
Bicos anti-deriva e acessórios 
para a aplicação de agroquímicos

A proteção das culturas 
agricolas é nosso assunto

AirMix® e TurboDrop® –
um sucesso mundial
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Bicos anti-deriva

Como funcionam os bicos anti-deriva?

Efeitos negativos da deriva

Aplicação ineficiente

Aumenta de custo

Curto periodo para realizar 
a aplicação 

Perda / indenização 
Poluição
Legislação ambiental
Intoxicações
Legislação trabalhador

• Uma parte dos produtos  
   agroquímicos é perido
• Nem tudo produto chega 
   ao alvo

• Aplicação impossívle se
   as condições cilmáticos  
   são desvavoráveis
• Prejudicar os cultivos 
   vizinhos ou/e o meio- 
   ambiente.
• Contaminação de 
   trabalhadores rurais

Bicos com indução de ar
Desde sua introdução no setor agricola por agrotop, em 1993,
o uso de bicos com indução de ar, também conhecido como
bicos anti-deriva, virou um sucesso para todos os tipos de
pulverização agricola. Hoje em dia o uso deste tipo de bicos é
essencial para garantir uma aplicação eficiente e econômica,
respeitando a legislação e a proteção do meio-ambiente.
Uma das grande vantagens dos bicos de indução de ar 
agrotop é a redução significante da deriva sem prejudicar 
o desempenho dos produtos agroquímicos.

Deriva
A deriva é um dos grandes problemas nas aplicações dos 
produtos fítosanitários responsavel por mais de 1/3 dos erros.
Normalmente não é recommendado fazer aplicações se 
o risco de deriva é alta, mas em pratica nem sempre funciona,
pela necessidade de fazer uma aplicação em areas grandes
em pouco tempo.
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A redução de deriva por uso de bicos anti-deriva

O tamanho de gotas tem uma grande influência no potencial
de risco da deriva de cada aplicação. Considerando os outros
fatores constante o aumento das gotas reduz drasticamente
o risco da deriva. Existem outras tecnologias para reduzir a
deriva, o mais eficente é aumentar o tamanho das gotas. Mas
aumentar simplesmente o tamanho de gotas pode resultar
em uma redução da eficiência dos produtos agroquímicos.
Uma solução são os bicos anti-deriva da agrotop.

Os bicos anti-deriva da agrotop, p.e. AirMix®, compoem-se 
de duas partes, o injector e a ponta para a distribuição.
O orificio do injector controla o fluxo caudal e determina 
o tamanho do bico. Tambem no injector, o ar esta injectado
no jato do liquido (caudal) usando o »principio de venturi«.
O ar e o liquido se misturam, formando grandes borbulhas
com ar.
A segunda parte é a ponta de distriubuição, que esta 
responsavel pela formacção do jato.
Os bicos anti-deriva formam borbulhas com ar que são 
maiores comparando com as gotas de bicos »comums«.
Se estas borbulhas com ar batem em alguma superfice,
p.ex. folha, a borbulha estora em varias gotas menores,
garantindo uma melhor distribuição superficial, comparando
com bicos/gotas comum sob as mesmos condições.
Gotas grande mantem por mais tempo a sua velocidade 
no ar, garantindo uma melhor penetração, mesmo em 
plantações densas. Podendo trabalhar com uma pressão 
mais alta, sem produzir muitas gotas finas, melhora as 
chances de uma boa penetração.

As vantagens dos bicos 
anti-deriva de agrotop
Em todas as circumstáncias onde a deriva é um 
problema o uso de bicos anti-deriva é altamente 
recomendável.
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Bicos anti-deriva

Efeito de diferentes tipos de gota para a cobertura
anti-deriva standard

Gotas grande podem cair

As vantagens dos bicos anti-deriva
• Redução da deriva até 90 %, + menos perda 

dependendo do tamanho + protege o meio-
de bico e da pressão usada ambiente

• Mesma eficiência/cobertura comparado com 
bicos comums

• Boa penetração

• Tempo/época da aplicação é mais independente 
das condições climáticas

• Redução da contaminação do meio-ambiente,
das plantações vizinhas ou de pessoas por agroquímicos

AirMix®
TurboDrop®

Bicos anti-deriva

Bicos standard

Os bicos anti-deriva da agrotop proporcionan ao agricultor 
a possibilidade de aplicar os produtos agroquímicos no 
tempo indicado, mesmo em grande áreas e em condições 
de tempo menos favoráveis.
agrotop tem uma ampla gama de bicos da linha anti-deriva
para todos os fins de aplicações de agroquímicos.

