
Nossa família GroLine® de medidores, monitores e sistemas 
de dosagem de pH, condutividade e TDS ajudam a otimizar a 
qualidade  das plantas e maximizar o rendimento. s
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Soluções completas para análises da água. 
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HI9810302  | Tester Bluetooth de pH para Solo
O HI9810302 HALO2 Tester Bluetooth GroLine 
de pH foi desenvolvido para trazer simplicidade 
para o teste de pH do solo em aplicações 
ambientais e de agricultura.

O Bluetooth® permite fácil integração com os 
sistemas de registro de dados atuais

Proteção Resistente à água IP65

Eletrodo especí�co para veri�cações pontuais 
de pH do solo e em soluções de solo
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Quando usado com o HALO2, o Hanna Lab App transforma um dispositivo smart compatível em um medidor de pH completo. 
As funções incluem calibração, medição, grá�cos, registro de dados e compartilhamento de dados, bem como recursos de Boas 
Práticas de Laboratório (GLP). A medição e o registro começam em intervalos de um segundo assim que o HALO2 é conectado.

Lançamentos
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Faixa de pH 

Faixa de Temperatura -0.0°C a 60.0°C

Precisão de pH

Faixa de mV*

0.00 a 12.00 pH

0.1 ou 1 mV

±0.05 pH

HI981412
Sistema GroLine de Dosagem 
de pH para Soluções de 
Nutrientes e Água de Irrigação

HI981413
Sistema GroLine de Controle 
de condutividade para 
Soluções de Nutrientes e Água 
de Irrigação       

Monitoramento e Dosagem de Nutrientes 
24 horas de forma automática! 

Você sabia que oferecemos 
garantia estendida sem custo?
Para mais informações acesse:

*Com o app Hanna Lab



Código HI9814 HI98131 Combo HI98118 HI98115 HI98331 Soil test™ HI98318

Faixa de pH 0.00 a 14.00 0.00 a 14.00 0.00 a 14.00 0.00 a 14.00 — —

Faixa EC 0.00 a 6.00 mS/cm 0.00 a 6.00 mS/cm — —
0 a 4000 µS/cm

0.00 a 4.00 mS/cm 
(dS/m)

0.00 a 6.00 mS/cm

Faixa TDS 0 a 3000 ppm ; 0 a 3000 ppm ; — — — 0 a 3000 ppm ; 

Temperatura 0.0 a 60.0°C 0.0 a 60.0°C 0.0 a 50.0°C — 0.0 a 50.0°C 0.0 a 50.0°C

Calibração 
automática

• • • • • •

Compatível com
Solução de calibração 
Rápida Quick Cal*

• • • (pH apenas) — — • (EC apenas)

CAT • • • — • •

Proteção à água • • • — — •

Junção de pH em
tecido extraível — —

Função HOLD • • — — • —

Desligamento auto. • • • • • •

Eletrodo 
substituível • • — • — —

Indicador de 
estabilidade

• • • • • •

* A solução Quick Cal permite a calibração de pH e EC em um ponto. 

Calibração Rápida
Solução Quick Cal para pH/EC
HI5036-023  frasco de 230 mL 

Calibração Rápida
Solução Quick Cal para pH/EC

HI50036P sachês de20 mL(25 unid)

pH 4.01 
Solução de calibração, 

frasco de 230 mLHI7004-023  

pH 7.01 
Solução de calibração,

frasco de 230 mLHI7007-023  

pH 10.01 
Solução de calibração, 

HI7010-023  frasco de 230 mL

1413 µS/cm 
Solução padrão de condutividade
HI7031-023  frasco de 230 mL

5000 µS/cm 
Solução padrão de condutividade
HI7039-023  frasco de 230 mL

Solução de Limpeza 
para eletrodos de pH
HI7061-023  frasco de 230 mL

Solução de 
Armazenamento
para eletrodos de pH

HI70300-023  frasco 230 mL

Eletrodo de pH/Temp
p/ medição direta no
Solo 
HI12943 para o HI9814

Capa de
Proteção  
HI710030 
para o HI9814

Soluç ração e Manutenção

re

- pH
- Condutividade
- Temperatura

(11) 2076 - 5080       | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br

- TDS

ões de Calib

Todos os equipamentos Hanna Instruments são produzidos nos Estados Unidos e Europa.

