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Tensjometr 
 
Nasycona wodą komórka z gliny porowatej ma hermetyczne połączenie za pomocą wypełnionej 
wodą rurki ze szkła akrylowego z wymiennym manometrem do pomiaru niskiego ciśnienia. 

Woda w glebie jest pod wpływem pewnych sił łączących z odpowiednim napięciem wody. Poprzez 
kontakt między komórką nasyconą wodą a glebą, istniejące niskie ciśnienie wilgoci w glebie jest 
przenoszone przez komorę glinianą i wypełnienie wodą do manometru, gdzie można odczytać 
poziom ciśnienia. 

Tryb działania: 

Wraz ze spadkiem wilgotności gleby wzrasta napięcie ssania wody glebowej, co jest wskazywane 
przez manometr jako niskie ciśnienie. Niezbędnym warunkiem wstępnym jest dobry kontakt gliny z 
glebą. 
 

 

  

Skala pomiaru: 
Długość: 

0-600 mbar (=hPa) 
30 cm  

Interpretacja wyników: 
Optymalna zawartość wody w glebie zależy od zasysania wody, a tym samym od odczytu 
tensjometru. Jednak siła ssania jest bardzo zróżnicowana w zależności od rodzaju gleby. Z 
tego powodu konieczne jest samodzielne określenie optymalnej wartości ssania. 
 
Optymalne wartości: 
-100 do - 300 mbar 
( -100 mbar rozpoczęcie nawadniania dla gleby piaszczystej, 
- 300 mbar rozpoczęcie nawadniania dla gleb gliniastych, gliniastych) 
 
Uwaga: 
Optymalne wartości muszą być dostosowane do warunków na miejscu, tj. do warunków 
lokalnych, opadów, klimatu, rodzaju gleby itp. 
Uwaga: im suchsza gleba, tym wyższe ciśnienie na manometrze. Gleba w 100% nasycona 
wodą wskaże „0” na wyświetlaczu. 
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Instrukcja 
 
Aby osiągnąć optymalne warunki do uprawy roślin, niezbędna jest znajomość ilości dostępnej wody. 
Ta ilość zależy od zdolności gleby do zasysania wody. Tak więc, jeśli wartości ssania gleby są znane z 
odczytów tensjometrów, będziemy wiedzieli, kiedy nawadniać. 

1. Przygotowanie do instalacji 

Usuń plastikową folię z tensjometru. Końcówkę glinianą zanurzyć w wodzie na jakiś czas (około 12 h), 
aby powietrze w glince całkowicie opuściło bryłę gliny. 

2. Instalacja 

Odkręć miernik ssania od rurki tensjometru. Napełnij probówkę całkowicie wodą z kranu. Przykręć 
miernik ssania. Do rurki nie może dostać się powietrze. Ustaw tensjometr w reprezentatywnym 
miejscu pola. Końcówka z gliny porowatej powinna znajdować się na tej samej głębokości co strefa 
korzeniowa. Bardzo ważny jest bliski kontakt czubka gliny z glebą. Tak więc, jeśli to konieczne, 
przygotuj dołek, włóż do środka tensjometr i lekko dociśnij glebę do rurki. Cała powierzchnia 
glinianego czubka musi być zawsze całkowicie pokryta. 

3. Konserwacja 

Generalnie nie jest wymagana konserwacja. Należy często sprawdzać poziom wody w tensjometrze. 
Poziom powinien znajdować się w ostatniej ćwiartce tuby. Jeśli tak nie jest, napełnij rurkę wodą. 
Sprawdź tensjometr pod kątem szczelności. 

4. Rekalibracja 

Manometr musi być w stanie reagować nawet na przyłożenie minimalnej siły; oznacza to, że jest 
bardzo wrażliwy. Jednak w wyniku wstrząsów lub silnych wahań temperatury podstawowe 
ustawienia mogą ulec zmianie. Jeśli usunięty miernik nie wraca do zera, możesz go łatwo ponownie 
skalibrować. Szkiełko ochronne na spodzie miernika ma frezowanie około 5 mm. Przyłóż śrubokręt do 
frezu i lekko odkręć pokrywkę. Umieść parę 5 mm otwartych nożyczek pod wskaźnikiem, po lewej i 
prawej stronie trzonu wskaźnika; przykryj wskaźnik folią, ponieważ podczas pchania może odlecieć. 
Następnie pociągnij dźwignię jak wskaźnik. Ustaw wskaźnik z powrotem na wałku wskaźnika tak, aby 
pod wpływem ciśnienia atmosferycznego wskazywał zero. Na koniec ponownie włóż pokrywkę 
delikatnie naciskając. 

5. Interpretacja wyników 

Optymalna zawartość wody w glebie zależy od zasysania wody, a tym samym od odczytu 
tensjometru. Jednak siła ssania jest bardzo zróżnicowana w zależności od rodzaju gleby. Z tego 
powodu konieczne jest samodzielne określenie optymalnej wartości ssania. 

Typowe napięcia ssania: 

10 - 50 hPa nasycony do bardzo wilgotnego 

70 - 100 hPa wilgotne do umiarkowanie wilgotne, na przykład dla podłoża torfowego 150 - 200 hPa 
umiarkowanie suche do suchego 

> 200 hPa na otwartym polu, początek suchości 