A ampla linha de produtos inclue os bicos TurboDrop®,
que fazem sucesso no mundo de aplicações há mais de 
uma década e são desenvolvido continuamente, até a 
linha AirMix® um bico compacto que tem a experiencia 
acumulada de 10 anos, oferecendo todas as vantagens 
de um bico anti-deriva a um preço bem econômico.



Bicos standard

110-01

Filtro 50 M azul Filtro 24 M branco 

• Excelente desepenho dos bicos atravez de uma produção
computadorizada, minimizado variações

• Alta durabilidade

Caracteristicas:
• Fluxo caudal conforme as normas ISO
• 8 mm, cabe in qualquer capa
• Ampla gama de pressão e fluxo caudal

110-015 110-02 110-025 110-03 110-04 110-05 110-06 110-08 110-10

Filtro 50 M azul Filtro 24 M branco No necessita filtro

• Excelente desepenho dos bicos atravéz de uma produção
computadorizada, minimizado variações

• Do tamanho 02 até 20 para grande volumens de 
aplicações

• Também disponível em cerâmica (015 - 08)

Caracteristicas:
• Bico e capa em uma só peça
• Sem partes pequenas, simples de trocar/montar
• Capa de encaixe rápido
• Capa e bico na mesma cor ISO, fácil de identificar

Bicos leque incorporado numa capa 
de encaixe rápido em plástico POM 
de alta resistencia

TipCap TCP

110-02 110-03 110-04 110-05 110-06 110-08 110-10 110-12 110-16 110-20

Fluxo caudal é diferente das valores da tabela universal

Bico cone vazio incorporado em
uma capa de encaixe rápido 
em plástico POM

TipCap TCHC

Angulo Tamanho Pressão Altura da barra Aplicação

110° 02 – 20 1 – 4 40 – 60 cm

Angulo Tamanho Pressão Altura da barra Aplicação

approx. 90° diferente 0,5 – 3 60 – 90 cm
de ISO

Bicos leque em plastico POM 
de alta resistenciaSprayMax

Angulo Tamanho Pressão Altura da barra Aplicação

110°/ 80° 01 – 10 1 – 4 40 – 60 cm
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Bicos anti-deriva

AirMix®
A linha de bicos anti-deriva, perfeito para grande parte
das pulverizações. A AirMix® 110-03, por exemplo 
poder ser utilizada para aplicações de 100 - 350 l/ha
usando uma velocidade de 6 -16 km/h. Os bicos AirMix®
trabalham numa faixa de 1- 6 bar de pressão, optimi-
zando o tamanho das gotas para suas necessidades.
Com pressão baixa é possivel aplicar fertilizandes 
liquidos.

Dependendo do tamanho, os bicos AirMix® são 
aprovados pelo governo da Alemanha (BBA) para 
uma redução de deriva de 90 %, 75 % o 50 %.

TurboDrop® e TurboDrop® XL
A gama profissional dos bicos de anti-deriva, desenhado 
para aplicações em grandes áreas . Os bicos TurboDrop®
tem um rendimento espetacular, providenciando um jato
com excelente distribuição dentro de uma ampla gama 
de pressão, seja um bico leque, leque duplo, cone vazio, de
impacto ou asimétrico. Ensaios comparativos entre varios
bicos, feito pelas Autoridades do Estado para a Proteção das
Plantações em Stuttgart, Alemanha, constataram: »Durante
toda época de estudo (1997-1999) os bicos TurboDrop®
mostraram um desempenho espetacular em tratamentos 
com fungicidas. Tivemos um excelente controle de doenças
usando uma pressão de 4,7 bar com um fluxo caudal 
de 1 l/min . No ano 1998 os tratamentos com bicos 
TurboDrop® permitiram um aumento da produtividade
comparando-os com bicos comums.«

Os bicos TurboDrop® são disponiveis numa versão standard
para as porta bicos com encaixe rápido e numa versão 
universal que pode ser adaptados a qualquer sistema de
porta bicos, inclusive de atomizadores.