• • • —
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Condutividade / Sólidos Totais Dissolvidos (TDS) 

(11) 2076 - 5080  | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br

Condutividade

Por que esse parâmetro é tão importante?

A alcalinidade é um fator importante.
Ela é a habilidade da substância de resistir 
à troca de pH, de�nida como a capacidade 
de resistência de uma solução. Afetando 
assim o quanto de ácido será necessário 
para manter o controle do pH. Quanto 
maior for a alcalinidade de sua água, mais 
resistente ela será para manter um 
controle de pH, mas se esta água estiver 
com um nível baixo de alcalinidade, maior 
será sua volatilidade em aceitar uma 
alteração em seu pH.

Condutividade é um fator importante nos cultivos em estufas e hidroponicos, é medida tanto no solo quanto 
em soluções fertilizantes. 
A condutividade do solo é uma excelente indicação da presença de sais nutritivos, e deve ser checada antes 
e depois da fertilização, para estabelecer sua e�cácia e também para garantir que o solo não �que muito 
salino ou que as raízes das plantas não sejam dani�cadas. 
A condutividade da água de irrigação e das mesclas de fertilizantes é checada para assegurar que os valores 
estejam numa faixa aceitável e que a concentração correta de fertilizantes seja aplicada. 

A condutividade elétrica é de�nida como a habilidade de uma substância de conduzir uma corrente elétrica. 
A condutividade numa solução é diretamente proporcional a concentração de sais, sendo ela dependente 
também da temperatura, logo sua condutividade aumentará na proporção que a temperatura também 
aumentar. 
Para obter estes resultados é importante considerar um instrumento que compense os efeitos da 
temperatura automaticamente. 
Produtores que realizam cultivos devem  considerar o uso destes equipamentos para assegurar que a 
quantidade correta de nutrientes seja disponibilizada às plantas e devem manter seus equipamentos 
calibrados com as soluções indicadas. 

HI98331
Medidor de Condutividade e 
Temperatura Diretamente no Solo
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50 100 150 200 03 0

21-7-7 0,28 0,56 0,84 1,12 1,68 2,23

9-45-15 0,60 1,20 1,80 2,41 3,60 4,82

20-20-20 0,20 0,40 0,60 0,80 1,20 1,60

20-10-20 0,33 0,66 0,99 1,32 1,98 2,63

21-5-20 0,29 0,58 0,93 1,16 1,86 2,33

6

2

2

6

Nitra 2

Fosfa 4

Nitra 1

Nitrat 6

Nitrat 3

Checando EC de fer� lizantes mesclados e Sais Fer�  lizantes
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9-45-15 0,60 1,20 1,80 2,41 3,60 4,82

2

Nitra 2

Nitra 1

Nitrat 3

17-5-17 0,32 0,64 0,96 1,28 1,92 2,5

13-2-13 0,34 0,68 1,02 1,36 2,04 2,7

14-0-14 0,34 0,68 1,02 1,36 2,04 2,7

15-0-15 0,37 0,74 1,11 1,48 2,22 2,9

to de Amônia 0,24 0,48 0,72 0,96 1,44 1,9

to de Amônia 0,36 0,71 1,08 1,42 2,14 2,8

to de Cálcio 0,31 0,63 0,94 1,26 1,88 2,5

o de Magnésio 0,55 1,09 1,64 2,18 3,28 4,3

o de Potássio 0,27 0,56 0,83 1,11 1,66 2,2

Fórmula N-P2O5-K2O | Valores podem ser alterados de acordo com o 
fabricante.

Nitrogênio ppmFormulação

TABELA DE EC (SOLUÇÃO DE EC vs ppm N)

A Condutividade Elétrica (EC) é exibida em 
milisiemens (mS) ou microsiemens (µS), sendo 
1 mS = 1000 µS.
Já o TDS (Sólidos Totais Dissolvidos) é uma 
proporção de EC que é usualmente exibido em 
ppm (partes por milhão). Três fatores de 
multiplicação proporcional são usados para 
converter EC para TDS, sendo eles 0.7 
(hidropônicos), 0.64 (solo) e 0.5. Exemplo: se o 
valor medido de EC for 1000 µS, isto pode ser 
convertido multiplicando por 0.7, o que resulta 
em 700 ppm.

