 l/ha za-

jistí ochranu proti strupovitosti. 

Jelikož účinkuje i za nízkých 

teplot kolem 5  °C, je vhodný pro 

sólo aplikace od fáze zeleného 

poupěte, anebo do posledních 

aplikací, max. 3x za sezónu. 

Insekticidní nabídka

Unikátní formulace účinné 

látky acetamiprid v přípravku 

APIS 200 SE zajistí ochranu 

proti mšicím i obaleči, v dáv-

ce 0,125–0,2 l/ha, použití 

2x za rok, bez ohlašovací po-

vinnosti na včely.

Udržování příkmených 
pásů

V ovocných výsadbách si své 

místo najde i neselektivní her-

bicid BARBARIAN SUPER 

360 (glyfosát 360 g/l). 

Společnost Innvigo bude i přes 

pokračující pokles ploch jablo-

ní dále své portfolio inovovat 

a zkvalitňovat. Není to sice trh 

velký, ale i zde by měli mít pěs-

titelé možnost zvolit ochranu 

ekonomicky přínosnou.

Radek Bubeník, Innvigo Agrar CZ
tel. 602 297 831, e-mail: radek.bubenik@innvigo.com
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