TurboDrop® DF e AirMix® DF
bicos anti-deriva de leque duplo
Os bicos anti-deriva de leque duplo são o último avanço na
tecnologia de aplicação de agroquímicos. As gotas são mais 
finas comparando-as com as gotas dos bicos anti-deriva com
leque simples, mas maiores do que as gotas extremamente 
finas dos bicos standard de leque duplo. Isto e outras vantagens
fazem dos bicos TurboDrop® DF e AirMix® DF campeões no 
avanço da tecnologia de aplicação, especialmente quanto 
necessita uma boa cobertura como na aplicação de fungicidas.

Os bicos anti-deriva de leque duplo são disponível em uma
versão econônimco, a AirMix® DF, e na versão TurboDrop® DF,
para maxima exigencies em aplicações de grande areas e alta
pressão.

Os bicos TurboDrop® permite também trabalhar com 
diferentes angulos e tamanhos para os bicos da frente e de
tras, consulte os representantes para maiores informações.
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Bicos anti-deriva – AirMix®

110-01

Filtro 50 M azul Filtro 24 M branco 

110-015 110-02 110-025 110-03 110-04 110-05 110-06

Altura 22 mm, poco mais 
que um bico standard

Simples de abrir,
fácil de limpar,

O ar aspirado é limpado
quando passa o jato

Bicos leque anti-deriva
para pressão baixo em
plastico resistente POM

AirMix® Flat Fan

• Tamanho de gotas varia de grande para pequena em 
funcção da pressão usada

• Redução da deriva ate 90 %
• Aplicações com volume caudal de 40 -1000 l/ha
• Pode ser usado nas capas de duas saidas (leque double)

Angulo Tamanho Pressão Altura da barra Aplicação

110° 01 – 06 1 – 6 40 – 90 cm

Caracteristicas:
• Feito por duas partes, injector e bico, não necessita 

ferramento para abrir e limpar.
• 8 mm (ISO standard), cabe em qualquer capa (encaixe 

rápido ou rosca)
• Sistema de limpeza automatico do ar injectado (menos

entupimento)

Outros bicos AirMix®

AirMix® HC

Aplicação:

AirMix® OC

Aplicação:

AirMix® DF
2 x AirMix®-Flat Fan
em capa de duas saidas
(Volume caudal AirMix® DF
= 2 x AirMix® leque simples)

Aplicação:

Se for intupido, o disco de
calibração é fácil de limpar
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Bicos anti-deriva – TurboDrop®

TD
-01

Filtro 50 M azul Filtro 24 M branco 

• Boa redução do potencial de deriva, inclusive quando 
se trabalha com pressões mais altas

• Pouca variação do tamanho de gota quando muda a pressão
• Melhor desempenho: Pesticidas 4 – 10 bar 

Fertilizantes liquidos 2 – 3 bar 
• Fácil na manutencao , nao necesitas ferramentas para abrir
• A solução perfeita para aplicação de grande areas e contratistas

TD
-015

TD
-02

TD
-025

TD
-03

TD
-04

TD
-05

TD
-06

TD
-08

TD
-10

Cor injector = Cor capa Bico de distribuição Albuz® APE

Bicos leque anti-deriva 
em cerâmica (recoberto com 
POM) para porta bicos de 
encaixe rápido

TurboDrop® TD
Standard

Caracteristicas:
• Altíssima resistencia ao desgaste utilizando cerâmica 

reforzada de cor rosa
• Isto garante um fluxo caudal constante durante muito

tempo
• Excelente penetração utilizando alta pressão
• Ampla gama de pressões e volume caudal

Angulo Tamanho Pressão Altura da barra Aplicação

110°/ 80° 01 – 10 2 – 10 60 – 90 cm

Aplicação:

TurboDrop® TDXL

Difusor para um jato perfeito

Aplicação:

TurboDrop® TDHC

Aplicação:

TurboDrop® TDDF

Outros bicos da linha TurboDrop®
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Fruticultura e fertilizantes líquidos

• Altíssima precisão e resistencia ao desgaste utilizando 
cerâmica reforzada de cor rosa

• Oficilamente reconhecida na Alemanha para redução de
deriva até 90 %

• Tamanho de bico = cor do injector/capa = fluxo caudal!

