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1. Trusă de reactivi VISICOLOR pentru analiza solului
Acest laborator portabil conține toți reactivii, instrumentele și accesoriile necesare pentru prepararea
extractelor de sol și analiza ulterioară a fosfatului (P), potasiului (K), amoniacului, nitratului, nitritului (N),
structurii solului și pH-ului.
Trusa completă a fost proiectată pentru analiza rapidă, convenabilă și fiabilă a solului, atât în
laborator, cît și pe teren. Pe lângă varianta pentru evaluarea colorimetrică, trusa de reactivi este
disponibilă și cu fotomerul compact PF-3. Înainte de analiză, compușii probei de sol trebuie transformați
într-o formă apoasă prin extracția cu soluție de clorură de calciu sau acetat-lactat de calciu. Dacă acest
lucru este impus de reglementările naționale sau de condițiile geologice, reactivii și accesoriile pot fi
utilizate împreună cu soluții de extracție, altele decât cele incluse în trusă; în acest caz trebuie respectați
factorii de diluție. Măsurătorile se pot efectua fie prin teste colorimetrice rapide, fie cu ajutorul benzilor
de test ușor de utilizat sau fotometric cu PF-3. Aceste metode analitice oferă o precizie suficientă pentru
determinarea rapidă a nutrienților din sol. În plus, extractele de sol pot fi de asemenea analizate cu
fotometrele NANOCOLOR®. Reactivii și fotometrele NANOCOLOR® nu sunt furnizați în această trusă cu
reactivi, dar pot fi comandați separat.

1.1. Alternative de analiză
Soluții de extracție
•

Extract de sol A (pentru pH, amoniu, nitrit, nitrat):

-

1 litru soluție de extracție A + 100 mL soluție stoc CaCl2, suficientă pentru 110 mostre de sol

-

Rezervă reumplere REF 914612 | 3 x 100 mL soluție stoc CaCl2, suficientă pentru 300 de probe de

•

Extract de sol B (pentru potasiu și fosfor):

-

1 litru soluție de extracție B + 100 ml soluție stoc CAL, suficientă pentru 7 probe de sol

-

Rezervă reumplere REF 914 614 | 4 x 100 mL soluție stoc, suficient pentru 10 probe de sol

sol

Parametri individuali

Numar analize

Tip

REF

QUANTOFIX® Ammonium

100

set reumplere

91315

QUANTOFIX® Nitrat/Nitrit

100

set reumplere

91313

VISOCOLOR® ECOAmmonium 3

50

set reumplere

931208

2

VISOCOLOR® ECO Nitrat

110

set reumplere

931241

VISOCOLOR® ECO Fosfat

80

set reumplere

931284

VISOCOLOR® ECO Potasiu

60

set reumplere

931232

VISOCOLOR® HE pH

500

set reumplere

920174

VISOCOLOR® HE Fosfor

100

set reumplere

920183

1.2. Conținutul trusei de reactivi VISOCOLOR® pentru analiza solului (REF 931601)
Trusa de reactivi VISOCOLOR® pentru analiza solului include următoarele:
Așezare/dispunere superioară

Așezare /dispunere inferioară
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1.3. Conținutul trusei de reactivi VISOCOLOR® pentru analiza solului cu fotometrul PF-3 (REF 934220)
Așezare/dispunere superioară

Așezare /dispunere inferioară

Trusa de reactivi VISOCOLOR® pentru analiza solului cu PF-3 cuprinde următoarele:
Nr.

Articol / produs

REF

1

Balanță

914651

2

Sită pentru sol

914650

3

Soluție de extracție B (soluție CAL)

-

4

Soluție de extracție A (soluție CaCl2)

-

5

Spatulă dublă metalică

91694

6

Pisetă pentru apă distilată

91689

7

Pâlnii de 80 mm în diametru

914657

8

Cilindrii gradați de 100 mL

9

Suporturi pentru cilindrii gradați

914655

10

Ștampilă de sticlă (pentru analiza sedimentarii)