Calculando o ppm de Nitrogênio de uma 
solução fertilizante 20 - 10 - 20 com um EC 
total de 1.8 mS e utilizando água de irrigação 
com um EC de 0.5 mS.

Solução Fertilizante de EC - EC de Água= EC 
apenas de Fertilizante 1.8mS - 0,5mS = 1.3mS 

Através da tabela ao lado, um fertilizante 20 - 
10 - 20 com um EC de 1.3 mS lhe dará uma 
concentração de 200 ppm  de N utilizando uma 
água de irrigação com um EC de 0.5 mS.

EC de 20-10-20 em 200 ppmN + EC da Água = 
EC da solução fertilizante 1.3 mS + 0.5 mS = 
1.8 mS

Duas escalas para medição 
de EC e TDS 

04 0

HI775 - Checker® HC de alcalinidade 
de 0 a 500 ppm.

Problemas comuns de alcalinidade e sugestões

Alcalinidade ideal para estufas: 60 - 120 ppm

Sugestão

Baixa Alcalinidade
pH médio/baixo,

toxicidade de ferro,
de ciência de Ca Mg

Use fer lizante básico,
adicione cal extra. Use
fer lizante com Ca eMg

extras

Alta Alcalinidade
>150 ppm

pH médio/alto ,
de ciência de Ferro

Acidi que. U lize
fer lizante ácido

Problema

Alcalinidade
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Qualidade

1º Mantenha o eletrodo hidratado

2º Lave, não friccione o eletrodo
Por quê? Friccionar o eletrodo com toalha de papel pode
gerar carga estática, interferindo na leitura do pH.

***Retire o excesso de água com um lenço de papel sem 
SEM ESFREGAR.

3º Armazene o eletrodo em solução 
de armazenamento
Por quê? Armazenar em água deionizada faz com que os 
íons do bulbo do eletrodo e os íons do eletrólito da referência
migrem para a amostra, alterando as concentrações 
internas, ocasionando respostas lentas e errôneas.
Correção: Armazene seu eletrodo em solução de 
armazenamento (HI70300L).  

4º Limpe seu eletrodo regularmente

Por quê? Podem ser formados depósitos no eletrodo 
durante o uso, revestindo o bulbo de vidro. Isso pode 
ocasionar leituras e calibrações incorretas.

5º Calibre frequentemente

Por quê? Todos os eletrodos de pH precisam ser calibrados 
frequentemente para garantir a precisão.
Correção: A frequência de calibração depende do grau de 
precisão que você deseja. Recomenda-se a calibração 
semanal.

TOP 5

Por quê?
levar à desvios nas leituras de pH, tempo de resposta
lento e medições  incorretas.
Correção: Reative o eletrodo seco submergindo o bulbo
e a junção em solução de armazenamento (HI70300L),
por pelo menos 1h.

Correção: Apenas lave o eletrodo de pH com água
deionizada ou destilada

Correção: Limpe seu eletrodo de pH, usando uma solução 
de limpeza especialmente formulada (HI7061L – para uso 
geral). É ideal que se realize o procedimento de limpeza

aplicação.

Medições de pH 

O pH é a concentração de íons de hidrogênio (H+) contido em uma 
amostra, podendo ser lida na faixa de 1 a 14, onde 7 é o pH neutro. 
Abaixo de 7 temos uma amostra ácida e acima de 7 uma amostra alcalina.
Na imagem abaixo a escala de pH está representada de forma grá�ca: 

Cuidados com seu medidor de pH
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A maioria das plantas possui um pH de solo ideal para seu 
crescimento entre 5.8 e 6.4 pH. Para aplicações em solo direto, 

uma faixa de pH de 6.5 - 7.0 pH é o mais comum.

pH Atual Valor de pH desejado

           1,8     2,4     3,3     4,2     4,8
7,5          1,2     2,1      2,7     3,6     4,2

