
SET TESTERE APĂ 

Cod produs: 106976 

 

 

 

Instrucţiuni de utilizare 

 

Pregătirea soluţiei: duritatea apei determină apariţia petelor pe frunze şi creşterea 

continuă a valorii pH la baza rădăcinii. În cazul plantelor de ghiveci, la o concentraţie de 

carbonaţi de peste 10º este necesară decarbonizarea - necesar peste 15º. 10º duritate 

carbonaţi = 178 mg CaCO3/litru apă.  

Decarbonizarea, dedurizarea: transformarea carbonaţilor de calciu în gips. Conţinutul total 

de sare nu se diminuează. Utilizare până la 15º duritate carbonaţi.  

 

Reţetă: pentru fiecare grad duritate carbonaţi 10 cm³ acid sulfuric concentrat/m³ apă. Din 

motive de siguranţă lăsaţi 3-5º duritate carbonaţi în apă. După fiecare adăugare de acid, 

amestecaţi apa 30 minute şi verificaţi valoarea pH.  

Domeniul orientativ: 4,0 - 4,5 pH. Folosiţi bazine protejate antiacid.  
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Neutralizare: leşia saturată de potasiu necesară pentru neutralizarea apei acide este 

realizată din hidroxid de calciu Ca(OH)2.  

Reţetă: 40 g hidroxid de calciu / 20 l apă. 20 l leşie saturată de potasiu / 1 cm³ apă.  

Apa se agită circa 30 minute.  

 

Valoare limită pentru plantele de cultură: folosiţi apă de ploaie! 

Culturi extrem de sensibile  5-8 ºd/carbonaţi = 90-140 CaCO3 mg/l apă 

Plante de ghiveci   8-12 ºd/carbonaţi = 140-210 CaCO3 mg/l apă 

Culturi     10-12 ºd/carbonaţi = 180-270 CaCO3 mg/l apă  

 

Nitraţi - test nitraţi în sol 

Valorile pentru nitraţi măsurate în mg/l reprezintă cantitatea de nitraţi în kg/ha sau g/m³ din 

proba de sol plus umiditatea procentuală a solului.  

Exemplu: 50 mg/l = 5 g nitraţi + 20% umiditate sol = 6 g nitraţi /m³ 

 
Necesarul de nitraţi este divizat în 3 grupe: 

Consum redus   5-10 g/m³  50-100 kg/ha 

Consum mediu   12-18 g/m³  120-180 kg/ha 

Consum mare   20-25 g/m³  200-250 kg/ha 

Îngrăşare extradiculară  nu mai mult de 5 g/m³ 

     sau 50 kg/ha 

 

5 g nitraţi incluşi în circa: 

35 g gunoi din coarne de animale 14% N 

40 g sânge uscat 12% N 

11 g uree 46% N 

20 g nitrocalcar 26% N 

25 g amoniac sulfuric 12% N 

25 g cianamidă de calciu 21% N 

 

Testarea: măsurători pH în soluţie sol 

Beţişoare măsurători  

Filtru rotund pliat de două ori sau filtru de cafea 

Soluţie sol 
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Proba de sol (fără bolovani) se amestecă cu aceeaşi cantitate de apă distilată. Se ia un 

filtru rotund pliat de două ori sau un filtru de cafea şi se introduce în soluţia de sol. În câteva 

minute în pâlnie va intra soluţie de sol. Scufundaţi beţişoarele de măsurători circa 5 minute 

până ce culoarea se stabilizează şi apoi comparaţi culoarea cu scala de culori.  

 
Varul creşte valoarea pH; de ex. turba, amoniacul sulfuric, carbonatul de magneziu scad 

valoarea pH.  

 

Compararea culorilor 

 

Scala de culori     Testare individuală 

   >0º d  foarte moale 

   >5º d  moale 

   >10º d  mediu 

   >15º d  destul de dur 

   >20º d  dur 

   >25º d  foarte dur 

 

 

Test duritatea apei 

Scufundaţi timp de 1 secundă beţişoarele pentru măsurători în apă şi eliminaţi apa în 

exces.  

Comparaţi rezultatul obţinut după un minut cu scala de culori.  

Nu depozitaţi la temperaturi mai mari de 30ºC.  

Închideţi imediat punga.  

1º d = 17,8 mg/l CaCO3. 

 

Procedeu testare 

       

Beţişoare măsurători  

Filtru rotund pliat de două ori sau de cafea 

       
Soluţie sol 
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Comparaţie culori:mg/l nitraţi 

10  foarte puţin    

25  puţin 

50  valoarea de referinţă a apei potabile 

100  valoarea de referinţă a solului 

250  valoarea de referinţă a sevei plantelor 

500  foarte mult 

 

Probă sol reprezentativă - valoare netă umiditate 

Introduceţi 100 g de sol (fără bolovani) într-un pahar (de apă) şi cântăriţi, apoi amestecaţi 

cu 100 ml de apă distilată sau apă fără nitraţi de la robinet (se poate controla prin 

scufundarea unui beţişor măsurători) (sub 10 mg). 

Scufundaţi în soluţia obţinută un filtru rotund pliat de două ori (filtru de cafea în formă de 

pâlnie). Soluţia va intra în interiorul pâlniei după câteva minute. Scufundaţi 1 secundă un 

beţişor pentru măsurători în soluţie. După 1 minut comparaţi gradul de coloraţie al 

beţişorului cu cel de pe scala de culori.  

 

Reacţia probei de sol (valoare pH)    

     Evaluare 

  Alcalin 

  Neutru 

  Uşor acid 

  Acid 

  Extrem de acid  

 

Îngrăşarea pământului cu calcar 

Datorită influenţei exercitate de precipitaţii şi diversele tipuri de îngrăşământ care acidifiază 

solul, calcarul de la suprafaţă se scurge în sol; în plus plantele extrag anumite cantităţi de 

calcar. Valoarea pH serveşte drept indicator pentru conţinutul de calcar din sol. În funcţie 

de tipul de sol trebuie să se obţină următoarele valori pH: 

  Sol argilos şi humă  6,5 - 7,0 

  Sol nisipos şi argilos  6,0 

SC G
ERMAN E

LE
CTRONIC

S S
RL



 

5 
Testere apă 
Instrucţiuni de utilizare 
© Copyright 2010 German Electronics 

  Sol nisipos   5,5 

Ţineţi cont de valorile din tabelele pH în funcţie de culturi! 

Măsurători în apă sau soluţii. Scufundaţi beţişoarele circa 5 minute până ce se obţine 

constanţa culorii şi apoi comparaţi cu scala de culori.  
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