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POROMETR AP4 

POMIAR PRZEWODNO ŚCI SZPARKOWEJ LI ŚCI   
 
 

 

 
 

 
Porometr AP4 
 
� Bezpośredni pomiar przewodności / oporu szparkowego liści 
� Prosta kalibracja w terenie 
� Minimalny stres liścia w trakcie pomiaru 
� Prosty interfejs użytkownika 
 
Aparat szparkowy jest podstawowym elementem 
odpowiedzialnym za przewodność dyfuzyjną powierzchni liści i 
jest wykorzystywany przez roślinę zarówno do kontroli utraty 
wody, jak i do asymilacji CO2 w procesie fotosyntezy. Dlatego pomiar przewodności szparkowej jest 
istotnym wskaźnikiem stanu wodnego rośliny i dostarcza ważnych informacji na temat wzrostu roślin i ich 
adaptacji do zmiennych warunków środowiskowych. 
 
Porometr AP4 wykonuje pomiar przewodności szparkowej poprzez porównanie precyzyjnie zmierzonej 
zmiany wilgotności wewnątrz głowicy pomiarowej do odczytów uzyskanych przy użyciu płytki 
kalibracyjnej. Płytka kalibracyjna posiada sześć ustawień przewodności dokładnie dobranych w procesie 
szczegółowych analiz. 
 
Dokładności podawane przez producentów innych porometrów i 
systemów wymiany gazowej opiera się na czasochłonnych 
ustawieniach i kalibracjach laboratoryjnych, co ma niewiele 
wspólnego z warunkami panującymi zwykle w terenie. W 
przeciwieństwie do tych przyrządów, porometr AP4 pozwala na 
wykonanie prostej kalibracji w terenie na podstawie 
sprawdzonych standardów kalibracyjnych (płytka kalibracyjna). 
 
Porometr AP4 ma również wiele innych zalet, które pozwalają na 
wykonanie dokładnych i szybkich pomiarów przewodności 
szparkowej w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe: 

 
• Dokładna kompensacja temperatury 
• Brak wentylatora mieszającego powietrze wewnątrz głowicy pomiarowej 

pozwala zminimalizować efekt zamykania aparatu szparkowego 
• Lekka i ergonomiczna konstrukcja głowicy pomiarowej 
• Duży, klarowny wyświetlacz LCD (8 linni po 40 znaków) 
• Pełna klawiatura QWERTY służąca do wprowadzania opisów dla 

zapisywanych pomiarów (możliwość zapisu w pamięci do 1500 
pomiarów) 

 
Na świecie pracuje już kilka tysięcy porometrów typu AP4! 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Parametr Zakres 
pomiarowy 

Rozdzielczość Dokładność Warunki pomiaru 

  [1] [2] Zakres odczytu 
±10% 5 – 800 mmol/m2/s 

Przewodność szparkowa 
5,0 – 1200 
mmol/m2/s 

0,1 – 10 
± 20% 800 – 1200 mmol/m2/s 

±10% 0,25 – 20 mm/s 
Przewodność szparkowa 0,25 – 30 mm/s 0,01 – 0,1 

±20% 20 – 30 mm/s 
±10% 0,5 – 40 s/cm 

Opór aparatu szparkowego 0,2 – 40 s/cm 0,01 – 0,1 
±0,2 s/cm 0,2 – 0,5 s/cm 

RH 0 – 100% 0,1 ±4% - 
Temperatura głowicy -5 do +55oC 0,1 ±0,7oC 0 – 50oC 
Temperatura liść – głowica -5 do +5oC 0,1 ±0,2oC 0 – 50oC 

Promieniowanie PAR [3] 
0 – 2500 

µmol/m2/s 
10 ±15%  

Ciśnienie [4]  600 – 1200 hPa, ustawiany w krokach co 5 hPa  
Poziom cyklu RH 20 – 80%RH, ustawiany w krokach co 5%  
 

Uwagi: 
 

• [1] Rozdzielczość zmienia się w zależności od zmierzonej wartości. Pokazany zakres odnosi się do pełnego zakresu 
pomiarowego. W pojęciu względnym rozdzielczość jest lepsza niż 2%, jednak nie lepsza niż najniższa wartość pokazana w 
tabeli. 

• [2] Pokazana dokładność pomiaru ma zastosowanie dla zakresu pomiarowego kalibracji za pomocą płytki kalibracyjnej i dla 
optymalnych warunków dla głowicy pomiarowej, to znaczy różnica pomiędzy temperaturą w czasie kalibracji a temperaturą w 
czasie testu mieszcząca się w zakresie +10 do –5oC i różnica pomiędzy temperaturą liścia a temperaturą głowicy mieszcząca 
się w zakresie +2,5 do –2,5oC. 

• [3] Zakres spektralny i kosinusa są tylko przybliżone. 
• [4] Ciśnienie atmosferyczne można odczytać na opcjonalnym barometrze nadgarstkowym typu PBR1. 
• Wykonanie cyklu przy ekstremalnej kombinacji temperatury, przewodności szparkowej i wilgotności względnej (RH) czasami 

może być niemożliwe. 
 
  