-

11

Seringa 1 ml cu vârf

914662

12

Seringa 10 mL

914660

4

13

Seringa 5 mL

914661

14

Flacon cu gât larg de 500 mL pentru probe sol

914653

15

Flacoane de agitare 300 mL

914654

16

Eprubetă probă pentru analiză potasiu

914496

17

Pahare de 250 mL pentru cântărirea solului

914652

18

Lopățele/cupe din plastic

914656

19

Eprubete HE de măsurare pentru pH și fosfor

920401

20

Bloc HE de comparație pentru pH și fosfor

920402

21

Filtre pliate MN 616 ¼

532018

22

Eprubetă de sedimentare

914659

23

Benzi de testare QUANTOFIX® Nitrat/Nitrit

91313

24

Benzi de testare QUANTOFIX® Amoniu

91315

25

Eprubetă de măsurare pentru potasiu

914444

26

Benzi pH-Fix 2.0-9.0

92118

27

Soluție stoc CAL

914614

28

Soluție stoc CaCl2

914612

29

Eprubetă de probă pentru amoniu

915499

30

Lingură de măsurare pentru analiză potasiu

914663

31

Reactiv Amoniu-1

91315

32

Soluție de pirofosfat

914611

33

Reactiv HE Fosfat P-1

34

Reactiv HE Fosfat P-2

35

Reactiv HE Fosfat P-K

36

Reactiv HE pH 4-10
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920183

920074

37

Reactiv ECO Potasiu-1

38

Reactiv ECO Potasiu-2

920032

39

Tub seringă

-

40

Fotometru PF-3, versiunea E

41

Baterii pentru PF-3

42

Reactiv ECO Amoniu-1

43

Reactiv ECO Amoniu-2

44

Reactiv ECO Amoniu-3

45

Reactiv ECO Nitrat-1

46

Reactiv ECO Nitrat-2

47

Reactiv ECO Potasiu-1

48

Reactiv ECO Potasiu-2

49

Reactiv ECO Fosfat-1

50

Reactiv ECO Fosfat-2

931284

51

Eprubetă de reacție 16 mm OD

91680

6

931208

931241

931232

1.4. Procedura de lucru
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2. Procedura pentru analiza solului
2.1. Prelevarea de probe
Prelevați mai multe probe din diferite puncte ale zonei care urmează să fie examinată și amestecațile. Nu prelevați probe după precipitații prelungite sau puternice. Solul din teren arabil ar trebui să fie
prelevat după recoltare și înainte de fertilizare. Pajiștile pot fi analizate în primăvară și iarnă sau după
fiecare tăiere. Adâncimea de prelevare este de 10 cm pentru peluze și pajiști, 15-30 cm pentru terenul
arabil și 30 cm pentru culturile de legume și zonele de arbuști.
Eșantioanele pot fi luate cu o sapă; forajele în sol sunt necesare pentru a examina straturile mai
profunde ale solului la adâncimi de 30-60 cm și 60-90 cm.
Înainte de analiză, eliminați toate părțile atipice, cum ar fi pietre, părți de plante și alte elemente
(sticlă, metal, bucăți de plastic etc.).
Proba este apoi cântărită și uscată și se determină conținutul de umiditate și densitatea solului (vezi
2.2, vezi 2.4).

2.2. Cântărirea și determinarea conținutului de umiditate
1. Se pregătește balanța (1)
2. Se pune paharul de plastic (17) pe tava balanței
3. Se face tara la ZERO
4. Se cântărește cantitatea necesară de sol cu ajutorul cupei de plastic (18)
Determinarea conținutului de umiditate:
Se cântăresc 200 g din proba de sol și se împrăștie în mod egal pe una dintre foile de carton (210 x
297 mm). Se zdrobesc orice aglomerări mari din sol și se usucă într-o cameră bine ventilată la temperatura
camerei timp de 16-24 ore.
După uscare, se toarnă proba de sol înapoi în paharul de măsurare tarat și se stabilește greutatea
acestuia.
Calculul conținutului de umiditate a solului.
𝐆𝐫𝐞𝐮𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐥 𝐮𝐦𝐞𝐝 [𝐠] − 𝐆𝐫𝐞𝐮𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐥 𝐮𝐬𝐜𝐚𝐭 [𝐠𝐥
𝐆𝐫𝐞𝐮𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐮𝐦𝐞𝐝 [𝐠]
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x 100 = % umiditate sol

2.3. Trecerea prin sită a probei de sol
Înainte de prepararea extractelor de sol și de determinare, densitatea și structura (sedimentarea)
probei de sol sunt verificate. Diametrul găurilor este de 2 mm. Aceasta înseamnă că toate particulele mai
mari de 2 mm sunt îndepărtate din probă. Valorile analitice din probele analizate oferă o comparabilitate
îmbunătățită, deoarece precizia și fidellitatea examinării individuale sunt sporite.
Așezați proba uscată la aer pe sită (2) în porții, strivind cu grijă aglomerările mari de pământ în
prealabil. Verificați solul pe o foaie de carton curată de 210 x 297 mm. Aruncați materialul reținut de sită.
Materialul obținut în acest mod este utilizat pentru prepararea extractelor de sol.
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2.4. Determinarea densității solului
Solurile sunt constituite din granule de diferite dimensiuni și forme. Masele specifice părților
componente și volumul porilor determină densitatea solului (kg/dm3). Se determină densitatea solului pe
baza solurilor uscate la aer și verificate.
Procedura:
Introduceți cilindrul de măsurare (8) de 100 ml în baza de plastic verde (9). Așezați cilindrul pe balanță
(1) și notați greutatea acestuia. Scoateți cilindrul de pe balanță și umpleți-l cu pământ verificat folosind
lopățica de plastic (18). Compactați solul prin lovirea ușoară a cilindrului pe o suprafață solidă până când
se atinge marcajul de 100 mL, sau citiți volumul respectiv. Dacă este necesar, nivelați suprafața fără a
exercita presiune (în cazul în care cantitatea de sol nu este suficientă, notați volumul respectiv). Așezați
cilindrul de măsurare pe balanță și citiți greutatea.

Calcul:
𝐷[

𝑘𝑔
𝐴[𝑔]
=
]
𝑑𝑚3
𝑉[𝑚𝐿]

A = Masa solului D = Densitatea solului V = Volumul
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2.5. Prepararea extractului de sol A
Extractul de sol A, preparat cu soluție de extracție A (soluție de clorură de calciu, 0,0125 mol/dm3),
este utilizat pentru a analiza valoarea pH-ului, amoniului, nitritului și nitratului.
Prepararea soluției de extracție:
Folosind seringa din plastic (12), se transferă 10 mL de soluție stoc CaCl2 (28) în sticla pentru soluție
de extracție A (4) se adaugă 1 L de apă distilată (6) și se amestecă.

