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Maribor, 16. 4. 2019

Obvestilo o izvajanju rastlinskih testov na vsebnost dušika
v žitih
Spoštovani!
Pred dognojevanjem žit priporočamo izdelavo hitrih rastlinskih testov na
vsebnost nitratnega dušika v žitih, na podlagi katerih vam pripravimo nasvet
za dognojevanje.
Pridelovalci, vključeni v program KOPOP v operacijo Poljedelstvo in
zelenjadarstvo v obvezno zahtevo POZ_N-min, lahko zahtevo izpolnite z
rastlinskimi hitrimi testi na vsebnost nitratnega dušika za žita. Za okopavine
(koruza, oljne buče, krompir...) in za vrtnine pa obveznost izpolnite s hitrimi
talnimi testi. Obveznost za N-min za leto 2020 morate izpolniti do 30. 6. 2020.
Število analiz N-min je odvisno od površine vseh njivskih površin, prilagamo
tabelo.
Obveznosti izvajanja dognojevanja na osnovi analize dušika z rastlinskimi in
talnimi testi imajo vsi, ki so vključeni v kontrolo integrirane pridelave poljščin in
zelenjave na najmanj 10 % njiv.
Vsi, ki kmetujete na VSEH vodovarstvenih območjih, lahko po Uredbi prav
tako gnojite oz. dognojujete z dušikom samo na osnovi hitrega rastlinskega
oziroma talnega testa.
Za dober in kvaliteten nasvet je zelo pomembno, da je vzorec odvzet pravilno. V
nasprotnem primeru je rezultat nepravilen, s tem pa tudi vaše gnojenje z dušikom.
Za meritev potrebujemo 20 povprečno razvitih rastlin s koreninami, ki jih
IZPULITE enakomerno PO CELOTNI NJIVI. Izpuljene rastline dajte v
označeno vrečko in prinesite na zavod z izpolnjenim priloženim obrazcem.
PRED DOGNOJEVANJE OKOPAVIN (KORUZA, BUČE, SOJA,...) PREDVIDOMA
KONEC MAJA OZIROMA JUNIJA PRINESITE OHLAJENE VZORCE ZEMLJE ZA
IZVEDBO TALNIH NITRATNIH TESTOV V LABORATORIJ KMETIJSKO
GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR (torek, sreda, četrtek),
na terenu ne bomo pobirali vzorcev!!
OBRNI!

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor tel.: (02)
228 49 00, fax: (02) 251 94 82
E-pošta:info@kmetijski-zavod.si,
http://www.kmetijski-zavod.si/

Meritve bomo izvajali le na KGZS - zavod Maribor!
Zaradi razglasitve epidemije koronavirusa Covid-19 bomo meritve izvajali le na
lokaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda v Mariboru, Vinarska ulica 14. Vzorce z
obrazci boste oddali na zavodu, nasvet dobite domov po pošti ali skeniranega po
elektronski pošti, če nam boste pripisali elektronski naslov.
Prosimo vas, da pridete ZDRAVI, Z MASKO IN ROKAVICAMI,
UPOŠTEVAJTE VARNOSTNO RAZDALJO in prinesite prosim označene
vzorce ter točen znesek!
Datum

Ura

TOREK,
28. 4. 2020

Od 8.30
do
11.00
ure

SREDA
29. 4. 2020

Od 8.30
do
11.00
ure

Za pridelovalce iz občine

Lokacija

MO Maribor,
KGZS- zavod Maribor,
Starše, Miklavž na
Vinarska ulica 14,
Dravskem polju, Duplek,
2000 Maribor,
Kungota, Lovrenc na
vzorce bomo pobirali pri
Pohorju, Pesnica, Selnica
zadnjih vratih zavoda!
ob Dravi, Hoče –Slivnica,
Rače-Fram, Kidričevo,
KGZS- zavod Maribor,
Slovenska Bistrica
Vinarska ulica 14,
2000 Maribor,
vzorce bomo pobirali pri
zadnjih vratih zavoda

Rastlinske teste izvajamo tudi izven navedenih terminov, vendar le po dogovoru s svetovalci
(02/228 49 19- poljedelska pisarna).
Cena rastlinskega testa z nasvetom je 6,60 € z DDV, PROSIMO PRIPRAVITE TOČEN
ZNESEK.
Vljudno vabljeni!

KGZS - Zavod Maribor
Kmetijska svetovalna služba Maribor:
Draga Zadravec, univ.dipl.inž.kmet. 041/281 527
Marjeta Miklavc, univ.dipl.inž.kmet. 031/674 248
Miša Pušenjak, univ.dipl.inž.kmet. 031/77 22 33
Timotej Horvat, mag. kmet. 031/244 982
Dr. Tamara Korošec 031/770 939

