
    Ūkininkai dažnai susiduria su problema, kai vienas augalas pasodintas sklype auga puikiai, o kitas 
skursta. Dažniausiai tai paaiškinti galima remiantis dirvos pH. 
      pH - tai rūgštingumo skalė. Jei pH yra nuo 0 iki 7 – terpė yra rūgštinė. Jei nuo 7 iki 14 – šarminė. Kai 
pH apie 7, terpė yra neutrali. Ūkininkavimui tinkamiausia žemė, kurios pH nuo 5.5 iki 7. Tačiau yra rūšių, 
kurioms reikalingas rūgštingesnis arba šarmingesnis dirvožemis

    

 
      Mikroorganizmai, skaidantys organines medžiagas į paprastesnes, kurios yra pasisavinamos augalų, 
geriausiai jaučiasi ties pH 6.3 – 6.8. Grybai ir anaerobinės bakterijos, kurios fiksuoja azotą iš oro, klesti 
labiau šarminiame dirvožemyje. Jei pH tampa stipriai rūgštinis, bakterijos nebegali aprūpinti augalo 
paprastesnėmis medžiagomis (azoto junginginiais). Jeigu pH tampa stipriai šarminis augalai sunkiai 
pasisavina geležį ir manganą, todėl tampa mažiau atsparūs įvairioms ligoms.
     Augalai gali pasisavinti tik vandenyje ištirpusias medžiagas, o šių medžiagų tirpumas priklauso nuo 
pH vertės. Kiekvienai augalų rūšiai reikia skirtingų elementų kiekių. Norint geriausio augimo, reikia 
sureguliuoti dirvos rūgštingumą ir medžiagų prieinamumą.

Dirvos pH 

Rūgštinė Šarminė

Neutralu
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pH

Daržovės Idealus pH

Agurkai
Brokoliai
Bulvės
Česnakai
Kopūstai
Morkos
Pipirai
Pomidorai

5.5 - 7.5
6.0 - 7.0
4.5 - 6.0
5.5 - 7.5
6.0 - 7.5
5.5 - 7.0
5.5 - 7.0
5.5 - 6.5

Porai
Pupelės
Ridikėliai
Salierai
Salotos
Svogūnai
Šparagai
Špinatai

6.0 - 8.0
6.0 - 7.5
5.5 - 7.5
6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
6.0 - 8.0
6.0 - 7.5

Daržovės Idealus pH

Gėlės Idealus pH

Astrai
Azalija
Lelija
Narcizai

5.5 - 7.5
4.0 - 4.5
6.0 - 7.5
6.0 - 7.0

Petunija
Rožė
Tulpė
Vilkdalgiai

6.0 - 7.5
5.5 - 7.0
6.0 - 7.0
5.0 - 7.0

Gėlės Idealus pH

Vaisiai
Uogos

Idealus pH

Avietės
Braškės
Kriaušė
Obelis

5.5 - 6.0
5.0 - 7.5
6.0 - 7.5
5.0 - 6.5

Vaisiai
Uogos

Idealus pH

Persikai
Slyva
Šilauogės
Žemuogės

6.0 - 7.5
6.0 - 7.5
4.3 - 4.8
5.0 - 6.0



  pH matavimas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti labai sudėtinga procedūra, tačiau naudojant Hanna 
Instruments prietaisus, tai padaryti gana paprasta. Yra du pagrindiniai būdai dirvos pH matavimui: 
tiesioginis ir netiesioginis.

Kaip išmatuoti dirvos pH?

Kaip atlikti tiesioginį matavimą?                                  Kaip atlikti netiesioginį matavimą?

    Tiesioginio matavimo atveju yra naudojamas pH 
matuoklis. Paveiksluose, kairėje pusėje matote 
Hanna Instruments pH matuoklį HI 99121.

  Šio matavimo metu yra gaunami tikslesni 
rezultatai. Matavimo metu yra naudojamas tirpalas 
ir pH matuoklis. Paveiksluose dešinėje pusėje: 
naudojamas Hanna Instruments tirpalas HI 7051 ir 
pH matuoklis HI 98127

1. Nukaskite 5 cm paviršinės dirvos.

4. Švelniai įstatykite zondą į duobutę, 
kad užtikrintumėte kontaktą.

