
 797

DATE PRELIMINARE ŞI TESTĂRI ANALITICE ALE 
CONŢINUTULUI DE NITRAŢI ŞI NITRIŢI DETERMINATE 

LA CÂTEVA SPECII LEGUMICOLE  
COMERCIALIZATE ÎN MUNICIPIUL IAŞI 

 
PRELIMINARY RESULTS AND ANALITICAL TEST OF 
NITRATE/NITRITE CONTENT IN A FEW VEGETABLE 

SPECIES COMMERCIALIZED IN IASI 
 

CUMPĂTĂ SIMONA-DIANA, BECEANU DUMITRU 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 

 
Abstract. The nitrate and nitrite content of marketed vegetables in Iasi 

is very different, not only from one specie to another, as it is natral, but olso 
within the same species,  from causes we would like to investigate. 

One  first finding points out different sources, specific technology of 
every producer, but olso known influences as luminosity, temperatute and ather 
changing  factors in early spring. 

 
Conţinutul în nitraţi şi nitriţi din alimente şi inclusiv din legume, reprezintă 

în sens larg, o problemă de mediu. Necesitatea de a controla acest conţinut a 
impus opţiunea  practicării unei agriculturi durabile, dar şi a unor procese 
tehnologice moderne în industria alimentară. Considerarea tehnologiilor agricole 
ca factor principal al poluării cu nitraţi a dus la modificarea lor în ultimele 
decenii, prin promovarea unei concepţii noi în ceea ce priveşte  fertilizarea 
chimică cu azot (Skriver, K., 1990). 

Acumularea nitraţilor şi nitriţilor în produsele vegetale este influenţată de 
numeroşi factori de mediu dintre care putem menţiona: 

- factori genetici: plante susceptibile la acumularea nitraţilor: sfecla, 
morcovii, fasole verde etc; 

- mediul de viaţă care influenţează intensitatea fotosintezei şi sinteza de 
molecule cu valoare energetică; 

- factori de nutriţie cu aport de oligo-elemente indispensabili coenzimelor 
şi prezenţa nitraţilor care constituie substratul iniţial   (Derache, R., 1986). 

MATERIAL ŞI METODA DE LUCRU 
Analizele au fost efectuate în perioada ianuarie-februarie 2006. Materialul 

biologic utilizat a fost procurat din comerţ, având provenienţe şi metode de cultivare 
diferite în funcţie de producător. Astfel: 
 - salata (Lactuca sativa), spancul (Spinacia oleracea), sfecla roşie (Beta 
vulgaris) şi pătrunjelul frunze (Petroselinum crispum) au fost produse de o firmă din 
Târgu Frumos; 
 - pătrunjelul rădăcină (Petroselinum crispum) şi morcovul (Daucus carota) au 
fost procurate de la un producător particular din Podul Iloaiei;  



 - varza (Brassica oleracea) a fost obţinută de un producător particular din 
Tomeşti. 

Determinările s-au realizat în conformitate cu STAS 11581-83.  
Metoda standard constă în determinarea nitriţilor prin măsurarea intensităţii 

culorii compusului azotic format în urma reacţiei de diazotare dintre acidul sulfanilic şi 
nitriţii din extractul apos al probei şi cuplarea cu alfanaftilamina.  

La o nouă porţiune de extract apos nitraţii se reduc la nitriţi cu cadmiu metalic şi 
se determină conţinutul de nitriţi totali. Calculul conţinutului de nitriţi din probă se face 
cu ajutorul unei curbe etalon, iar conţinutul de nitraţi se calculează făcând diferenţa 
dintre conţinutul de nitriţi totali şi conţinutul de nitriţi iniţiali.  

Probele au fost iniţial cântărite (2,5g), omogenizat într-un mojar şi aduse in 
balon cotat de 25 ml. Dupa adăugarea soluţiei saturate de borax,  probele au fost 
ţinute pe baia de apă la fierbere timp de 15 minute. După răcire se adaugă soluţiile de 
ferocianură de potasiu şi acetat de zinc, lăsându-se în repaus 20-30 de minute. Se 
aduce la semn cu apă distilată şi apoi se filtrează prin hârtie de filtru. 

Din filtratul obţinut se iau câţiva mililitri pentru determinare (în functie de 
intensitatea culorii obţinute în urma reacţiei, observată prin tatonare) şi se reactivul 
Griess preparat extemporaneu, lăsându-se la întuneric pentru dezvoltarea culorii timp 
de 20 minute. 

Din acelaşi filtrat se iau câţiva mililitri şi se introduc într-un balon în care s-a pus 
în prealabil cadmiu metalic şi soluţie tampon amoniacală şi se agită 5 minute pentru 
reducerea nitraţilor la nitriţi. Se filtrează prin hârtie de filtru cu porozitate mică, într-un 
balon cotat care apoi se aduce la semn. Din balon se iau câţiva militri şi se face 
similar determinarea cu reactivul Griess. 

