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Reakcija tal (pH-vrednost) ocena 
8      (glejte barvno sliko v originalnih navodilih) 
7      (glejte barvno sliko v originalnih navodilih) 
6      (glejte barvno sliko v originalnih navodilih) 
5      (glejte barvno sliko v originalnih navodilih) 
4     (glejte barvno sliko v originalnih navodilih) 

Alkalno 
Nevtralno 
Rahlo kislo 
Kislo 
Močno kislo 

 
GNOJENJE Z APNENCEM 
Zaradi vpliva padavin in kislih talnih gnojil se na tleh in pod zemljo prenaša apnenec; na ta 
način pridobivajo rastline apnenec. Merilo za stanje apnenca v tleh je pH-vrednost. V 
odvisnosti od vrste tal morate doseči in ohraniti naslednje pH-vrednosti: 
• glinena tla ali ilovica:  6,5 – 7,0 
• ilovnata peščena tla:  6,0 
• peščena tla:   5,5 
 
Upoštevajte tabele s pH-vrednostmi za obdelana tla!  
Za rušo je pH-optimum za 0,5 nižji. 
 
TESTNI POSTOPEK: pH-meritev v talni raztopini 
• Odvzeti vzorec tal zmešajte z enako količino destilirane vode in pazite, da ni v mešanici 

kep sprijete zemlje.  
• Vzemite filter za kavo ali 2x naguban okrogli filter in vstavite lij v raztopino. 
• V nekaj minutah vstopi čista raztopina v filtrirni lij.  
• Potopite merilno paličico za ca. 5 minut da postane barva konstantna in jo primerjajte z 

barvno skalo.  
• Apnenec poviša pH-vrednost; šota pa jo zniža. 
 
 
Garancija:Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za 
katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. 
Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri 
naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, 

potenciometri, vtiči itd. 
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk. 
Garancijska Izjava:  
Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v 
reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne 
uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66 1260 Grosuplje, 
skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. 
Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je 
na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje. 
 


