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 Tādu lauku smidzinātāju  izmantošana, kuri nokomplektēti ar 
rūpnieciski ražotām ierīcēm vēja noneses mazināšanai (TWIN 
sistēma, dažāda veida driftu mazinoši aizsargi) ;

 Lauku smidzinātāju komplektēšana ar sprauslām, kuras 
mazina AAL nonesi ar vēju  + gala robežsprauslu uzstādīšana;

 Izvēlētajām sprauslām ieteicamā sprauslu izmēra izvēle (pēc 
ISO 10625 standarta – krāsu tipa);

 Izvēlētajām sprauslām optimālā darba spiediena izvēle;

 Pareiza lauka smidzinātāja stieņa augstuma noregulēšana 
attiecībā pret kultūraugu vai lauka virsmu ( to ietekmē sprauslu 
attālums uz stieņa 0,25m vai 0,5m un sprauslu 
izsmidzināšanas leņķis 80, 90 vai 110,120,130,140 grādi);

Augu aizsardzības līdzekļu noneses (drifta) 
mazināšanas iespējas veicot kultūraugu apstrādi



Augu aizsardzības līdzekļu noneses (drifta)                    
mazināšanas iespējas veicot kultūraugu apstrādi

 Ieteicamā darba ātruma izvēle (km/h);

 Meteoroloģisko apstākļu izvērtēšana pirms kultūraugu 
apstrādes ar AAL: 

 vēja ātruma mērīšana uz lauka, izmantojot anemometru; 

 vēja virziena noteikšana; 

 relatīvā gaisa mitrum (virs 60%) un gaisa t°(ne augstākas par 
25 grādiem) ievērošana.
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Zemas noneses TeeJet sprauslas

1.Turbo TeeJet ( TT110025), 

2.Turbo TwinJet (TTJ60-11004), 



Zemas noneses TeeJet sprauslas

3. Turbo TeeJet Induction (TTI11005), 

4. Air Induction turbo TwinJet (AITTJ60-110025),



Zemas noneses TeeJet sprauslas

5. AI3070-025VP

6. XR teejet



Zemas noneses TeeJet sprauslas

7. AI11003

8. AIC11003

9. AIXR11004



Zemas noneses TeeJet sprauslas

10. DG twinjet- DGTJ-60-11003VS



Zemas noneses Lechler sprauslas

1. IDKT120-03 (stieņa galos kombinē ar sprauslām IDKS80)



Zemas noneses Lechler sprauslas

2. IDK/IDKN120-03 (stieņa galos kombinē ar sprauslām IDKS80)



Zemas noneses Lechler sprauslas

3. ID3; 

4. ID120-030 (stieņa galos kombinē ar sprauslām IS80)



Zemas noneses Lechler sprauslas

5. IDTA120-04 (stieņa galos kombinē ar sprauslām IS80)



Zemas noneses Lechler sprauslas

Gala jeb robezsprauslas sprauslas IS80 un IDKS80.



Robežsprausla



HARDI sprauslu piedāvājums
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Zemas noneses HARDI sprauslas

1.HARDI minidrift sprausla MD110-025

2. HARDI INJET spausla



3. HARDI Minidrift Duo spausla           
(MD D-110-03)



HYPRO zemas noneses sprauslas  

Hypro pretnoneses sprauslas:

1.Guardian Air Twin (GAT...),

2. Guardian Air (GA...), 

3. Ultra Low Drift (ULD...), 

4. 3D 100 nozzle ( 3D 100-...), 



Paldies par uzmanību!