Pregătirea extractului de sol:
Extractul de sol A este produs din proba de sol neuscată. Proba de sol nu trebuie să fie prea umedă
și - dacă este posibil - trebuie să fie verificată. Se îndepărtează toate componentele grosiere și atipice.
Într-un pahar de plastic (17), se cântăresc 100 g de probă de sol, care a fost preparată conform descrierii
de mai sus. Se adaugă 100 mL de soluție de extracție A (4). Se amestecă viguros cu spatula metalică (5)
timp de 2 minute, se lasă să stea timp de 15 minute, în timp ce se agită din nou de mai multe ori în această
perioadă.
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Se pune o pâlnie (7) pe un cilindru de măsurare de 100 mL (8), se introduce un filtru pliat MN 616
¼ (21). Se toarnă suspensia în filtrul pliabil. Dacă filtratul este prea tulbure la începutul filtrării, se toarnă
înapoi în filtru. În cazul anumitor soluri, este inevitabilă o ușoară colorare sau tulbureală. Acest lucru nu
va afecta determinările descrise mai jos. În cazul în care se poate dovedi imposibilă filtrarea unor soluri
deosebit de problematice din cauza conținutului ridicat de nămol sau argilă, vă recomandăm următorul
protocol: Se toarnă suspensia în cilindrul de măsurare, se lasă să stea timp îndelungat (de exemplu: peste
noapte) și se utilizează supernatantul limpede sau ușor turbid pentru analiză (se scot cu o seringă 10 mL,
se montează în prealabil secțiunea tubulară închisă (39) pe seringă (12). După aceea se clătește seringa cu
apă de mai multe ori).

2.6. Determinarea valorii pH-ului
Valoarea pH-ului este determinată în extractul de sol A utilizând colorimetrie sau benzi indicatoare
de pH.
Procedura:
Se introduce discul de culoare pH 4.0-10.0 în blocul de comparare VISOCOLOR® HE (20). Se umplu
ambele sticle de măsurare (19) până la marcaj cu extract de sol A și se pun în blocul de comparare (dacă
extractul de sol este incolor, sticla din partea stângă poate fi umplută cu apă limpede). Se adaugă 4 picături
de pH 4-10 (36) la sticla din dreapta, se închide și se amestecă. Se observă prin sticle de sus, se compară
culorile celor două sticle și se rotește discul de culoare până când culorile se potrivesc. Se citește rezultatul
din marcajul de pe fața frontală a blocului comparator. Valorile intermediare pot fi estimate. După
utilizare, se clătesc foarte bine ambele sticle și se închid.
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Când se măsoară valori ale pH-ului mai mici de 4,5, se efectuează o măsurătoare suplimentară cu
benzile de testare pH-Fix 2.0-9.0 (26).
Se umple o eprubetă cu marcaj (29) cu extract de sol A la o înălțime de aprox. 3 cm, se introduce
banda de testare pH în probă. După 5 minute, se scoate banda de testare, se compară cu scala de culoare,
se citește valoarea pH-ului.
Notă: Pentru măsurători cu un pHmetru electrometric(electronic?), se prepară un extract de sol A special în
raportul 2 + 5, de ex. 20 g sol + 50 mL soluție de extracție A. Se poate utiliza, de asemenea, extract de AF pentru sol
(vezi 3.1).
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2.7. Determinarea nitratului și nitritului
Concentrația nitrat/nitrit este determinată în extractul de sol A utilizând benzi de testare
QUANTOFIX® Nitrate/Nitrite (23).

Procedura:
Se introduce banda de test în extractul de sol A timp de aprox. 1 s. După 60 de secunde, se compară
câmpul de test cu scala de culori. Dacă sunt prezenți nitrați sau nitriți, câmpul de test devine roz.
Câmpul de test extern (la capătul stripului) indică conținutul de nitrați, câmpul de test intern indică
conținutul de nitriți.
Vă rugăm să rețineți: Reînchideți ambalajul etanș imediat după utilizare. Nu atingeți câmpurile de test cu
degetele.

Calculul rezultatelor:
Se citesc nitrații rezultați în mg/L NO3 și se înmulțește cu 0,23 pentru a se obține rezultatul în mg/kg
N.
De exemplu 100 mg/L NO3 x 0,23 = 23,0 mg/kg N
Se citesc nitriții rezultați în mg/L NO2 și se înmulțește cu 0,30 pentru a se obține rezultatul în mg/kg
N.
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2.8. Determinarea amoniului
Conținutul de azot din amoniu este determinat în extractul de sol A utilizând benzi de test
QUONTOFIX® Ammonium (24).

Procedura:
Se umple eprubeta (29) cu extract de sol A până la marcajul de 5 mL. Se adaugă 10 picături de NH4 +1 (31) și se întoarce cu grijă. Se introduce banda de test în soluția test preparată timp de 5 s. Se compară
câmpul de test cu scala de culori, se citește valoarea măsurată. Dacă amoniu este prezent, hârtia de test
devine maro.
Se închide imediat flaconul de amoniu după îndepărtarea benzii de test. Nu se atinge câmpul de test cu degetele.

Calculul rezultatelor:
Se citește amoniul rezultat în mg/L NH4 și se înmulțește cu 0,78 pentru a se obține rezultatul în mg/kg
N.
De exemplu 100 mg/L NH4 x 0,78 = 78 mg/kg N

2.9. Prepararea extractului de sol B
Extractul de sol B, care este preparat cu soluție de extracție B (soluție CAL = lactat acetat de calciu
0,05 mol/dm), este utilizat pentru a analiza fosforul și potasiul.
Prepararea soluției de extracție:
Se toarnă 100 mL de soluție stoc CAL (27) în sticla pentru soluția de extracție B (3), se adaugă 0,4 L de
apă distilată (6) și se amestecă (sau se amestecă 2 x 100 mL soluție stoc CAL (rezervă) cu 800 mL apă
distilată).
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Notă: Dacă în soluția de extracție B apar flocoane sau precipitate, soluția trebuie aruncată. Se clătește sticla de
mai multe ori cu apă fierbinte și se prepară soluție proaspătă.

