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Pomiar wartości pH (woda glebowa) 
 

 Pobrać próbkę gleby. 

 Przesiać glebę i wsypać w probówkę. 

 Do gleby dodać destylowaną wodę w ilości równej w przybliżeniu 2,5-krotności objętości gleby. 

 Odwrócić do góry dnem na ok. 3 minuty (NIE WSTRZĄSAĆ!), następnie odstawić. 

 Włożyć pasek do pomiaru pH w przejrzystą ciecz. 

 Porównać barwę paska pomiarowego ze skalą barw. 

Analiza wartości pH (woda glebowa) 

  
Wartość 

pH 
Opis Ocena wartości pH 

> 7,5 Zasadowy Ograniczona aktywność biologiczna 

7,5 - 6,5 NEUTRALNY Optymalny 

6,9 - 5,9 Słabo kwaśny Ograniczona aktywność biologiczna 

5,5 - 4,5 Silnie kwaśny Silnie ograniczona aktywność biologiczna 

< 4,5 
Bardzo silnie 

kwaśny 
Praktycznie brak aktywności biologicznej 

 

  

Azot 

Fosfor 

Potas 

Wapń 

Siarka 

Magnez 

Żelazo 

Mangan 

Bor 

Miedź, cynk 

Molibden 

Kwaśny Neutralny Zasadowy 

Optymalna wartość pH 
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Wskazówka: Wartości uzyskane w ramach samodzielnie przeprowadzonych pomiarów 

i porównania z dołączoną do testu tabelą są wartościami orientacyjnymi! Oznacza to, że metoda 

polowa ma charakter wskazujący tendencję rozwoju, jednak nie zastąpi badania w laboratorium! 

 

Porada: W przypadku często pojawiających się, niepokojących wartości należy wziąć pod 

uwagę możliwość skorzystania z ekspertyzy odpowiedniego eksperta w dziedzinie 

gleboznawstwa bądź doradcy rolniczego, ponieważ na niektóre wartości można wpływać 

w naturalny sposób. 

 

Porada: Chcąc uzyskać bliższe informacje dotyczące oficjalnych celów związanych 

z wapnowaniem w danym regionie i spełnić na przykład wymagania rolnictwa ekologicznego, 

należy zwrócić się do następującego punktu: 
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