     1,2      2,1     3,0      3,67,0 0,06

            1,5     2,4      2,76,5
Kg a 

adicionar

0,06

6,5 6,0 5,5 0,5 4,5

Quilos de Enxofre para abaixar o 
valor do pH / 1000m2

Quilos de Cal Agrícola para aumentar o pH do 
Solo /1000m2

Valor de pH à partir 
do teste de solo

Abaixo de 5.0

5.0 - 6.0

Acima de 6.0

Cal / 1000 m2

45 kg de Cal Agrícola
22 kg de Cal Agrícola

Não use cal

*Aumente a taxa em 0,5 para solos de argila.

Guia de pH para crescimento de plantas comuns de estufas

Grupo GeralFerro ine�ciente às plantas Ferro e�ciente às plantas

pH 5.4 a 6.2 pH 5.8 a 6.4 pH 6.0 a 6.6

Bacopa Crisântemo Gerânio (sementes)

Calibrachoa Gerânio Não-me-toque
Nemesia (Jóia-do-Cabo) Impatiens (Beijo Turco) Lisianthus

Pansy Poinsétia

Petúnia

Snapdragon
Scaevola (Flor Canhota)

O pH da água é importante para a manutenção da planta, 
pois este afeta a solubilidade de fertilizantes e a e�cácia 
de inseticidas e fungicidas.

HI98118
pHmetro de bolso
para Hidroponia
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pH Ideal para cada  tipo de aplicação de defensivos

HI98168 
Medidor portátil 
pro�ssional 
de pH no solo 
Linha Groline

Precisão de ± 0.002 pH
Eletrodo especí�co pra medição do pH do solo
O medidor portátil pro�ssional GroLine de pH direto no 
solo foi projetado para trazer simplicidade e 
pro�ssionalismo para testes ambientais e agrícolas.  
Sua sonda especializada possui uma ponta cônica e uma 
junção tripla de cerâmica para melhorar o  desempenho 
em solos com baixo teor de umidade.

Faixa de pH 
-2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH;
-2.000 a 20.000 pH