Angulo Tamanho Pressão Altura da barra Aplicação

80¿/ 60¿/ 01 – 08 5 – 35 40 – 90 cm
40¿/ 20¿

Caracteristicas:
• *Disponível em 80¿, 60¿, 40¿ e 20¿

• Gotas de tamanho medio a grande com alto potencial de
redução da deriva

• Gotas com alta velocidade, excelente penetração e alcançe
• Ampla faixa de pressão

Bicos anti-deriva 
de agulo reduzido para
alta pessão em cerâmica

TurboDrop® 
TD 80/60/40/20

Filtro 50 M azul Filtro 24 M branco

TD*-06TD*-015 TD*-02 TD*-025 TD*-03 TD*-04 TD*-05TD*-01

Pingentes para aplicação de fertilizantes liquidos
Todos os bicos anti-deriva podem ser utilizada na aplicação de fertilizantes liquidos quando utilizado em baixa 
pressão, AirMix® (1-1,5 bar ou 15-20 psi), TurboDrop® (1-2 bar ou 15-30 psi). Para evitar quemaduras e danos em
estagios mais desenvolvidas da cultura recomendamos o uso de pingentes.

Caracteristicas:
• Conecta-se a qualquer porta bico standard 
• Estatura estreita para boa penetração e pouca resistência dentro da 

cultura. Gotas com alta velocidade, excelente penetração e alcançe
• Bico com deflector garantindo uma boa distribuição, fluxo de caudal 

diferente de standard ISO
• Alta durabilidade e stabilidade com flexibilidade
• 90 cm de comprimento
• Para evitar quemaduras os pingentes tem que penetrar pelo menos 30 cm
• Disponível em vários modelos de um fluxo caudal de 0,35 a 3 l/min 

(baseado em ammonio liquido)
Outras adaptações

50 cm 50 cm 50 cm
25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

cerrada cerrada

distância
75 cm

adaptador



Acessórios, medir e testar

Capas de encaixe rapido
• 8/11 mm ancho em cores ISO
• Abertura redonda
• Rosca macho
• Duas saidas 

QuickCheck jarra de calibração
Comprove de forma rapida e simples a calibração 
do seu pulverizador
• Em polypropileno transparente, leitura fácil
• Estampado de alta durabilidade
• Capacidade nominal 2 l
• Rapido controle do volume de aplicação de 50 - 800 l/ha 

a 5 -10 km/h e do fluxo caudal
• Precisão +/– 20 ml
• Estampamento individual para grandes quantidades

Filtros / Filtros anti-gotejo
• 20 / 50 / 100 M / 200 M
• 0,3 / 0,7 / 2,8 bar pressão de abertura
• Filtros de casquete

Papel hidro-sensível
• Cartas de papel com camada especial, fica azul depois 

do contato com agua
• Pode ser grampeado nas plantas ou folhas
• Para testes de distribuição, penetração e cobertura 

de uma aplicação

Maxima exactidão de calibração 
• Proveta em polypropileno transparente
• Larga escala, facilitanda a letura exacta
• Estampado de alta durabilidade
• Capacidade nominal 2 l e altura de 50 cm
• Escala para volumes da aplicação de 100 -1600 l/ha 

a 3 -12 km/h e do fluxo caudal
• Precisão +/– 1% do valor
• Estampamento individual para grandes quantidades

• Medição da velocidade do vento em mph, km/h,
m/s em nós

• Iluminação LED
• Desliga automaticamente quando não esta utilizado
• Protegido contra chuva
• Bateria de litio e colar incluido
• Mede de 0,2 a 30 m/s
• Precisão: +/– 5 % or +/– ultimo décimo

agrotop proveta
de calibração Anemómetro

9



AirMix®• TurboDrop®• SprayMax • TipCap

Pressão medida no bico
150 l/ha  ➡ 10,0 km/h  ➡ 1,25 l/min ➡ ISO 02 a  7,3 bar; ISO 03 a  3,3 bar; ISO 04 a  1,8 bar; ISO 05 a  1,2 bar