Pregătirea extractului de sol:
În mod normal, solul trebuie să fie uscat la 105°C, în scopul îndepărtării apei. Cu toate acestea,
deoarece un cuptor de uscare nu este întotdeauna disponibil, este suficient să se usuce solul peste noapte
la temperatura camerei. Se cântăresc 10 g din solul uscat la aer și verificat într-o sticlă de agitare (15). Se
adaugă 200 mL de soluție de extracție B cu ajutorul cilindrului de măsurare (8) și se închide sticla de
agitare. Se agită viguros sticla timp de 5 minute, se lasă materia solidă să se așeze pentru scurt timp. Se
pune pâlnia de plastic (7) într-un cilindru de măsurare de 100 mL (8), se introduce un filtru pliat MN 616
¼ (21). Se filtrează suspensia. Dacă soluția este inițial tulbure, se toarnă înapoi în filtrul pliat. O culoare
ușor galbenă inerentă a extractului de sol B nu afectează următoarea analiză.
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2.10.

Determinarea fosforului

Analiza fosforului se efectuează cu un kit de testare colorimetric sau fotometric în conformitate cu
kitul VISOCOLOR® ECO Phosphate (vezi 3.7).
Procedura:
Se așează două eprubete de măsurare (19) în blocul de comparare (20), se introduce discul de culoare.
Cu ajutorul seringii de plastic de 1 mL (11) se transferă în fiecare tub de măsurare 1,6 mL de extract de sol
B și se umple până la marcaj cu apă distilată. Se adaugă 6 picături de P-1 (33) în sticla din dreapta, și se
amestecă. Se adaugă 6 picături de P-2 (34) în sticla din dreapta, și se amestecă. Se adaugă 6 picături de
P-K (35) în sticla din stânga, și se amestecă.

După 10 minute: se observă sticlele de sus, se compară culorile celor două sticle și se rotește discul
de culoare până când culorile se potrivesc. Se citește valoarea măsurată din marcajul de pe fața frontală
a blocului comparator. Valorile intermediare pot fi estimate.
După utilizare, se clătește bine și se închide. Nu se utilizează niciun agent de clătire care conține fosfat
pentru a curăța tuburile de măsurare.
Calculul rezultatelor:
Se citește fosforul rezultat în mg/100 g P și se înmulțește cu 10 pentru a se obține rezultatul în mg/kg
P.
De exemplu 6 mg/100 g P x 10 = 60 mg/kg P
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2.11.

Determinarea potasiului

Potasiul este analizat nefelometric, adică este măsurată turbiditatea cauzată de potasiu. Măsurarea
turbidității se poate face așa cum este descris mai jos, vizual sau fotometric (vezi 3.8)
Procedura:
Un tub de probă curat pentru potasiu (16) se umple cu extract de sol B până la marcaj (16,8 ml). Se
adaugă 15 picături de K-1 (37) în tubul de probă, se închide și se amestecă. Se adaugă o lingură de măsură
rasă (30) de K-2 (38) la tubul de probă, se închide și se agită, nu prea puternic, timp de aprox. 30s (nici un
reziduu de reactiv nu trebuie să fie vizibil la baza tubului de probă după agitare).

Se toarnă lichidul din tubul de probă în tubul de măsurare a potasiului (25), până când crucea neagră
de la baza tubului de măsurare devine invizibilă (când se privește în tub de sus).
Citiți conținutul de potasiu de pe scala tubului de măsurare (marginea inferioară a meniscului).

Calculul rezultatelor:
Se citește rezultatul de potasiu în mg/L K și se înmulțește cu 20 pentru a se obține rezultatul în mg/kg
K.
De exemplu 3 mg/L K x 20 = 60 mg/kg K
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Analiza sedimentului forestier conform KRUEDENER
2.12.

Determinarea tipului de sol (analiza sedimentării)

Procedura:
O probă de sol se fărâmițează cu degetele pe sită și conținutul grosier (pietre etc.) este îndepărtat.
Proba zdrobită se pune în sticla de test (22) și se apasă puțin cu ștampila de sticlă (10). Trebuie să existe
suficient pământ în sticla de test pentru a ajunge la marcajul E. Dacă este necesar, sticla de test trebuie
lovită de mai multe ori în palmă. Sticla este apoi umplută cu apă până la marcajul F din partea superioară.
Adăugarea de 10 picături de soluție de pirofosfat (32) previne flocularea particulelor de argilă.

Sticla se închide cu capac prin înșurubare și se agită până când solul și apa sunt dispersate uniform.
Când solurile sunt foarte argiloase, probele sunt în primul rând "înmuiate" și apoi agitate bine. Agitarea
se oprește apoi brusc și sticla de test se poziționează vertical.
După 18 sec, particulele de nisip s-au sedimentat; înălțimea fracțiunii de nisip va atinge unul dintre
cele 4 marcaje inferioare după aceste 18 de sec. Se citește litera de identificare și se consultă tabelul de
mai sus pentru a se stabili tipul de sol.
Sticlele închise de test pot fi verificate din nou după câteva zile (în special atunci când sunt implicate
soluri grele), când fracțiunile de argilă s-au sedimentat de asemenea. Separarea tuturor fracțiunilor din
sticlă se poate atunci vedea foarte clar. În acest caz, raportul volumetric dintre fracțiunile de "nisip" și
"materii elutriabile" poate fi de asemenea determinat mai precis.
Exemplu: înălțime umplere = E după 18 s = marcaj A
Evaluare:

Nisip: <40%
Substanțe elutriabile:> 60%
Tipul solului: Argilă
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Clasificarea tipurilor de sol în conformitate cu regulamentul german privind evaluarea solului [3]
[6]
Marcaj

Nisip (%)