Citirile s-au efectuat la un spectrofotometru Metertek SP-830, la lungimea de 
undă de 520 nm, faţă de o soluţie martor în care proba a fost înlocuită cu apă. 
Conţinutul de nitriţi corespunzător extincţiei se citeşte de pe curba etalon. 

Curba etalon s-a realizat prin efectuarea a 7 probe în care s-a pus soluţie 
etalon cu conţinut de nitrit de sodiu de 0,010 mg/cm3, apă şi reactiv Griess în volume 
diferite. După citirea la spectrofotometru a extincţiilor corespunzătore s-a trasat o  
curbă de etalonare (fig. 1). 
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Fig. 1 - Curba etalon pentru evaluarea conţinutului în nitriţi 
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Calculul conţinutului de nitriţi 
Conţinutul în nitriţi, exprimat în miligrame nitrit de sodiu la un kilogram produs 

se calculează astfel: 
 

c · V Nitriţi (NaNO2) = m · V1
· 1000          mg/kg 

 
unde: 

- c = cantitatea de nitrit de sodiu citită pe curba de etalonare, în mg; 
- V = volumul total al extractului obţinut din probă, în cm3; 
- V1= volumul de extract luat pentru determinare, în cm3; 
- M = masa probei luate pentru determinare, în g. 

 
Calculul conţinutul de nitraţi 
Conţinutul în nitraţi, exprimat în miligrame nitrat de potasiu la un kilogram 

produs, se calculează astfel: 
 

c · V · V0
Nitraţi (KNO3)  =  [ m · V1 · V2

· 1000 – NaNO2 ] · 1,465 mg/kg 

 
unde: 

- c, m, V şi V1 sunt aceleaşi ca în formula de mai sus; 
- V0 = volumul obţinut după filtrarea soluţiei tratate cu cadmiu, în cm3; 
- V2 = volumul soluţiei luat pentru determinarea nitraţilor, în cm3; 
- 1,465 = raportul între greutatea moleculară a nitratului de potasiu şi 

cea a nitritului de sodiu KNO3/NaNO2; 
- NaNO2= cantitatea de nitriţi calculat după formula de mai sus. 

 
Calculul conţinutului de ioni nitriţi (NO2

-) şi ioni nitraţi (NO3
-)  

Conţinutul de nitriţi, exprimat în miligrame ioni nitriţi (NO2
-) la un kilogram 

produs se calculează astfel: 
Ioni nitriţi (NO2

-) = 0,667·NaNO2  (mg/kg) 
unde:  

NaNO2  = conţinutul de nitriţi, exprimat în miligrame nitrit de sodiu la 
kilogram, calculat după formula de mai sus; 

0,667 = cantitatea de ioni nitriţi (NO2
-) în miligrame, corespunzătoare la 

un miligram nitrit de sodiu. 
Conţinutul de nitraţi exprimat în miligrame ioni nitraţi (NO3

-) la un kilogram 
produs se calculează astfel: 

Ioni nitraţi (NO3
-) = 0,613·KNO3  (mg/kg) 

unde: 
KNO3 = conţinutul de nitrat exprimat în miligrame nitrat de potasiu la 

kilogram, calculat după formula corespunzătoare; 
0,613 = cantitatea de ioni nitraţi (NO3

-) în miligrame 
corespunzătoare la un miligram nitrat de potasiu. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Rezultatele preliminare obţinute la produsele legumicole analizate ne 

permit să constatăm că o parte dintre ele sunt cu mult mai mici decât limitele 
maxime admise (LMA) menţionate în literatură. Astfel, conţinutul în nitraţi la 
salata analizată este de aproximativ 10 ori mai mic decât valoarea menţionată în 
literatură pentru salata de iarnă, obţinută în seră. La fel pentru varză, morcov şi 
spanac valorile sunt mult mai mici decât valorile respective menţionate în 
literatură, adică de 500-900 mg NO3

-/kg pentru varză, de 200-300 mg NO3
-/kg 

pentru morcov şi de 2000 mg NO3
-/kg pentru spanac. 

Un conţinut de nitraţi relativ mare pe specii se observă că se acumulează în 
salată, pătrunjelul de rădăcină şi sfecla roşie (tab.1 şi fig.3). Valori relativ mici se 
constată la varză şi la morcovi, iar valori  intermediare la spanac şi pătrunjelul de 
frunze. 

În privinţa conţinutului de nitriţi (tab.1 şi fig.2), o singură specie se remarcă 
printr-un conţinut mai evident, anume sfecla roşie (14,5 mg NO2

- /kg ), în timp ce 
restul speciilor analizate au avut un conţinut  determinat între 0,21 mg NO2

- /kg (morcovi) şi  
1,44 mg NO2

- /kg (spanac). 
 Se poate remarca şi relativa convergenţă a valorilor experimentale obţinute 

pe fiecare specie în parte, eroarea standard calculată la şase specii cu trei 
determinări fiecare fiind de 0,088. 

