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Instrucțiuni speciale 

 
 - Analiza Solului cu kit-urile VISICOLOR și NANOCOLOR - 

 

Parametri pH, NH4 +, N02
-, N03

-, duritate, Ca2
+, Mg2

+, SO4
2-, SO3

2-, PO4
3-, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+ 

 

Reactivi și echipamente Soluții de extracție 
Acid acetic lactat de amoniu: 

• se dizolvă 9,01 g acid lactic, 18,75 g acid acetic și 7,7 g acetat de amoniu 
în 1 L dist. apă 
 

Soluția de lactat acetat de calciu (CAL) 

• se dizolvă 77 g lactat de calciu (C6H10CaO6 x 5 H2O) în 300 mL apă distilată 
fierbinte 

• se dizolvă 39,5 g acetat de calciu ((CH3COO) 2Ca x H20) în 300 mL apă 
distilată fierbinte 

• se amestecă ambele soluții într-un balon gradat de 1 L 

• se răcește amestecul la temperatura camerei 

• se adaugă 89,5 mL acid acetic (densitate = 1,06 g / mL) 

• se completează până la 1 L cu apă distilată 

• se adaugă 200 mL din această soluție într-un balon gradat de 1 L 

• se umple până la 1 L cu apă distilată 
 
Soluția de clorură de calciu (0,0125 mol/L) 

• se dizolvă 1,838 g clorură de calciu (CaCl2 x 2 H2O) sau 2,739 g clorură de 
calciu (CaCl2 x 6 H2O) în 1 L apă distilată 
 

Soluție de sulfat de magneziu: 

• se dizolvă 60 g sulfat de magneziu (MgSO4) 

• se adaugă 1 g sulfit de sodiu (Na2SO3) 

• se adaugă 1 g metabisulfit de sodiu (Na2S2O5) în 1 L apă distilată 

• pH-ul ar trebui să fie de 5,5 
 

Acid nitric HNO3 (0,43 mol/L) 
 
Soluție de clorură de potasiu (1 mol/L) 

• se dizolvă 74,6 g clorură de potasiu (KCI) în 1 L apă distilată 
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Analiza diferiților 
parametri 
 

Aluminiu 
extracție cu soluție de clorură de potasiu (1 mol/L) 

• se adaugă 10 g de sol uscat și 25 mL de soluție de clorură de potasiu într-
o sticlă PE cu capac 

• se închide sticla și se agită timp de 30 de minute 

• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul NANOCOLOR® (de ex. NANOCOLOR® Aluminiu 07, 
REF 985098) 

• rezultat în mg/L x 2,5 = rezultat în mg/kg 
 
Amoniu 
extracție cu soluție de CaCl2 
fie așa cum este descris mai sus, fie se utilizează soluția A de extract de sol din 
kit VISOCOLOR® REF 931601/934220: 

• se adaugă 100 g de sol și 100 mL de soluție de CaCl2 într-o sticlă PE  

• se amestecă timp de 2 minute cu o spatulă 

• se așteaptă 15 minute, amestecând din când în când 

• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® sau NANOCOLOR® (de exemplu, 
NANOCOLOR® Amoniu 3, REF 985003) 

• rezultat în mg/L = rezultat în mg/kg 
 
Calciu 
extracție cu acid acetic lactat de amoniu 

• se adaugă 20 g de sol și 200 mL de acid acetic lactat de amoniu în sticlă 
PE cu capac 

• se închide sticla și se agită sau se amestecă timp de 4 ore 

• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® (de exemplu, VISOCOLOR® Calcium CA 
20, REF 915010) 

• rezultat în °dH x10 = rezultat în mg CaO/L 

• rezultat în mg CaO/L x 10 = rezultat în mg/kg 
 
Calciu și magneziu (= duritatea totală) 
extracție cu acid acetic lactat de amoniu 

• se adaugă 20 g de sol și 200 mL de acid acetic lactat de amoniu în sticlă 
PE cu capac 

• se închide sticla și se agită sau se amestecă timp de 4 ore  

• se filtrează suspensia 
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• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® (de exemplu, VISOCOLOR® Duritate 
totală 915005) 

• rezultat în °dH x 10 = rezultat în mg CaO/L 

• rezultat în mg CaO/L x 10 = rezultat în mg/kg 
 

Clorură 
extracție cu apă distilată 

• se adaugă 20 g de sol uscat și 100 mL apă distilată într-o sticlă PE cu 
capac 

• se închide sticla și se agită sau se amestecă timp de 30 de minute 

• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® sau NANOCOLOR® (de exemplu, 
NANOCOLOR® Clorura 50, REF 985021) 

• rezultat în mg/L x 5 = rezultat în mg/kg 
 
Cupru 
extracția cu acid azotic (0,43 mol/L) 

• se adaugă 10 g de sol uscat și 100 mL de acid azotic într-un pahar de 
sticlă 

• se agită timp de 2 ore 

• se filtrează suspensia 

• se măsoarră cu kitul VISOCOLOR® sau NANOCOLOR® (de exemplu, 
NANOCOLOR®Cupru 7, REF 985054) 

• rezultat în mg/l x 10 = rezultat în mg/kg 
 
Cianura 
extracție cu apă distilată 

• se adaugă 10 g de sol și 50 mL apă distilată într-o sticlă PE cu capac 

• se închide sticla și se agită timp de două minute 

• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® sau NANOCOLOR® (de exemplu, 
NANOCOLOR® Cyanide 08, REF 985031) 

