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Jak używ
1) Jeżeli sprawdzana gleba jest sucha lub zawiera du
użo nawozu, urządzen ie nie wska
aże
mu pH. Aby pomiar by
ył prawidłow
wy, wylej w badanym miejscu wiadro
prawidłowego poziom
stępnie odczekaj 20-30 minut i w
wówczas do
okonaj pomiaru.
wody. Nas
2) Zanim u
użyjesz ph Metr, dokła
adnie wyczzyść jego metalową
m
po
owierzchnię
ę używając w tym
celu papieru ścierneg
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ywasz nowe
ego ph Mettru po raz pierwszy,
p
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e. Dlatego wskazanym
w
m jest aby uśrednić
u
wy
ynik, poprze
ez dokonan
nie kilku
zawarta je
pomiarów..
6) Aby upe
ewnić się, że
ż wapnowanie gleby zostało prz
zeprowadzo
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Jak dokon
nać pomia
aru wilgotności gleb
by?
Urządzenie
e posiada biały
b
przycis
sk na obud
dowie. Gdy przycisk nie jest wciś nięty, wówczas
urządzenie
e dokonuje jedynie po
omiaru kwa
asowości gle
eby (wartoś
ść pH). Nattomiast gdy
y przycisk
jest wciśniięty, wówcz
zas urządze
enie dokon uje pomiarru wilgotnoś
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Kontrola w
może zosttać dokonan
ny dosłownie w oka m
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k to tylko możliwe;
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ć wilgotnoś
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3) Ewentualną potrze
ebę uzupełn
nienia wody
y w glebie można wów
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wskazania
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Poniższa tabela zawie
uprawy.
U
Uprawa
Prawidłow
wy poziom
m wilgotno
ości
Irys

3-5

Chryzantema

3-5

Tulipan

3-5

Róża

3-5

Frezja

1-2

Lilja

2-3

Ogórek

4-6

Z
Ziemniak

3-5

Arbuz

4-6

Seler

4-6

Pomidor

4-6

B
Bakłażan

4-6

Ziele
e Angielskie
e

4-6

W
Winogron

3-5

Melon

3-5

Sałata

3-5

Trruskawka

4-6

Groszek

3-5