Tipul de sol

E

100–91

Nisip

D

90–87

Nisip uțor argilos

C

86–82

Nisip argilos

81–77

Nisip foarte argilos

76–71

Argilă nisipoasă

70–54

Argilă

55–40

Argilă grea (grasă)

40–0

Humă

B

A
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3. Procedura pentru analiza fotometrică a solului
Trusa de reactivi VISOCOLOR® satisface pe deplin cerințele pentru determinarea rapidă a aportului de
nutrienți și a necesarului de îngrășăminte. Împreună cu seturile de test VISOCOLOR®, trusa de reactivi cu
PF-3 furnizează informații rapide și independente de utilizator asupra probelor de sol. Pentru analize mai
extinse, există posibilitatea utilizării PF-3 în combinație cu sistemul NANOCOLOR®.
Următoarele capitole descriu prepararea extractelor de sol și determinarea concentrațiilor de
amoniu, nitrat, potasiu și fosfat cu PF-3. Mai mult, ele oferă informații despre utilizarea altor fotometre
NANOCOLOR® și kituri de testare NANOCOLOR®

3.1. Pregătirea extractului de sol AF
Pentru a analiza valoarea pH-ului, amoniului, nitritului și nitratului se folosește extractul de sol AF care
este preparat cu soluție de extracție A (soluție de clorură de calciu, 0,0125 mol/dm3, vezi 2.5). Compoziția
acestui extract de sol diferă de extractul de sol A.
Procedura:
Extractul de sol AF se obține din proba de sol neuscat, dar care nu trebuie să fie prea umed și ar trebui,
dacă este posibil, să fie verificat. Se îndepărtează toți compușii grosieri și atipici. Se cântăresc 100 g de
probă de sol preparată în acest mod într-o sticlă de agitare. Se adaugă 200 mL de soluție de extracție A cu
ajutorul cilindrului de măsurare. Se închide bine sticla. Se agită viguros sticla timp de 5 minute, se lasă
materia solidă să se așeze pentru scurt timp. Se pune pâlnia de plastic într-un cilindru de măsurare de 100
mL, se inserează un filtru pliat MN 616 ¼. Se filtrează suspensia.. Dacă soluția este inițial tulbure, se toană
înapoi în filtrul pliat.
Filtrat = extract de sol AF

3.2. Determinarea valorii pH-ului
Valoarea pH-ului este determinată în extractul de sol AF utilizând colorimetria sau benzi indicatoare
de pH, determinarea fotometrică a pH-ului solului nefiind posibilă.
Procedura:
Se introduce discul de culoare pH 4.0-10.0 în blocul comparator VISOCOLOR® HE. Se umplu ambele
sticle de măsurare până la marcajul inelului cu extract AF din sol și se pun în comparator (dacă extractul
de sol este incolor, sticla din stânga poate fi umplută cu apă limpede). Se adaugă 4 picături de pH 4-10 în
sticla din dreapta, se închide și se amestecă. Se privește de sus prin sticlă, se compară culorile celor două
sticle și se rotește discul de culoare până când culorile se potrivesc. Se citește rezultatul din marcajul de
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pe fața frontală a blocului de comparație. Valorile intermediare pot fi estimate. După utilizare, se clătesc
bine ambele sticle și se închid.
Când se măsoară valori ale pH-ului mai mici de 4,5, se efectuează o măsurătoare suplimentară cu
benzi de testare pH-Fix 2.0-9.0.
Se umple o eprubetă cu marcaj cu extract de sol AF la o înălțime de aprox. 3 cm, se introduce banda
de testare pH în probă. După 5 minute, se scoate banda de testare, se compară cu scala de culoare, și se
citește valoarea pH-ului.
*Submetodele preprogramate (mg/kg și mg/100 g) pentru analiza solului în fotometrele noastre NANOCOLOR®
reprezintă toate etapele și diluțiile din prepararea probelor în timpul calculării rezultatului măsurătorii și, prin urmare,
oferă rezultate fiabile folosind metodele și pașii de preparare descriși în acest manual. Modificările CAL (lactat acetat
de calciu) și AF (extract de sol AF) din submetodei se referă la soluțiile de extracție care urmează să fie utilizate. În
cazul schimbării protocolului, recomandăm utilizarea submetodei cu unitatea mg/L și o conversie la unitatea dorită
pentru analiza solului, prin contabilizarea diluțiilor manual.

3.3. Determinarea fotometrică a nitratului
Procedura cu PF-3
Măsurarea azotului nitrat cu setul de reactivi VISOCOLOR® ECO nitrat și PF-3:
Măsurătoarea zero cu probă. Se clătește eprubeta (51) și se adaugă 5 mL de probă de apă folosind
seringa din plastic (13). Se adaugă 5 picături NO3-1 (45) se sigilează sticla și se agită. Se adaugă o lingură
de măsură rasă de NO3-2 (46), se sigilează sticla și se agită bine timp de 1 minut. Se curăță exteriorul
eprubetei și se măsoară după 5 minute cu PF-3 (40).
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Submetode preprogramate:
Lungimea de undă:

450 nm

Metoda 5411

1.0-14.0 mg/L NO3-N

Metoda 5412

4-60 mg/L NO3-

Metoda 5416

2-28 mg N/kg sol

Măsurarea azotului nitric cu setul de reactivi NANOCOLOR® Nitrat 50 (REF 985 064) și PF-3:
Se urmează instrucțiunile din setul de reactivi. În cazul soluțiilor colorate sau tulburi se pregătește o
valoare martor prin adăugarea de 0,5 mL extract de sol AF și 0,5 mL apă distilată într-o eprubetă.
Submetode preprogramate:
Lungimea de undă:

365 nm

Metoda 0641

0,3-22,0 mg/L NO3-N

Metoda 0642

2-100 mg/L NO3

Metoda 0644

1-44 mg N/kg sol

Procedura cu alte fotometre NANOCOLOR®
Măsurarea azotului nitric cu setul de reactivi NANOCOLOR® Nitrat 50 (REF 985 064):
Se urmează instrucțiunile din setul de reactivi. În cazul soluțiilor colorate sau tulburi, se pregătește o
valoare de corecție prin adăugarea a 0,5 mL de extract de sol AF și 0,5 mL apă distilată într-o eprubetă
goală și se utilizează funcția de corecție a valorii în fotometrul NANOCOLOR® (vezi manualul).
Fotometre NANOCOLOR® preprogramate
NANOCOLOR® UV/VIS, VIS, 500 D, 400 D, 300 D, 250 D, PF-12
Lungimea de undă

365/385 nm

Metoda

(0) 644 1-44 mg N/kg sol

Metoda

(0) 645 4,5-200 kg N/ha sol
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Alte fotometre
Lungimea de undă

365/385 nm

Se multiplică rezultatul afișat în mg / l cu 2:

1-44 mg N/kg sol

Se multiplică rezultatul afișat în mg / L cu 9:

4,5-200 kg N/ha sol

3.4. Determinarea fotometrică a nitritului
Măsurarea azotului nitric cu setul de reactivi NANOCOLOR® Nitrite 2 (REF 985068):
Se urmează instrucțiunile din setul de reactivi.
Fotometre preprogramate
NANOCOLOR® UV/VIS, VIS, 500 D, 400 D, 300 D, 250 D, PF-12
Lungimea de undă

540 nm

Metoda (0)683

0,02-0,9 mg N/kg sol

Alte fotometre
Lungimea de undă

540 nm

Se multiplică rezultatul afișat în mg/L N cu 2:

0,02- 0,9 mg N/kg sol

3.5. Determinarea fotometrică a amoniului
Procedura cu PF-3
Măsurarea amoniului cu setul de reactivi VISOCOLOR® ECO Ammonium 3 și PF-3:
Măsurătoarea zero cu probă. Se clătește eprubeta (51) și se adaugă 5 mL de probă de apă folosind
seringa din plastic (13). Se adaugă 10 picături NH4-1 (42) se sigilează sticla și se agită. Se adaugă 1 lingură
de măsură rasă de NH4-2 (43) se sigilează sticla și se agită amestecul până când pulberea se dizolvă. Se
așteaptă 5 minute. Se adaugă 4 picături NH4-3 (44). Se sigilează sticla și se agită. Se curăță exteriorul
eprubetei și se măsoară după 5 minute cu PF-3 (40).
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Submetode preprogramate:
Lungimea de undă:

660 nm

Metoda 5081

0,1-2,0 mg/L NH4-N

Metoda 5082

0,1-2,5 mg/L NH4

Metoda 5086

0,2-4,0 mg N/kg sol

Măsurarea azotului din amoniu cu seturile de reactivi NANOCOLOR® Ammonium 3/10/50 (REF
985003/985004/985005) și PF-3:
Se urmează instrucțiunile din setul de reactivi. Dacă extractul de sol AF este tulbure, acesta trebuie
filtrat cu un filtru cu membrană de 0,45 um (REF 91650) înainte de analiză. Alegerea testului depinde de
conținutul de amoniu care este așteptat. Pentru conținut mai mare, se utilizează testul 0-05, pentru nivele
mai mici testul 0-04.

Submetode preprogramate:
Lungimea de undă:

660 nm

Metoda 0031

0,04-2,30 mg/L NH4-N

Metoda 0032

0,05-3,00 mg/L NH4

Metoda 0036

0,08-4,60 mg N/kg sol

Metoda 0041

0,2-8,0 mg/L NH4-N

Metoda 0042

0,2-10,0 mg/L NH4
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Metoda 0046

0,4-16,0 mg N/kg sol

Metoda 0051

1,0-40,0 mg/L NH4-N

Metoda 0052

1,0-50,0 mg/L NH4

Metoda 0056

2,0-80,0 mg N/kg sol

Procedura cu alte fotometre NANOCOLOR®
Măsurarea azotului din amoniu cu seturile de reactivi NANOCOLOR® Ammonium 10/50 (REF
985004/985005):
Se urmează instrucțiunile din setul de reactivi. Dacă extractul de sol AF este tulbure, acesta trebuie
filtrat cu un filtru cu membrană de 0,45 um (REF 91650) înainte de analiză. Selectarea testului depinde de
conținutul de amoniu care este așteptat. Pentru conținut mai mare, se utilizează testul 0-05, pentru nivele
mai mici testul 0-04.
Fotometre NANOCOLOR® preprogramate
NANOCOLOR® UV/VIS, VIS, 500 D, 400 D, 300 D, 250 D, PF-12
Lungime de unda

690 nm

Test 0-04

Metodă (0) 046

0,4-16 mg N/kg sol

Metoda (0) 047

1,8-72 kg N/ha sol

Metoda 0056 (fotometre cu
citire a codului de bare) sau 048

2-80 mg N/kg sol

Metoda 0057 (fotometre cu
citire a codului de bare) sau 049

9-360 kg N/ha sol

Test 0-05

Alte fotometre:
Lungimea de undă

690 nm

Test 0-04

Se înmulțește rezultatul afișat în mg/L cu 2: 0,4-16 mg N / kg sol

Test 0-05

Se înmulțește rezultatul afișat în mg/L cu 2: 2-80 mg N / kg sol
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3.6. Pregătirea extractului de sol B
Extractul de sol B, care este preparat cu soluție de extracție B (soluție CAL = lactat acetat de calciu,
0,05 mol/dm3), este utilizat pentru a analiza fosforul și potasiul.
Prepararea soluției de extracție:
Se toarnă 2 x 100 mL din soluția stoc CAL în sticla pentru soluția de extracție B, se adaugă 0,8 L de apă
distilată și se amestecă (sau se amestecă 100 mL soluție stoc CAL cu 400 mL apă distilată).
Notă: Dacă în soluția de extracție B apar flocoane sau precipitate, soluția trebuie aruncată. Se clătește sticla de
mai multe ori cu apă fierbinte și se prepară soluție proaspătă.

