Navodila za testne listke nitratov NI2
Kat. štev. 10 72 71

Glejte barvno sliko v originalnih navodilih:
10
Zelo nizko
25
Nizko
50
Orientacijska vrednost – pitna voda
100
Orientacijska vrednost – tla
250
Orientacijska vrednost – rastlinski sok
500
Zelo visoko
TESTNI POSTOPEK
Primerjava barve: mg/liter nitrata
REPREZENTATIVNI PREIZKUS ZEMLJE – TEHTANJE VLAŽNOSTI
- 100 g zemlje vstavite v majhen kozarec in stehtajte, nato zmešajte s 100 ml destilirane vode ali
tekoče vode brez nitratov (preverite z merilno paličico) (pod 10 mg).
- V mešanici ne sme biti sprijetih kep.
- V raztopino potopite 2x nagubani okrogli filter (filter za kavo, v obliki lija).
- V nekaj minutah vstopi čista raztopina v filtrirni lij.
- Nitratno paličico potopite v filtrirano raztopino za ca. 1 sekundo.
- Po preteku 1 minute primerjajte barvo paličice z barvno skalo.
NITRAT – TEST DUŠIKA V ZEMLJI
Vrednosti nitratov v mg/liter so enake kg/ha ali deljeno z 10 = g/qm.
Primer: 50 mg/liter = 5 g dušika + 20 % vlažnosti zemlje = 6 g dušika/qm
POTREBA PO ČISTEMA DUŠIKU JE RAZDELJENA V SKUPINE
Šibko razjedanje
Srednje razjedanje Močno razjedanje
Dognojevanje – posamezni
odmerki
5 – 10 g/qm
12 – 18 g/qm
20 25 g/qm
Ne višje od 5 g/qm ali 50
50 – 100 kg/ha
120 – 180 kg/ha
200 250 kg/ha
kg/ha
5 gramov dušika vsebuje ca.:
- 35 g rožene moke 14 % N
- 11 g sečnine 46 % N

-

20 g kalcij amonijevega solitra 26 % N
25 g amonijaka žveplove kisline 21 % N
25 g kalcijevega dušika 21 % N

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.

