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Determinarea conţinutului de nitrat 
(NO3) 

 

 Prelevaţi eşantioane de sol (min. 8 per bucată de suprafaţă selectată) => selectaţi NUMAI o anumită 

parte a unui câmp şi efectuaţi eşantionarea pentru ca rezultatul măsurătorii să fie semnificativ 

(eşantioanele de sol distribuite pe întregul câmp într-o examinare ar distorsiona rezultatul!) 

 Distribuiţi eşantionul de sol în 0-30 cm, 30-60 cm şi 60-90 cm (ATENŢIE la distribuirea corectă!) 

 Determinaţi conţinutul de umiditate şi stabiliţi factorul (vedeţi tabelul) 

 Cerneţi eşantionul de sol pentru ca să rămână în plus numai bucăţile fine 

 Introduceţi în paharul de plastic exact 100 grame de sol şi inscripţionaţi (inscripţionaţi paharul cu 

adâncimea solului şi cu factorul) 

 Adăugaţi peste sol exact 100 mililitri de apă distilată şi agitaţi cu o lingură, până când cantitatea de 

sol/apă s-au amestecat bine (nu mai există niciun bulgăre compact) 

 Introduceţi hârtie de filtrare în paharul de plastic şi fixaţi cu cârlige de rufe 

 Imediat ce în filtru este suficientă soluţie limpede (cca. 2 cm), imersați banda de măsurare nitrit/nitrat 

EXACT timp de 1 secundă 

 După EXACT 60 secunde, comparaţi culoarea benzii de măsurare cu scala de culori (important, pentru 

ca rezultatul să fie corect!) 

 Multiplicaţi rezultatul măsurătorii cu factorul determinat la început 

 Rezultatul este azotul disponibil pentru plante (în kg/ha) 

 

 

 

Umiditatea solului Testul degetului la sol Factor 

12% se fărâmiţează între degete 1,3 

15% se simte umed 1,4 

18% aderă între degete 1,5 

  

Stabiliţi factorul de multiplicare şi scrieţi-l pe paharul de plastic 
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Sursă: 

"Test mai simplu de nitrat în sol", BIO FORSCHUNG AUSTRIA, Viena, februarie 2015 

Bio Forschung AUSTRIA, Esslinger Hauptstr. 132-134, 1220 Viena, www.bioforschung.at 

Amestecaţi exact 100 g sol cu 100 ml 

apă distilată, imediat ce totul este bine 

agitat, instalaţi filtrul şi fixaţi cu cârlige 

de rufe 0 - 30 cm 

Valoarea pe scală 25 

Factor determinat 1,4 

25 x 1,4 = 35 kg/ha azot 
disponibil pentru plante în 0-30 
cm adâncime de sol 

Cântăriţi exact 100 grame de sol cernut în pahar 

(în imagine identificabil: 0 - 30 cm adâncime sol 

şi factorul determinat în prealabil 1,5) 

Imediat ce s-au depus în filtru cca. 2 cm de lichid limpede, imersați în acest lichid timp de 1 SECUNDĂ 

banda de măsurare până când cei 2 indicatori sunt acoperiţi cu acest lichid => după EXACT 60 de secunde 

citiţi şi notaţi rezultatul 

0 - 30 cm 