Pregătirea extractului de sol:
În mod normal, solul trebuie uscat la 105°C în scopul îndepărtării apei. Cu toate acestea, deoarece un
cuptor de uscare nu este întotdeauna disponibil, este suficient să se usuce solul peste noapte la
temperatura camerei. Se cântăresc 10 g din solul uscat la aer și verificat într-o sticlă de agitare. Se adaugă
200 mL de soluție de extracție B cu ajutorul cilindrului de măsurare și se închide sticla de agitare. Se agită
viguros sticla timp de 5 minute, se lasă materia solidă să se așeze pentru scurt timp. Se pune pâlnia de
plastic într-un cilindru de măsurare de 100 mL, se introduce un filtru pliat MN 616 ¼. Se filtrează suspensia.
Dacă soluția este inițial tulbure, se toarnă înapoi în filtrul pliat. O culoare ușor galbenă inerentă a
extractului de sol B nu afectează următoarea analiză.

3.7. Determinarea fotometrică a fosforului
Procedura cu PF-3
Măsurarea fosforului cu setul de reactivi VISOCOLOR® ECO Phosphate și PF-3
Utilizarea kitului de testare VISOCOLOR® ECO Phosphate necesită o diluție a extractului B (1 + 4).
Măsurătoarea zero cu proba. Se clătește eprubeta (51) și se adăugă 5 mL de probă de apă folosind seringa
din plastic (13). Se adăugă 6 picături PO4-1 (49), se sigilează sticla și se agită. Se adaugă 6 picături PO4 -2
(50), se sigilează sticla și se agită. Se curăță eprubeta pe exterior și se măsoară după 10 min cu PF-3 (40).
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Submetode preprogramate:
Lungimea de undă:

660 nm

Metoda 5841

0,2-5,0 mg/L P4-P

Metoda 5842

0,6-15,0 mg/l PO4

Metoda 5847

5-115 mg/100 g P2O5

Metoda 5849

20-500 mg P/kg sol

Măsurarea fosforului cu setul de reactivi NANOCOLOR® Phosphate 5/15 (REF 985081/985080) și PF3:
Se urmează instrucțiunile din setul de reactivi.
Submetode preprogramate
Lungimea de undă:

660 nm

Metoda 0801

0,30-15,00 mg/L P (total fosfat)

Metoda 0802

1,0-45,0 mg/L PO4 (fosfat total)

Metoda 0803

0,7-34,5 mg/L P2O5 (total-fosfat)

Metoda 0804

0,7-34,5 mg/L P2O5 (orto-fosfat)

Metoda 0805

0,30-15,00 mg/L PO¬4-P (orto-fosfat)

Metoda 0806

1,0-45,0 mg/L PO43- (orto-fosfat)

Metoda 0807

1,4-69,0 mg/100g P2O5 (CAL)

Metoda 0808

60-1560 kg/ha (CAL)

Metoda 0809

6-300 mg P/kg sol (CAL)

Metoda 0811

0,20-5,00 mg/L P

Metoda 0812

0,5-15,0 mg/L PO43-

Metoda 0815

0,20-5,00 mg/L PO4-P (orto-fosfat)

Metoda 0816

0,5-15,0 mg/L PO43- (orto-fosfat)
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Metoda 0817

0,9-23,0 mg/100 g P2O5 (CAL)

Metoda 0819

4-100 mg P/kg sol (CAL)

* În cazul utilizării acestor metode pentru analiza solului, diluția trebuie corectată manual.

Procedura cu alte fotometre NANOCOLOR®
Măsurarea fosforului cu setul de reactivi NANOCOLOR® Fosfat 15 (985080):
Se urmează instrucțiunile din setul de reactivi.
Fotometre NANOCOLOR® preprogramate
NANOCOLOR® UV/VIS, VIS, 500 D, 400 D, 300 D, 250 D, PF-12
Lungimea de undă:

690 nm

Metoda (0) 807

1,4-69 mg P2O5/100 g sol

Rezultat multiplicat cu 4.3:

6-300 mg P/ kg sol

Metoda (0) 808

60-1560 kg P2O5/ha sol

Alte fotometre
Lungimea de undă:

690 nm

Se multiplică rezultatul afișat în mg/L cu 46:

14-690 mg P2O5/kg sol

Se multiplică rezultatul afișat în mg/L cu 20:

6-300 mg P/kg sol

3.8. Determinarea fotometrică a potasiului
Procedura cu cu PF-3
Măsurarea potasiului cu setul de reactivi VISOCOLOR® ECO Potasiu și PF-3:
Măsurătoarea zero cu probă. Se clătește eprubeta (51) și se adaugă 10 mL probă de apă folosind
seringa din plastic (13). Se adaugă 15 picături K-1 (47) se sigilează sticla și se agită. Se adaugă o lingură de
măsură rasă K-2 (48) se sigilează sticla și se agită amestecul până când pulberea se dizolvă. Se sigilează
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sticla și se agită în mod constant timp de 30 de minute până când pulberea se dizolvă. Se curăță exteriorul
eprubetei și se măsoară cu PF-3 (40).

