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Maribor,  24. 5. 2017 

 

Obvestilo o pobiranju vzorcev tal za hitri talni test na 

vsebnost dušika za okopavine in zelenjavo 
 

Spoštovani! 
 

Pred dognojevanjem okopavin priporočamo izdelavo hitrih talnih testov  na 

vsebnost nitratnega dušika v tleh,  na podlagi katerih vam pripravimo nasvet za 

dognojevanje okopavin. 

Pridelovalci, vključeni v program KOPOP v operacijo Poljedelstvo in 

zelenjadarstvo v obvezno zahtevo N-min, lahko zahtevo izpolnite z rastlinskimi 

kot s talnimi hitrimi testi. Za okopavine (koruza, oljne buče, krompir, ...) in za 

zelenjavo obveznost izpolnite s hitrimi talnimi testi. Obveznost za N-min za leto 

2017 morate izpolniti do 30. 6. 2017. Število potrebnih analiz N-min je odvisno 

od velikosti njivskih površin. 

Obveznosti izvajanja dognojevanja na osnovi analize dušika imajo vsi, ki so 

vključeni v kontrolo integrirane pridelave poljščin in zelenjave na najmanj 20 %  

števila njiv, od tega na 10% njiv morajo biti talni testi.  

Vsi, ki kmetujete na VSEH vodovarstvenih območjih, po Uredbi prav tako 

gnojite oz. dognojujete z dušikom  samo na podlagi analiz rastlinam  dostopnega 

dušika na osnovi hitrih talnih testov.  

Izvajanje talnih testov priporočamo tudi pridelovalcem zelenjave pred sajenjem 

nove zelenjadnice oziroma pred dognojevanjem. 

 

Zaradi boljše in učinkovite organizacije dela smo izdelali urnik in poiskali 

posamezne lokacije, na katerih bomo pobirali ohlajene vzorce tal.  

 

Vzorce tal odvzamete za okopavine (koruza, oljne buče, krompir, 
soja, vrtnine – kapusnice, solatnice, plodovke) do globine 30 cm 

za en GERK, vzorci morajo biti takoj ohlajeni ali zmrzjeni. 
Vzorci tal morajo biti označeni  z imenom in priimkom 
nosilca, KMG-MID, s številko in imenom GERK-a ter s 

kulturo. 
 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na najbližji lokaciji. 
 

 

OBRNI! 
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Vzorce tal bomo pobirali na naslednjih lokacijah! 
 

 

Datum Ura Za pridelovalce iz vasi, 

kraja in okolice 

Lokacija  

 

 

 

Torek  

06.06.2017 

8.30  Ormož, Sv. Tomaž, Ivanjkovci, 

Miklavž pri Ormožu, Kog, 

Središče ob Dravi 

 Gostilna Teksas Pušenci 

(na parkirišču) 

 10.30  Podvinci, Velika Nedelja, 

Gorišnica, Markovci pri Ptuju 

Pred gostilno Botra v 

Gorišnici 

 

 13.15 

Dornava, Juršinci, Trnovska vas, 

Ptuj, Hajdina, Kidričevo,Videm pri 

Ptuju, Skorba, Slovenja vas 

Na parkirišču pred gradom v 

Dornavi 

 

Sreda 

07.06. 2017 

8.00  Pragersko, Slovenska Bistrica, 

Oplotnica, Ložnica, Laporje, 

Polskava, Majšperk  

KGZ SLOGA Kranj, 

Kmetijska trgovina Šikole, 

Šikole 25 a, 2331 Pragersko 

12.00 Rače, Orehova vas,  

Slivnica, Hoče 

Pred gradom v Račah 

 

 

Četrtek  

08.06. 2017 

8.00 Miklavž na Dr. polju, Dobrovce, 

Marjeta na Dr. polju, Prepolje, 

Starše, Zlatoličje 

Parkirišče Kmetijske zadruge 

Starše 

10.30 Pesnica, Jarenina, Malečnik, 

Pernica 

Kmetija Kranvogel Peter, 

Dragučova 10, 

2231 Pernica 

13.00 Jurovski dol, Lenart,  

Sveta Ana,  

Benedikt, Sv. Trojica 

Na parkirišču pred  

Hotelom Črni les 

Zamarkova 1 B 

2230 Lenart 

 

Hitre talne teste izvajamo vsak dan v laboratoriju KGZS - zavod Maribor. 

 

Cena hitrih talnih testov z nasvetom je 10,50 € z DDV, PROSIMO PRIPRAVITE 

TOČEN ZNESEK. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

KGZS - Zavod Maribor  

Kmetijska svetovalna služba 

  


