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CHLOROFILOMIERZ 
 

ADC OSI CCM200 Plus 
 
LEKKI RĘCZNY PRZYRZĄD DO DOKŁADNEGO I ŁATWEGO OKREŚLANIA 
ZAWARTOŚCI CHLOROFILU. 
 
 
• Duża pojemność pamięci – 

160.000 zestawów danych; 
• Duża powierzchnia opróbowania 

(średnica 1 cm); 
• Wyświetlacz graficzny; 
• Możliwość uśredniania i 

graficznej prezentacji 30 
pomiarów; 

• Niewielka waga i rozmiary; 
• Obsługa przyjazna dla 

użytkownika – szybkie 
wyświetlanie wyników; 

• Nieniszczące pomiary; 
 
 

WIARYGODNE OKREŚLANIE 
ZAWARTOŚCI CHLOROFILU 

 
Nowy chlorofilomierz CCM-200 Plus określa 
dokładnie zawartość chlorofilu w roślinach i uprawach. Specjalnie przydatny jest przy wprowadzaniu 
programów zarządzania nawożeniem.  CCM-200 Plus jest idealnym przyrządem zarówno do badań naukowych 
jak i w szkolnictwie. CCM-200 Plus dostarcza wiarygodnych i powtarzalnych danych dotyczących zawartości 
chlorofilu – pomiar jest niezwykle prosty i szybki. Duża pojemność pamięci i niewielka, przenośna konstrukcja 
sprawiają, iż CCM-200 Plus jest najefektywniejszym terenowym chlorofilomierzem dostępnym na rynku.  
 
Zmiany zawartości chlorofilu mogą być rezultatem niedostatku substancji odżywczych, zmian warunków 
środowiskowych, działania niektórych herbicydów i niedostatku światła słonecznego podczas wzrostu rośliny. 
Wiedza o zawartości chlorofilu przydatna jest przy zarządzaniu programami nawożenia (optymalizacja), 
pozwala nam na polepszenie plonów i jednocześnie pomaga nam chronić środowisko przed nadmiarem 
nawozów. Badanie szkód czynionych przez herbicydy pozwala na zmianę w ich doborze lub metodzie ich 
dawkowania, tak aby uzyskać lepsze ich działanie na chwasty bez większego wpływu na zdrowie upraw. 
 
 
 DUŻA PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA 
 
Duża powierzchnia próbkowania o średnicy 1 cm (okrąg) zapewnia najlepszą z możliwych powtarzalność i 
uśrednianie wyników. Szybkie wyświetlanie wyników pozwala na przeprowadzenie każdego pomiaru w ciągu 2 
– 3 sekund.  
 
Wewnętrzna pamięć pozwala na zapisanie do 160.000 pomiarów. Nie jest wymagane posiadanie zewnętrznego 
rejestratora danych ani komputera. Zapisane dane można wyświetlić na ekranie bezpośrednio w terenie, również 
w formie graficznej. Po powrocie do laboratorium dane można szybko sczytać do komputera poprzez port USB 
lub RS232. W standardowym zestawie dostarczany jest kabel do transmisji danych i przyjazny dla użytkownika 
program komputerowy.  
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NIENISZCZĄCE BADANIA I NATYCHMIASTOWE WYNIKI 
 
Obserwacje zmian zawartości chlorofilu mają zastosowanie w podstawowych badaniach fotosyntezy. 
Chlorofilomierz CCM-200 Plus ilustruje zmiany w zawartości 
chlorofilu, które mogą być skorelowane z kondycją roślin. Dane te 
można użyć do pomiarów fluorescencji chlorofilu i wymiany gazu.  
 
Metody laboratoryjne pomiaru zawartości chlorofilu są zarówno 
czasochłonne jak i niszczące. Normalnie próbka musi być zerwana, 
obrobiona i następnie badana za pomocą spektrofotometru. Próbka 
może być badana tylko raz, co wyklucza przeprowadzenie badania 
trendu zawartości chlorofilu w trakcie cyklu wzrostowego roślin. 
Chlorofilomierz CCM-200 Plus pozwala przeprowadzić 
nieniszczące, szybkie pomiary względnej zawartości chlorofilu bez 
konieczności zrywania liścia.  
  
WPROWADZENIE DO ZASADY POMIARU 
 
Chlorofil ma kilka różnych charakterystyk absorbcji optycznej, które miernik CCM-200 Plus wykorzystuje do 
pomiaru względnej koncentracji chlorofilu bez niszczenia próbki. Silne zakresy absorbcji są w pasmach koloru 
niebieskiego i czerwonego, lecz nie w pasmach koloru zielonego i podczerwieni, dlatego zieleń występuje w 
liściach. Mierząc ilość energii absorbowanej w zakresie czerwieni możliwe jest oszacowanie ilości chlorofilu 
obecnego w tkance. Pomiary w paśmie podczerwieni pokazują absorbcję w materiale komórkowym. Używając 
pasma podczerwieni do określania masowej absorbcji liścia, pod uwagę można wziąć takie współczynniki jak 
grubość liścia. 
 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 
 
Mierzone parametry: Absorbcja optyczna w dwóch pasmach: 653 nm (chlorofil) i 931 nm (bliska 

podczerwień).  
 
Powierzchnia pomiaru: Powierzchnia o średnicy 1 cm 
  
Rozdzielczość: +/- 0,1 CCI (Chlorophyll Content Index – Wskaźnik Zawartości Chlorofilu) 
 
Czas pomiaru: 2 – 3 sekundy 
 
Źródło światła: Dwie diody LED 
 
Odbiorniki: Dwie silikonowe fotodiody z wewnętrznymi wzmacniaczami do pomiarów absorbcji 

i monitoringu źródła światła w celu kompensacji temperatury 
 
Pamięć 160.000 pomiarów 
 
Interfejs użytkownika Wyświetlacz graficzny 128 x 32 piksele, 8 przycisków funkcyjnych  
 
Wyj ście: USB oraz RS232 
 
Zakres temperatur pracy: 0 – 50oC 
 
Wahania temperatur: Źródło z kompensacją temperatury i obwód wykrywający z minimalnym wahaniem 

w całym zakresie 
 
Bateria: Bateria alkaliczna 9 V 
 
Czas auto-wyłączenia: 4 minuty (bez konieczności wciskania żadnego przycisku lub programowania) 
 
Waga: 162 g (bez baterii) 
 
 Wymiary: 150 x 82 x 25 mm 


