
Rastlinski nitratni test 2020 
Javna služba kmetijskega svetovanja 

Murska Sobota, 29.4.2020 

Rastlinske nitratne teste za potrebe KOPOP POZ_NMIN izvajamo na Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Murska Sobota vsak delovni dan od 4. do 20. maja 2020. 
Vzorce rastlin vseh vrst žit (v razvojni fazi od 2. kolenca do sredine klasenja) 
sprejemamo vsak dan od 7.00 do 11.00 ure.  
 
Vzorce  sprejemamo v garaži ob parkirišču Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota.  
 
V skladu z ukrepi za preprečevanje okužb z virusom COVID 19 je pri dostavi 
vzorcev potrebno dosledno upoštevati varnostno razdaljo med strankami in 
zaposlenimi, nositi zaščitne higienske maske za obraz in imeti razkužene roke ! 
 
Vzorci rastlin morajo biti odvzeti po navodilih (v dopoldanskem času), 
posamezni vzorci morajo biti pripravljeni za meritev (15 – 20 očiščenih bili žit 
odrezanih pod 1. nadzemnim kolencem), vsak vzorec posebej naj bo zapakiran 
v vrečko, pri vsakem vzorcu naj bo listek s potrebnimi podatki: ime in priimek, 
naslov pridelovalca, KMG MID, ime in številka GERKa iz katerega je vzorec 
odvzet ter vrsta žita in fenofaza razvoja. Vzorci naj ne bodo odvzeti iz sveže 
gnojenih in s sveže škropljenih parcel s FFS. Vzorce rastlin je potrebno hraniti na 
hladnem in dostaviti v hladilni torbi. 
 
Teste je potrebno plačati na blagajni KGZS_ZAVOD MS, po oddaji vzorca.  
 
Cena rastlinskega nitratnega testa po ceniku je 6,60 € za en po navodilih 
pripravljen vzorec  V primeru, da vzorci niso pripravljeni po navodilih se 
zaračuna priprava vzorca 2.00 €. 
 
Rezultate analiz z nasveti za gnojenje bo možno dvigniti še isti dan (od 11.00 do 
15.00 ure) na zavodu KGZS MS ali pa naslednje dni. Po enem tednu bomo 
nedvignjene analizne izvide s komentarji in z nasveti za gnojenje poslali na 
enote JSKS - vašim  kmetijskim svetovalcem.  
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