2. Naudodami su prietaisu pateiktą 
smaigą, padarykite 10 cm gylio 
duobutę.

3. Į paruoštą duobutę įpilkite 
distiliuoto vandens.

5. Palaukite, kol matavimo rezultatai 

1. Paimkite 50 ml dirvožemio augalo 
šaknų lygyje.

4. Dirvos mėginį paruoškite santykiu 
1 dalis dirvos ir 2,5 dalys tirpalo HI 
7051

2. Išdžiovinkite paimtus mėginius.

3. Sutrupinkite ir persijokite jau 
išdžiuvusią dirvą, kad gautumėte 
vientisą mišinį.

5. Išmaišykite tirpalą ir palaukite 5 min 
Prieš pradėdami matuoti dar kartą 
išmaišykite.

6. Palaukite, kol matavimo rezultatai 
stabilizuosis ir fiksuokite  pH vertę. 

stabilizuosis ir užfiksuokite pH reikšmę.

 

Hanna Instruments Vilnius rekomenduoja:
Problemines lauko vietas rekomenduojame vertinti atskirai. Prieš matuodami įsitinkinkite, kad Jūsų 
prietaisas paruoštas. Nepamirškite švariai nuplauti elektrodą po kiekvieno matavimo. Dirvos pH duomenų 
tikslumas priklauso nuo išmatuotų mėginių kiekio.



ir padidina atsparumą sausrai)

    Kiekvienas besidomintis žemės ūkiu žino, kad yra trys elementai, be kurių augalai negali augti: azotas 
(N), fosforas (P) ir kalis (K). Šie elementai vadinami makroelementais, likę elementai, kurių augalams reikia 
mažiau yra vadinami mikroelementais.
     Norint, kad augalai būtų sveiki ir gražūs būtina nuolat juos laistyti subalansuotu, mikro ir makroelementų 
prisotinu tirpalu. Trūkumas arba perteklius bent vieno iš šių maistinių elementų gali turėti ilagalaikes 
pasekmes, kurios laikui bėgant gali augalą pražudyti.
  Maistinių medžiagų trūkumas gali sulėtinti augalo augimą, sumažinti atsparumą ligoms, apriboti 
produktyvumo kokybę. Maistinių medžiagų perteklius, kuris dažniausiai atsiranda dėl per didelės trąšų 
koncentracijos, gali užteršti požeminius vandenis. Dideli kiekiai pavojingų medžiagų gali kauptis 
išaugintuose pasėliuose.
     

Neorganinių medžiagų
svarba augalams

Veikimas Trūkumas Perteklius

Azotas

• gyvybiškai svarbus augalų augimo
stadijoje
• skatina kamieno ir daigų augimą
• skatina lapojimą
• padeda pasisavinti kitas maistines
medžiagas (ypač fosforą)
• įtakoja didesnį derlingumą (vaisių
dydis ir kiekis)

• lėtina augimą
• mažesni lapai
• lapų pageltimas
• mažesni vaisiai
• pirmalaikis sunokimas

• sumažina atsparumą ligoms ir
atmosferos poveikiui
• padidina vandens sunaudojimą
(dėl per didelių užaugusių lapų)
• bloga vaisių kokybė
• pavėluotas sunokimas
• sumažina kalio absorbciją

Fosforas

• stimuliuoja šaknų augimą
• stimuliuoja žydėjimą
• stimuliuoja vaisių susidarymą ir
nokimą
• stiprina augalų audinius
• yra būtinas sėklų formavimuisi

• sulėtina vaisių brandinimą
• lėtina augimą
• stabdo lapų augimą

• sumažina produktyvumą
• sumažėja šaknų sistema

• nesubrandina arba subrandina
daug mažų vaisių
• bloga kai kurių mikroelementų
absorbcija

Kalis

• pagerina vaisių ir augalų
kokybę
• suteikia daugiau atsparumo šalčiui
ir ligoms, kurias sukelia grybai
• reguliuoja ląstelių pabrinkimą (pa-
deda reguliuoti osmosinius procesus

• lėtina augimą
• subrandina mažesnius vaisius
• didina vandens išgaravimą
• mažina atsparumą šalčiui

• sumažina kalcio ir magnio
absorbciją
• padidina vandens suvartojimą
• didina substratų druskingumą

Mikroelementų poveikis augalams

    Tiriant dirvožemiui drėkinti skirtą vandenį, dažnai galima pastebėti, kad jo sudėtis kinta. Dažniausiai 
nustatoma padidėjusi nitratų koncentracija, kuri paprastai atsiranda dėl pernelyg didelio tręšimo arba
neracionalaus skysto mėšlo paskirstymo. Drėkinimui skirto vandens analizė leidžia sužinoti, kurių 
medžiagų yra per daug arba per mažai ir parengti naudingus tręšimo planus.
    

