
Bruksanvisning pH-mätare 
med elektrod för mätningar i jord

HI-99121

Allmänt om pH-mätaren
Sätt i elektroden i kontakten upptill mätaren. Se till att ”piggarna” kommer i hålen och skruva fast ringen. Ta 
av ”hatten” nertill på elektroden innan mätningen.
Sätt på mätaren genom att hålla ner ON/OFF/MODE-knappen i ca 2 sekunder. Först syns all text på 
displayen i några sekunder och sedan syns konditionen på batteriet exempel: % 100 BATT. Man stänger av 
mätaren genom att trycka på ON/OFF/MODE-knappen. OFF syns i displayen en stund.
Om man vill ”frysa” displayen tryck ner SET/HOLD-knappen i ca 2 sekunder tills HOLD syns i displayen, 
exempel pH 5.73 HOLD. Tryck på vilken som helst knapp för att komma till normalt läge igen.
När man gör mätningar, skaka elektroden försiktigt en stund och doppa sedan ner elektroden i provet rör om 
försiktigt och vänta tills symbolen  försvinner 

Hur man kalibrerar mätaren
För bästa noggrannhet rekommenderar vi alltid tvåpunktskalibrering (först pH 7.01 och sedan pH 4.01 eller  
pH 10.01) 

1. Sätt på mätaren genom att hålla ner ON/OFF/MODE-knappen i ca 2 sekunder.

2. Tryck ner ON/OFF/MODE-knappen i ca 3 sekunder tills OFF försvinner i displayen och CAL kommer upp 
istället. Släpp då knappen. Nu syns pH 7.01USE 

3. Stoppa ner elektroden i buffertlösning pH 7.01. Det kommer upp pH7.01 i displayen och efter en stund 
(ca 10-20 sek) syns OK i displayen i ca 1 sek, och sedan syns pH 4.01USE. Skölj elektroden helst med 
destillerat vatten.

4. Stoppa sedan ner elektroden i buffertlösning pH 4.01 efter ca några sekunder syns OK i displayen. 
5. När kalibreringen är klar går mätaren automatisk in i normalt mätningsläge.

Att ändra från C° till F°
Tryck ner knappen ON/OFF/MODE-knappen i ca 6 sekunder, tills CAL försvinner och Temp syns i nu i 

displayen istället. Använd SET/HOLD-knappen för att skifta mellan C° till F°. Tryck sedan på 
ON/OFF/MODE-knappen för att komma till mätningsläget. 

pH i jorden
pH är koncentrationen av vätejoner (H+). Jorden kan vara sur, neutral eller alkalisk. De flesta växter föredrar 
ett pH-värde mellan 5.5 och 7.5. Exempel svamp föredrar sura jord, medan de flesta bakterier, speciellt de 
som behövs i växtnäring trivs i mer neutrala jordar.

Hur man mäter pH i jorden direkt
1 Gräv bort 5 cm av översta lagret av jorden.
2 Använd den medföljande jordborren och gör hål ca 20cm eller mer
3 Om jorden är torr blöt upp den med lite destillerat vatten.
4 Skölj pH-elektroden med vanligt vatten
5 Tryck väldigt försiktigt ned pH-elektroden i jorden så att kulan på elektroden kommer i kontakt med 

jorden i botten på hålet. 
6 Läs av pH-värdet på mätaren
7 Tvätta av pH-elektroden i vanligt vatten och ta försiktigt bort jorden med fingrarna eller med hjälp av 

mjuk trasa
Gör om provtagningen på flera platser längre bort
Ta hänsyn till medelvärdet av alla mätningar i samma område.

För bästa och noggrannaste resultat; ta lite jord och lös upp med jordlösning(HI7051). Det är bättre att göra 
detta om jorden är hård och stenig för att undvika att glas pH-elektroden går sönder.
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Hur man mäter pH i en jordlösning (1:2.5)
A)  Provtagning
1 Tag 1 prov per 1000m2 där jorden ser likadan ut. Även vid små ytor rekommenderar vi 2 prover ( ju mer 

prover desto bättre provresultat)
2 Undvik att ta prover där jorden ser annorlunda ut
3 Provets storlek: Ta lika stora delar jord till alla proverna. Använd t ex påsar med samma storlek för 

provtagning. 
4 Djup vid provtagning: Generellt: gräv och kasta bort ca 5 cm av ytjorden, vid örtplantering ca 20-40cm 

och vid fruktträdgård ca 20-60cm djupt.
5 Sprid ut jordprovet på en tidning och låt jorden torka på en skuggig plats eller stoppa in det i en ugn i 40°. 

Smula sönder den torkade jorden och blanda ihop till en homogen blandning och kasta bort stenar och 
växtdelar.

6 Ta nu prover från blandning för analys.

B)  Uppblandning av provet och mätningen
1 Sålla jorden till 2mm
2 Häll upp 25ml lösning HI7051 i en bägare och väg upp 10g jord och häll i jorden i bägaren. ( eller 50 ml 

lösning och 20g jord)
3 Rör om i ca. 30 sekunder
4 Vänta 5 minuter
5 Blanda igen och mät pH-värdet i lösningen

Mätning direkt i kruka
Om jorden är torr blöt jorden med destillerat vatten. Stoppa ner pH-elektroden försiktig i jorden och läs av 
pH-värdet. 

Mätning i Organisk substrat lösning
Låt substratet torka
Kasta bort grova växtdelar och stenar
Blanda i en bägare: 1 del jord och 2 delar av lösningen HI7051 T ex fyll en 50ml bägare och packa jorden lite 
lätt. Häll i jorden i en större bägare och tillsätt 100ml av HI7051 lösning
Blanda om i 30 sek och vänta i 5 minuter
Blanda igen och mät pH-värdet i lösningen

Bevattnings vattnet
Kvalitén på bevattningsvatten är mycket viktigt. Om pH-värdet är långt från pH 7 kan det finnas andra 
organismer i vattnet som inte är bra för det man ska vattna.

Värdering av vattenkvalité:
Bra: 6-8.5 pH Vattnet kan användas utan problem.
Tillräckligt: 5-6 pH eller 8.5-9 pH Vissa känsliga grödor kan få problem.
Otillräckligt: 4-5 pH och 9-10pH. Används försiktigt, undvik att vattna växterna med detta vatten.
Mycket otillräckligt: mindre än 4 pH och över 10 pH
Det kan finnas andra missförhållande som man kan analysera genom kemiska analyser.

Byte av batterier
När man sätter på mätaren och det står ca 5% vid batteri symbolen ska batterierna bytas. Om batterierna har 
lägre status går inte mätaren att sätta på eller stängs av automatiskt under själva mätningen. Detta bara för 
att inte man ska få felaktiga pH-värden. Skruva bort de fyra skruvarna på baksidan av mätaren vid 
batteribyte (4st Alkaliska1.5V AAA).
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