l/ha l/min

40 50 80 100 120 150 200 250

7,5 6,0 0,25

9,0 7,2 0,30

10,5 8,4 5,3 0,35

12,0 9,6 6,0 0,40

13,5 10,8 6,8 5,4 0,45

15,0 12,0 7,5 6,0 5,0 0,50

16,5 13,2 8,3 6,6 5,5 0,55

18,0 14,4 9,0 7,2 6,0 0,60

19,5 15,6 9,8 7,8 6,5 5,2 0,65

21,0 16,8 10,5 8,4 7,0 5,6 0,70

22,5 18,0 11,3 9,0 7,5 6,0 0,75

24,0 19,2 12,0 9,6 8,0 6,4 0,80

25,5 20,4 12,8 10,2 8,5 6,8 5,1 0,85

27,0 21,6 13,5 10,8 9,0 7,2 5,4 0,90

28,5 22,8 14,3 11,4 9,5 7,6 5,7 0,95

30,0 24,0 15,0 12,0 10,0 8,0 6,0 1,00

25,2 15,8 12,6 10,5 8,4 6,3 5,0 1,05

26,4 16,5 13,2 11,0 8,8 6,6 5,3 1,10

27,6 17,3 13,8 11,5 9,2 6,9 5,5 1,15

28,8 18,0 14,4 12,0 9,6 7,2 5,8 1,20

30,0 18,8 15,0 12,5 10,0 7,5 6,0 1,25

19,5 15,6 13,0 10,4 7,8 6,2 1,30

20,3 16,2 13,5 10,8 8,1 6,5 1,35

21,0 16,8 14,0 11,2 8,4 6,7 1,40

21,8 17,4 14,5 11,6 8,7 7,0 1,45

22,5 18,0 15,0 12,0 9,0 7,2 1,50

24,0 19,2 16,0 12,8 9,6 7,7 1,60

25,5 20,4 17,0 13,6 10,2 8,2 1,70

27,0 21,6 18,0 14,4 10,8 8,6 1,80

28,5 22,8 19,0 15,2 11,4 9,1 1,90

30,0 24,0 20,0 16,0 12,0 9,6 2,00

25,2 21,0 16,8 12,6 10,1 2,10

26,4 22,0 17,6 13,2 10,6 2,20

27,6 23,0 18,4 13,8 11,0 2,30

28,8 24,0 19,2 14,4 11,5 2,40

30,0 25,0 20,0 15,0 12,0 2,50

26,0 20,8 15,6 12,5 2,60

27,0 21,6 16,2 13,0 2,70

28,0 22,4 16,8 13,4 2,80

29,0 23,2 17,4 13,9 2,90

30,0 24,0 18,0 14,4 3,00

24,8 18,6 14,9 3,10

25,6 19,2 15,4 3,20

26,4 19,8 15,8 3,30

27,2 20,4 16,3 3,40

28,0 21,0 16,8 3,50

28,8 21,6 17,3 3,60

29,6 22,2 17,8 3,70

30,4 22,8 18,2 3,80

23,4 18,7 3,90

24,0 19,2 4,00

24,6 19,7 4,10

25,2 20,2 4,20

25,8 20,6 4,30

26,4 21,1 4,40

27,0 21,6 4,50

27,6 22,1 4,60

28,2 22,6 4,70

28,8 23,0 4,80

29,4 23,5 4,90

30,0 24,0 5,00

ISO

-01 -015 -02 -025 -03 -04 -05 -06 -08 -10

1,2

1,7

2,3 1,0

3,0 1,3

3,8 1,7

4,7 2,1 1,2

5,7 2,5 1,4

6,7 3,0 1,7 1,1

7,9 3,5 2,0 1,3

9,2 4,1 2,3 1,5 1,0

4,7 2,6 1,7 1,2

5,3 3,0 1,9 1,3

6,0 3,4 2,2 1,5

6,8 3,8 2,4 1,7

7,5 4,2 2,7 1,9 1,1

8,4 4,7 3,0 2,1 1,2

9,2 5,2 3,3 2,3 1,3

10,1 5,7 3,6 2,5 1,4

6,2 4,0 2,8 1,5 1,0

6,7 4,3 3,0 1,7 1,1

7,3 4,7 3,3 1,8 1,2

7,9 5,1 3,5 2,0 1,3

8,5 5,5 3,8 2,1 1,4

9,2 5,9 4,1 2,3 1,5 1,0

6,3 4,4 2,5 1,6 1,1

6,8 4,7 2,6 1,7 1,2

7,7 5,3 3,0 1,9 1,3

8,7 6,0 3,4 2,2 1,5

9,7 6,7 3,8 2,4 1,7 1,0

7,5 4,2 2,7 1,9 1,1

8,3 4,7 3,0 2,1 1,2

9,2 5,2 3,3 2,3 1,3

10,1 5,7 3,6 2,5 1,4

6,2 4,0 2,8 1,6 1,0

6,7 4,3 3,0 1,7 1,1

7,3 4,7 3,3 1,8 1,2

7,9 5,1 3,5 2,0 1,3

8,5 5,5 3,8 2,1 1,4

9,2 5,9 4,1 2,3 1,5

9,9 6,3 4,4 2,5 1,6

6,7 4,7 2,6 1,7

7,2 5,0 2,8 1,8

7,7 5,3 3,0 1,9

8,2 5,7 3,2 2,0

8,7 6,0 3,4 2,2

9,2 6,4 3,6 2,3

9,7 6,7 3,8 2,4

10,3 7,1 4,0 2,6

7,5 4,2 2,7

7,9 4,5 2,9

8,3 4,7 3,0

8,8 4,9 3,2

9,2 5,2 3,3

9,6 5,4 3,5

10,1 5,7 3,6

5,9 3,8

6,2 4,0

6,5 4,1

6,8 4,3

7,0 4,5