Drėkinimui skirtas vanduo



Prietaisai

Daugiau informacijos teiraukitės:

UAB "Hanna Instruments Vilnius"
Savanorių pr.178, LT03154 Vilnius
Tel. 8 5 260 1910, Faks. 8 5 210 1368
office@hannainst.lt, www.hannainst.lt

HI 98127 pH matuoklis

Matavimo 
diapazonas

Skiriamoji geba

Tikslumas

Nuo -2.0 iki 16.0 pH
Nuo -5.0 iki 60.0°C

0.1 pH/ 0.1°C

±0.1 pH
±0.5°C

Matavimo
diapazonas

Skiriamoji geba

pH nuo 0.00 iki 14.00 pH
EC nuo 0 iki 3999 µS/cm
TDS nuo 0 iki 2000 mg/l
Temp. nuo 0.0 iki 60.0°C

pH 0.01 pH
EC 1 µS/cm
TDS 1 mg/l
Temp. 0.1°C

Matavimo
diapazonas

Skiriamoji geba

Tikslumas

Nuo -2.0 iki 16.0 pH
Nuo -5.0 iki 105.0°C

0.01 pH/ 0.1°C

±0.02 pH

Trąšų tirpalams, vandeniui,
netiesioginiam dirvos matavimui.
Atsparus vandeniui.

HI 98129 
pH/EC matuoklis
Atsparus vandeniui matuoklis
netiesioginiam dirvos matavimui.

HI 99121
pH matuoklis

Tiesioginiam ir netiesioginiam
dirvos matavimui.
Tikslus, tvirtas bei patikimas.

Matavimo
diapazonas

Skiriamoji geba

Tikslumas

Nuo -2.0 iki 16.0 pH
Nuo -5.0 iki 105.0°C

0.01 pH/ 0.1°C

±0.02 pH

HI 98501
Termometras

Dirvos temperatūros matavimui.

Tikslumas
pH ±0.05 pH
EC ±2 % pilnos skalės
TDS ±2 % pilnos skalės
Temp.±0.5°C

Hanna Instruments Fotometrai 
NPK nustatymui

HI 93640 Termo higrometras

Santykinės drėgmės nustatymui.
Tikslus, tvirtas bei patikimas.

Matavimo
diapazonas

Skiriamoji geba

Tikslumas

RH nuo 10.0 iki 95.0% RH
Temp. nuo 0.0 iki 60.0°C

RH 0.1 %
Temp. 0.1°C

±3% (50-80RH); ±4% (50-80RH)
±0.5°C

    
Fotometrų pagalba  galima nustatyti 
NPK  koncentraciją dirvoje ir aplinkoje, 
taip pat  ir kitus parametrus. 

Pvz.: 
- amoniaką nuo 0 iki 100 mg/l;
- nitratus nuo 0 iki 300 mg/l;
- fosforą nuo 0 iki 100 mg/l;
- kalį nuo 0 iki 200 mg/l;
- kalcį nuo 0 iki 400 mg/l;
- magnį nuo 0 iki 150 mg/l;
- sulfatus nuo 0 iki 100 mg/l ir kt.

Mėginius patartina imti naudojant 
lizimetra, pvz:. Hanna Instruments 
lizimetras HI 83900

Matavimo
diapazonas

Skiriamoji geba

Tikslumas

EC nuo 0.00 iki 4.00 mS/cm
Temp. nuo 0.0 iki 50.0°C

0.01mS/cm / 0.1°C

±0.05 mS/cm (0.00-2.00 mS/cm)
±0.30 mS/cm (2.00-4.00 mS/cm)

±1°C

HI 98331
Dirvožemio EC matuoklis

Tiesioginiam dirvos EC matavimui.
Lengvas ir patogus naudoti.

HI 3895 
Dirvožemio testų rinkinys

Ekonomiškas būdas greitai patikrinti pH, taip 
pat azotą (N), fosforą (P) ir kalį (K).


