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Javna služba kmetijskega svetovanja

Rastlinski nitratni testi 2021
Meritve nitratov v rastlinskem soku stebel (bilk) pšenice (žit) za potrebe POZ_NMIN in za napovedi
dognojevanja, bo Javna služba za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska
Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota, opravljala

od 28. aprila do 21. maja 2021
vsak delovni dan od 7.00 do 12.00 ure
Meritve bomo opravljali v zgradbi na dvorišču ob vhodu na zavod. Predhodna najava ni potrebna.
Meritve bomo opravljali na prinesenih vzorcih sproti. Pri večjem navalu bo potrebno počakati na
vrsto in upoštevati varnostno razdaljo. Zaradi omogočanja sprotnega in hitrega dela, vas opozarjamo,
da prinesete po navodilih odvzete vzorce, t.j. 20 odrezanih in očiščenih svežih bili. Prednost pri
meritvah bodo imeli pravilno odvzeti in pripravljeni vzorci.
Priporočamo, da na meritve vsebnosti nitratov v rastlinskem soku prinašate pretežno pšenico, ker za ostala žita v Sloveniji
nimamo preverjenih nacionalnih smernic za napovedi odmerjanja dušika na podlagi rastlinskega nitratnega testa.

Kaj je pravi čas za odvzem vzorcev?
Vzorce pšenice (žit) za določanje vsebnosti nitrata v
rastlinskem soku vzamete v fazi kolenčenja, ko sta razviti že
dve kolenci (nič prej) ali najpozneje v fazi klasenja, vse do
konca klasenja (in ne pozneje). Vzorce vzamete pred
dognojevanjem in ne po že opravljenem dognojevanju.
Postopek odvzema in priprave vzorcev:
 Vzorce rastlin odvzemite zjutraj ali dopoldan. Ne vzorčite v deževnem,
ne v prevročem in ne v močno vetrovnem vremenu.
 Na njivi izpulite do 20 do 30 povprečnih šopov pšenice in iz šopa
odberite 20 dobro razvitih, močnih bili.
 S škarjami odrežite korenine tik nad zemljo – nad zadnjim
podzemnim in pod prvim nadzemnim kolencem.
 Vzorce dajte v PVC vrečko in jih označite.
 Vzorce hranite na hladnem in jih dostavite v hladilni torbi.
 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, faza razvoja, gostota posevka (število poganjkov in klasov).
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Za učinkovito napovedovanje potreb po odmerjanju dušika so pomembni še podatki o pričakovanem
nivoju pridelka ter vrsti dušičnih gnojil s katerimi nameravate opraviti dognojevanje.
Zaradi preprečevanja širjenja novega korona virusa COVID-19, opozarjamo stranke, da dosledno
spoštujejo navodila NIJZ, upoštevajo in vzdržujejo varnostjo razdaljo med strankami in zaposlenimi,
nosijo zaščitne higienske maske za obraz in opravijo razkuževanje rok.
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