
Tester  tal   
kat. štev. 10 93 55 
 
1. Preverite vegetacijako sposobnost tal. Vzemite vzorec zemlje iz narave, komposta, vrta, lončka,... 
2. Zdrobite in zmešajte to zemljo in z njo napolnite mošnjo testerja škodljivih snovi  preko ločilne črte. Nato pritisnite zemljo 
ob zgoraj navzdol, na nastane gladka ovalna površina, ki se konča pri ločilni črti. 
3. Odprite pisemce s testnimi semeni solate in semena potresite po zemlji. Semena na rahlo pritisnite v zemljo. 
4. Vzemite čajno žličko  vodovodne vode in poškropite seme. Če so tla zalo suha, priporaočamo, da zemljo prej nekoliko 
navlažite. 
5. Zaprite mošnjo. Pazite, da nobena mrvica ne pride v zapiralni trak. Mošnjo morate namreč zapreti za zrak nepropustno. 
Zaporo enkrat prepognemo in jo s sponko nepropustno zapremo. 
6. Mošjo za testiranje škodljivih snovi  postavite v prozoren kozarec za vodo na svetel prostor, na primer na okno pri 
temperaturi okolje od 15 do 25 stopinj C. 
7. Po 2-3 tednih je preizkus kalivosti končan. 
Vrednotenje: 
skupno število:                 vzklilo število:  
Zakasnele klice pomenijo zaviranje rasti 
barva korenin:  
 
bela                     �                        rjava                �                        ni korenin                � 
 
Pri rjavi barvi korenin ali v primeru izostanka koreninskih tvorb je verjetno prišlo do poškodb med preizkušanjem. 
 
tvorba listov:  
 
normalna             �                       zakrnela            �                        brž zamre / odmre   � 
 
vonj:              
 
zemlje, normalen �                        kisel                 �                        oster, vsiljiv, hud    � 
 
prisotnost glivic:  
 
ni vidna               �                        lahno vidne hife �                      plesnjenje               �                  
 
Plesnjenje odstranite s prezračenjem tal. Hife in gnitje preprečimo oz. zaustavimo s primernimi sredstvi za zaščito rastlin.   
                              
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. 
 


