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ULV tryska SOLO umožňuje aplikaci přípravků proti škůdcům 
za použití LV („low volume“) nebo ULV („ultra low volume“) 
metody, která je schopna vytvářet jemné nebo ultrajemné 
kapky během aplikace postřiku rosičem SOLO. Takto nízkých 
hodnot totiž nelze za použití běžných trysek rosičů běžne 
dosáhnout. 

ULV tryska umožňuje efektivní zmlžovací aplikaci  se 
stanovenou velikostí kapek mezi 40 a 51µm. Proud kapek 
je nesen a přesně cílen prostřednictvím proudu vzduchu 
rosiče. Tyto jemné kapky aerosolu mají schopnost udržet se 
ve vzduchu déle a tedy poskytují vyší účinnost než v případě 
použití běžných rosících trysek.

      Aplikace

• SOLO ULV tryska snadno nahradí běžně 
používané rosící trysky. Je kompatibilní 
se všemi modely rosičů SOLO.           

• Ovládací kolečko pro nastavení 
požadovaného vystříkaného množství 
má celkem 4 nastavitelné stupně (mezi 
0.04 a 0.175 l/min.).  

• Nespornou výhodou ULV trysky je kromě 
vyšší efektivity také nižší spotřebované 
množství chemického přípravku a 
tedy celková úspora nákladů, což mj. 
napomáhá životnímu prostředí. 

• Trysku lze využít pro aplikaci chemických 
přípravků s vyšší koncentrací a ultrajem-
nou výstupní aplikací.

• Proud stlačeného vzduchu rosiče 
strhává postřikový prostředek a vytváří 
velmi malé kapičky, které se vznášejí                        
prostorem a usazují se na rosený povrch 
ze všech stran a zároveň pronikají do 
všech štěrbin a záhybů.  

• ULV rosící tryska je vhodná k ošetřování 
vinohradů, sadů, zalesněných ploch, 
zahrad, parků nebo k práci ve sklenících. 

ULV tryska (pro rosiče SOLO)
49480

Informace o produktu

Objednací číslo 49480

Aplikované množství ml/min 
dle nastavení (4 stupně) 40/95/135/175

Hmotnost 230 g

Kompatibilní se všemi modely rosičů SOLO

• Vedle ochrany rostlin se velmi často 
rovněž používá k dezinfekci, dezinsekci a 
deratizaci (likvidace škůdců ve skladech, 
stájích atd.) a jako častý prostředek 
v boji proti celosvětově známým           
chorobám a epidemiím. 
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Vystříkané množství a rozptyl velikosti kapek (mikron)1 

Nastavení Vystříkané 
množství 
ml /  min

Střední objemový 
průměr µ (DV50)

10 procent 
objemového 

průměru µ (DV10)

Medián objemového 
průměru µ  

(MND / NMD)

Stupeň 1 40 40 23 18

Stupeň 2 95 42 25 19

Stupeň 3 135 48 29 20

Stupeň 4 175 51 31 21
1 DV50:   polovina aplikovaného množství postřiku obsahuje kapky větší nebo menší než stanovené hodnoty mikronů
  DV10:   10% aplikovaného množství obsahuje kapky menší, než jsou stanovené hodnoty mikronů 
  MND:   polovina celkového množství kapek je větší a druhá polovina menší než stanovené hodnoty

Postřik 1000µ - 150 µ

Rosení 150 - 50µ

ULV studená mlha

<50µ

GARDIM s.r.o.            č.p. 215            254 01            Okrouhlo            www.gardim.cz             Tel.: 724 111 207            Email: info@gardim.cz