7,3 4,7

km/h

km/h

bar

bar

Tabela universal para selecão de bicos em pulverizadores de barra
Distáncia entre os bicos – 50 cm
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AirMix®• TurboDrop®• SprayMax • TipCap

l/ha l/min

100 150 200 250

4.2 0.35

4.8 0.40

6.0 4.0 0.50

7.2 4.8 0.60

8.4 5.6 4.2 0.70

9.6 6.4 4.8 0.80

10.8 7.2 5.4 4.3 0.90

12.0 8.0 6.0 4.8 1.00

13.2 8.8 6.6 5.3 1.10

13.8 9.2 6.9 5.5 1.15

14.4 9.6 7.2 5.8 1.20

15.0 10.0 7.5 6.0 1.25

15.6 10.4 7.8 6.2 1.30

16.2 10.8 8.1 6.5 1.35

16.8 11.2 8.4 6.7 1.40

17.4 11.6 8.7 7.0 1.45

ISO

-01 -02 -03 -04 -05

2.3

3.0

4.7 1.2

6.7 1.7

9.2 2.3 1.0

3.0 1.3

3.8 1.7

4.7 2.1 1.2

5.7 2.5 1.4

6.2 2.8 1.5 1.0

6.7 3.0 1.7 1.1

7.3 3.3 1.8 1.2

7.9 3.5 2.0 1.3

8.5 3.8 2.1 1.4

9.2 4.1 2.3 1.5

4.4 2.5 1.6

km/h bar

1. Selecione a coluna com o volume de aplicação recomendada na bula 
do agroquímico (p. ex. 150 l/ha) 

2. Selecione nesta coluna a velocidade de aplicação (p. ex. 10 km/h)
3. Siga a direta para ver o fluxo caudal de cada bico 

(50 cm de espacamento na barra, neste ex. 1,25 l/min)
4. Na mesma linha a direita tem para cado tamanho de bico a pressão para

produzir exatamente este fluxo caudal. A tabela está exponda para bicos
de padrão ISO de 1-10 bar. Em nosso exemplo o bico tamanho 03 (azul)
vai ter a 3,3 bar um fluxo caudal de 1,25 l/min.

5. Verifice se o bico e a pressão selecionada encaixam se com o tamanho 
de gotas desjado.

Atenção: O valor indicado pelo manómetro pode ser diferente da pressão
antes dos bicos. Recomendamos que verifique a vazão de sua barra antes
da pulverização com um calibrador adequado, p.ex. com a jarra QuickCheck.

Como se ler a tabela universal?

Tamanho de gota

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

pressão bar
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Tamanho de gota Bicos Bicos standard Cober- Pene- Risco 
anti-deriva tura tração deriva

extra Sistemico cobertura 
grande + 300 l/ha reducida

muito Sistemico cobertura 
grande reducida

Sistemico Sistemicogrande Contato
+ 200 l/ha + 400 l/ha

media Sistemico Sistemico 
Contato

fina Maior risco Sistemico Contato
de deriva! Maior risco de deriva

muita não não 
fina recomendável! recomendável!

pressão 
recomendada



AirMix® – a medida de uma agricultura moderna!
Econômico • Eficiente • Compacto

Todos os produtos agrotop e informações adicionais 
podem ser encontrados em nossa página web www.agrotop.com

o em nosso catálogo de produtos.

Aplicação de herbicida (glyfosato) com bicos leque comum

Aplicação de herbicida com bico anti-deriva, p.ex. AirMix® da agrotop

Quer aplicar na lavoura do seu vizinho?

Ou quer aplicar na sua lavoura?
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