 
Tabelul  1 

Concentraţia de ioni nitraţi şi nitriţi în speciile studiate (mg/kg) 
 

Valori obţinute (mg/kg) Specia NO2
- NO3

-

0,63 376,0 
0,63 412,6 Salată (Lactuca sativa) 
0,67 394,2 
1,44 159,7 
0,85 144,7 Spanac (Spinacia oleracea) 
1,04 114,3 
0,63 3,3 
0,40 5,1 Varză (Brassica oleracea) 
0,67 3,5 
0,57 22,8 
0,29 28,3 Pătrunjel frunze (Petroselinum crispum) 
0,59 30,6 
0,48 454,1 
0,86 430,1 Pătrunjel rădăcină (Petroselinum crispum) 
0,89 401,1 
0,31 4,8 
0,21 3,1 Morcov (Daucus carota) 
0,28 4,6 

Sfecla roşie (Beta vulgaris) 14,5 275,9 
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Fig. 2 – Conţinutul de nitriţi al speciilor studiate. 
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Fig. 3 – Conţinutul de nitraţi al speciilor studiate. 
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CONCLUZII 
1. În ceea ce priveşte conţinutul de nitriţi, nu se observă o variaţie foarte 

mare la şase dintre speciile studiate, media variind între 0,26 mg NO2
-/kg la 

morcov şi 1,11 mg NO2
-/kg la spanac. 

2. O valoare mult mai mare, de 14,5 mg NO2
-/kg se observă la sfecla roşie, 

aceasta fiind una dintre speciile predispuse acumulării acestor ioni şi probabil din 
cauza unei depozitări îndelungate care a dus la acumularea de nitriţi.  

3. Conţinutul în nitraţi variază în limite mult mai largi în funcţie de 
tehnologia de obţinere şi de predispoziţia speciilor la acumularea nitraţilor. Astfel, 
salata are un conţinut mediu de 394,2 mg NO3

-/kg, spanacul de 139,5 mg NO3
-/kg, 

iar sfecla roşie de 276 mg NO3
-/kg. 

4. Pătrunjelul de rădăcină prezintă un conţinut neobişnuit de mare de nitraţi 
428 mg NO3

-/kg, deşi provine de la acelaşi producător ca şi morcovul (care conţine 
doar 4,17 mg NO3

-/kg). 

BIBLIOGRAFIE 
1. Banu C., Preda N., Vasu S.S., 1982 – Produsele alimentare şi inocuitatea lor. Edit. Tehnică, 

Bucureşti, 216-245; 
2. Bibicu Miruna, Mărgineanu Liana, 1997 – Poluarea cu nitraţi, factor respectiv în 

comercializarea legumelor de seră. Hortinform 1/53; 
3. Bibicu Miruna, 1994 – Cercetări metodologice privind determinarea nitraţilor şi nitriţilor din 

ţesuturi vegetale şi nivelul de acumulare în produsele horticole. Teză de doctorat, 
Bucureşti; 

4. Boor Gabriela, Alexandrescu Adriana, 1977 – Influenţa nivelului de fertilizare asupra 
acumulărilor de nitraţi şi nitriţi la salată şi gulioare şi posibilităţile de reducere a acestora. 
Hortinform 12/64; 

5. Ciofu Ruxandra şi colab.,2003 – Tratat de legumicultură. Edit. Ceres, Bucureşti.  
6. Derache, R. şi colab., 1986 - Toxicologie et sécurité des aliments, Edit. Technique et 

Documentation- Lavoisier, Paris, 281-298; 
7. Escobar-Gutiérrez, A.J. Burns, I.G., Lee, A., Edmondson, R.N., 2002 – Screening lettuce 

cultivars for low nitrate content during summer and winter production. Journal of 
Horticultural Science and Biotechnology 77 (2) 232-237; 

8. Fink M., Scharpf H.C., 2000 – Apparent nitrogen mineralization and recovery of nitrogen 
supply in field trials vegetable crops. Journal of Horticultural Science and Biotechnology 75 
(6) 723-726; 

9. Lăcătuş V. şi colab., 1997 – Acumularea nitraţilor în legume (I). Horticultura Nr. 9-10; 
10. Lăcătuş V. şi colab., 1997 – Acumularea nitraţilor în legume (II). Horticultura Nr. 11-12; 
11. McCall D., Willumsen J., 1998 – Effects of nitrate, ammonium and chloride application on the 

yieald and nitrate content of soil-grown lettuce. Journal of Horticultural Science and 
Biotechnology, (5) 698-703; 

12. Rusu M. şi colab., 2005 – Tratat de agrochimie. Edit. Ceres, Bucureşti, 246-281; 
13. Skriver K., 1990 – L′agriculture et l′environnement au Denmark: des problemes, des mesures 

et legislation. INRA, Paris. 
14. xxx, 2006 – Colecţia de Standarde editată de IRS până în 2006 

 