• rezultat în mg/L x 5 = rezultat în mg/kg 
 
Fier 
extracție cu acid acetic lactat de amoniu 

• se adaugă 5 g de sol și 100 mL de acid acetic lactat de amoniu  într-o 
sticlă PE cu capac 

• se închide flaconul și se agită timp de 4 ore 
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• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® sau NANOCOLOR® (de exemplu, 
NANOCOLOR® Fier 3, REF 985037) 

• rezultat în mg/L x 20 = rezultat în mg/kg 
 
Magneziu 
Diferența dintre duritatea totală și duritatea calciului 
  duritatea totală a odH - duritatea calciului odH = duritatea magneziului odH 

• rezultat în °dH x 7 = rezultat în mg MgO/L 

• rezultat în mg MgO/L x 10 = rezultat în mg/kg 
 
Mangan 
extracție cu soluție de sulfat de magneziu 

• se adaugă 10 g de sol uscat, 100 mL soluție de sulfat de magneziu și 0,2 g 
carbon activ într-o sticlă PE cu capac 

• se închide sticla și se agită timp de 1 oră 

• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® (de ex. VISOCOLOR® Manganese, REF 
931038) 

• rezultat în mg/L x 10 = rezultat în mg/kg 
 
Nitrat 
extracție cu soluție de CaCl2 
așa cum este descris mai sus sau se utilizează soluția A de extract de sol din kitul 
VISOCOLOR® REF 931601/934220: 

• se adaugă 100 g de sol și 100 mL de soluție de CaCl2 într-o sticlă PE 

• se amestecă timp de 2 minute cu o spatulă 

• se așteaptă 15 minute, amestecând din când în când 

• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® sau NANOCOLOR® (de exemplu 
NANOCOLOR® Nitrate 50, REF 985064) 

• rezultat în mg/L = rezultat în mg/kg 
 
Nitrit 
extracție cu soluție de CaCl2 
așa cum este descris mai sus sau se utilizează soluția A de extract de sol din kitul 
VISOCOLOR® REF 931601/934220: 

• se adaugă 100 g de sol și 100 mL de soluție de CaCl2 într-o sticlă PE 

• se amestecă timp de 2 minute cu o spatulă 
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• se așteaptă 15 minute, amestecând din când în când 

• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® sau NANOCOLOR® (de exemplu 
NANOCOLOR® Nitrite 4, REF 985069) 

 
Valoarea pH-ului 
extracție cu soluție de CaCl2  
așa cum este descris mai sus sau se utilizează soluția A de extract de sol A din 
kitul VISOCOLOR® REF 931601/934220: 

• se adaugă 100 g de sol și 100 mL de soluție de CaCl2  într-o sticlă PE 

• se amestecă timp de 2 minute cu o spatulă 

• se așteaptă 15 minute, amestecând din când în când 

• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® (de ex. VISOCOLOR® ECO pH REF 
931066 

 
Fosfat 
extracție cu soluție CAL 
așa cum s-a descris mai sus sau se utilizează soluția din kitul VISOCOLOR® REF 
931601/934220: 

• se adaugă 10 g de sol uscat și 200 mL de soluție CAL într-o sticlă PE cu 
capac 

• se închide sticla și se agită timp de 5 minute 

• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® sau NANOCOLOR® (de exemplu, 
NANOCOLOR® Fosfat 15, REF 985080) 

• rezultat în mg/L x 20 = rezultat în mg/kg 
 
Potasiu 
extracție cu soluție CAL 
așa cum s-a descris mai sus sau se utilizează soluția B de extract de sol din kitul 
VISOCOLOR® REF 931601/934220: 

• 10 g sol uscat + 200 mL soluție CAL într-o sticlă PE cu capac 

• se închide sticla și se agită timp de 5 minute 

• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® sau NANOCOLOR® (de exemplu, 
NANOCOLOR® Potassium 50, REF 985045) 

• rezultat în mg/L x 20 = rezultat în mg/kg 
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Sulfat 
extracție cu apă distilată 

• 20 g sol uscat + 100 mL apă distilată într-o sticlă PE cu capac 

• se închide flaconul și se agită sau se amestecă timp de 1 oră 

• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® sau NANOCOLOR® (de exemplu, 
NANOCOLOR® Sulfat MR 400, REF 985060) 

• rezultat în mg/L x 5 = rezultat în mg/kg 
 
Sulfit 
extracție cu apă distilată 

• 5 g de sol + 50 mL apă distilată într-o sticlă PE cu capac 

• se închide flaconul și se agită timp de 5 minute 

• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® sau NANOCOLOR® (de exemplu, 
NANOCOLOR® Sulfit 3, REF 985073) 

• rezultat în mg/L x 10 = rezultat în mg/kg 
 
Zinc 
extracție cu soluție de CaCl2 
așa cum este descris mai sus sau se utilizează soluția A de extract de sol din kitul 
VISOCOLOR® REF 931601/934220: 

• 100 g de sol + 100 mL soluție de CaCl2 într-o sticlă PE 

• se amestecă timp de 2 minute cu o spatulă 

• se așteaptă 15 minute, amestecând din când în când 

• se filtrează suspensia 

• se măsoară cu kitul VISOCOLOR® sau NANOCOLOR® (de exemplu, 
NANOCOLOR® Zinc 4, REF 985096) 

• rezultat în mg/L = rezultat în mg/kg 
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