Submetode preprogramate
Lungimea de undă:

660 nm

Metoda 5321

2-15 mg/L K sol

Metoda 5326

40-300 mg K/kg sol

Metoda 5327

5-36 mg/100 g K2O

Măsurarea potasiului cu setul de reactivi NANOCOLOR® Potassium 50 (REF 985045):
Se urmează instrucțiunile din setul de reactivi.

Submetode preprogramate
Lungimea de undă:

660 nm

Metoda 0451

2-50 mg/L K

Metoda 0456

40-1000 mg K/kg sol

Metoda 0457

5-120 mg/100 g K2O
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Fotometre NANOCOLOR® preprogramate
NANOCOLOR® UV/VIS, VIS, 500 D, 400 D, 300 D, 250 D, PF-12
Lungimea de undă:

690 nm

Metoda (0) 452

5-120 mg K2O/100 g sol

Se multiplică rezultatul cu 8.3:

40 -1000 mg K/kg sol

Alte fotometre
Lungimea de undă:

690 nm

Se multiplică rezultatul afișat în mg/L cu 24:

50-1200 mg K2O/kg sol

Se multiplică rezultatul afișat în mg/L cu 20:

40-1000 mg K/kg de sol
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4. Calcularea și corectarea rezultatelor
4.1. Corecția conținutului de umiditate
Conținutul de nutrienți al solurilor poate fi comparat și evaluat numai dacă se referă la aceeași stare
originală a solului în ceea ce privește conținutul său de apă.
Extractele de sol A și AF sunt obținute din proba neuscată de sol, deoarece mai mulți parametri se pot
modifica substanțial în timpul uscării. Pentru analiza rapidă, extractul de sol B poate fi, de asemenea,
obținut din proba solului neuscat. Deoarece conținutul de umiditate al unei probe poate diferi, pentru a
obține rezultate comparabile, trebuie luat în considerare conținutul de umiditate al solului pentru toate
valorile măsurate din probele de sol umed (cu excepția valorii pH-ului). Conținutul de umiditate poate fi
luat în considerare prin înmulțirea valorilor măsurate în mg/kg cu un factor de umiditate, conform
tabelelor următoare.
Factorul depinde de conținutul de umiditate stabilit în conformitate cu capitolul 2.2.
Calcul: Valoarea măsurată în mg/kg x factorul de umiditate = rezultatul corectat
Factori pentru corectarea umidității solului
CaCl2
Extract de sol A
Conținutul de umiditate în% (vezi 2.2)
Factor

Raport de amestecare 1+ 1
2

4

6

8

10

12 14 16 18 20 22 24 26

1.04 1.08 1.13 1.17 1.22 1.27 1.33 1.38 1.44 1.50 1.56 1.63 1.70

CAL
Extract de sol B
Conținutul de umiditate în% (vezi 2.2)
Factor

Raport de amestecare 1 + 20
2

4

6

8

10

12 14 16 18 20 22 24 26

1.02 1.04 1.06 1.09 1.12 1.14 1.17 1.20 1.23 1.26 1.30 1.33 1.37
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CaCl2
Extract de sol AF

Raport de amestecare 1+ 2

Conținutul de umiditate în% (vezi 2.2)
Factor

2

4

6

8

10

12 14 16 18 20 22 24 26

1.03 1.06 1.10 1.13 1.17 1.20 1.24 1.29 1.33 1.38 1.42 1.47 1.53

Exemplu:
Conținut umiditate:

16%

Valoare măsurată:

34,5 mg/kg N

Factor din tabel:

1,38

Rezultat corectat:

34,5 mg/kg N x 1,38 = 47,6 mg/kg N

4.2. Calculul referitor la zone
În cazul în care conținutul de nutrienți pe suprafața cercetată este de interes, acesta poate fi calculat
din concentrația pe kg (cu sau fără corecție de umiditate). În acest scop trebuie cunoscută dimensiunea
zonei și trebuie definită o grosime rezonabilă a stratului (a se vedea 2. 7, pagina 27).
Calcul: M x d x f x D x CF = R
M = Valoarea măsurată/corectată [mg/kg]
d = Grosimea stratului [ml
f = Zona [m2]
D = densitatea solului [kg/dm3]
CF = factor de corecție [0,001 kg dm3/m3 mg]
R = rezultat corectat [kg]

Exemplul 1:

Exemplul 2:

M = 47,6 mg/kg N

M = 120 mg/kg P

d = 0,1 m

d = 0,3 m

f = 100m x 100 m (= 1 ha)

f = 100 m x 25 m (= 1 Morgen)
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D = 1,5 kg/dm3

D = 1,3 kg/dm3

Conținut pe suprafață

Conținut pe zonă

47,6 mg/kg N x 0,1 m x 100 m x 100 m

120 mg/kg P x 0,3 m x 100 mx 25 m

x 1,5 kg/dm3 x 0,001 kg dm3/m3 mg = 71 kg N

x 1,3 kg / dm3 x 0,001 kg dm3/m3 mg = 117 kg P

4.3. Conversia la diferite dimensiuni
P (fosfor): mg/kg P -> mg/kg P2O5 f = 2,3
mg/kg P2O5 -> mg/kg P f = 0,43
K (potasiu): mg/kg K -> mg/kg K2O f = 1,2
mg/kg K2O -> mg/kg K f = 0,83

Contact
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Neumann-Neander-Str. 6–8
52355 Düren, Germany
Tel.: +49 24 21 969-0 · Fax: +49 24 21 969-199
info@mn-net.com · www.mn-net.com
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