±2000 mV

Faixa de Temp. -20.0 a 120.0°C

Precisão de pH

Faixa de mV
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Princípio
pH

A vo Ide

Aci uorfenSódium 5.0 Acephate 5.0 Benomil 5.0 Abamec n 5.0 Ethphon 3.0

Acier uorfen +
Bentazone

5.0 AzimphosEthvi 5.0 Bitertanol 5.0 Amitraz 5.0
Cloreto de
Mepiquat

5.0

Alachlor 5.0 BacillusThurigiensis 5.0 Captan 5.0 Azocyclo n 5.0 a 6.5

Ametryne 5.0 Carbaryl 5.0 Carbendazim 5.0 Bromopropylade 5.0

Atrazine 5.0 Carbofuran 5.0 Carboxin 5.0 Cyhexa n 5.0

Chlorimuron-Etyl 5.0 Cartap 5.0 Cyproconazole 5.0 Dicofol + Tetradifon 5.0

Clomazone 5.0 Cloropyrifos 4.0 – 5.0 Difenoconazole 5.0 Dimetoate 4.0

Diclorofenoxiacé co 5.0 Deltametrine 4.0 Iprodione 5.0 Hexythiazox 5.0

Diquat 5.0 Diazinon 7.0 Mancozeb 5.0 Propargite 5.0

Diuron 6.0 – 7.0 Di ubenzuron 5.0
Oxicloreto de

Cobre
5.0 – 6.5

Diuron-Hexazinone 6.0 Dimetoate 4.0 Propiconazole 5.0

Fenoxaprop –P –E l 5.0 Ethion 5.0-6.0 Tebuconazole 5.0

Fluazipop –P-Bu l 5.0 Endossulfan 5.0
Thiofanato
Me lico

5.0

Gliphosate 3.0 – 4.0 Fenitrothion 4.0 – 6.5 Thiabendazole 5.0

Glufosinato 4.0 Fenthion 4.0 – 5.0 Triadimefon 5.0

Imazapyr 5.0 Fenvalerate 4.0 Triforine 5.0

Imazaquin 5.0 FormetanateHidrocloreto 6.0

Imazethapyr 5.0 Lambdacyhalothrin 4.0

Flumetsulan 5.0 Lufenurom 5.0

Fomesafen 5.0 Malathion 5.0

Halosulfuron 5.0 Methamidophos 4.0 – 5.0

Holoxifop 5.0 Methidathion 4.0 – 5.0

Lactofen 5.0 Methomil 5.0

Linuron 5.0 Monotocrophos 4.0

Metolaclor 5.0 Parathion-Me l 5.0

Metribuzin 5.0 Permethrin 4.0

Oryzalina 5.0 Phosmet 5.0

Oxy uorfen 5.0 Profenofos 4.0

Paraquat 4.0 Te ubenzuron 5.0

Pendimenthalin 5.0 Thiodicarb 5.0

Picloran 5.0 Thiometon 5.0

Sethoxidim 5.0 Triazophos 4 0 – 6.5

Simazine 5.0 Trichlorfon 6.0

Sulfentragone 5.0

Sulfosate 5.0

Dicamba 5.0 Cypermethrin 4.0 Fernarimol 5.0 – 6.0
Óxido

deFenibuta na
7.0

Cyanazine 5.0 Ci utrin 4.0 Dodine 6.0 – 7.0 Fenbuta n-oxide 7.0

pH Ideal Princípio A vo

Bentazone 7.0 Carbosulfan 5.5 a 7.0 Clorothalonil 5.0 – 6.0 Dicofol 5.0

Princípio A vo pH Ideal Princípio A vo pH Ideal Princípio A vo pH Ideal

pH ideal para cada po de aplicação de defensivos
HERBICIDAS INSETICIDAS FUNGICIDAS ACARICIDAS REGULADOR DE

CRESCIMENTO

Trifuralina 5.0
http://www.revistacampoenegocios.com.br/ph-ideal-de-calda-para-produtos- tossanitarios/

±0.1 pH / ±0.01 pH / ±0.002 pH

Especi�cações técnicas HI98168 
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HI98168 
Medidor portátil 
pro�ssional 
de pH no solo 
Linha Groline

eto de
re

5.0 – 6.6.5

nazole 5.00

nazole 5.00

nato
ico

5.00

dazole 5.00

mefon 5.00

rriinnee 55.00



O sabor da fruta

Sólidos solúveis 

Tabela - Índice de refração de sucos em cultivo  
Calibrado em % de sacarose ou BRIX.

Frutas Ruim Regular Bom Excelente

Maçã 6 10 14 18+
Abacate 4 6 8 10+
Banana 8 10 12 14+
Casaba 8 10 12 14+
Cereja 6 8 14 16+
Coco 8 10 12 14+
Uva 8 12 16 20+

Toranja 6 10 14 18+
Melão 8 10 12 14+
Quincã 4 6 8 10+
Limão 4 6 8 12+
Lima 4 6 10 12+
Manga 4 6 10 14+
Laranja 6 10 16 20+
Mamão 6 10 18 22+
Pêssego 6 10 14 18+
Pêra 6 10 12 14+

Abacaxi 12 14 20 22+
Passas 60 70 75 80+

Framboesa 6 8 12 14+
Morango 6 10 14 16+
Tomate 4 6 8 12+

(11) 2076 - 5080     | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br

A Doçura das Frutas

Durante o crescimento da fruta são armazenados complexos de sólidos solúveis, em sua maioria os açúcares, e outras substâncias 
voláteis em seu interior que dão o sabor característico da fruta.
Além dos açúcares, outras substâncias orgânicas como ácido e taninos também estão presentes nos sólidos solúveis, o que torna 
possível medir a doçura das frutas através desse parâmetro.

A colheita no ponto certo da maturação é o principal determinante do sabor da fruta. 
É importante que os produtores de frutas invistam na produção de sabor e na garantia de doçura.

Alguns fatores podem interferir no sabor, como colheita antes do tempo, exposição do fruto ao sol, a reserva nutricional do solo e da 
planta mãe, diferença entre as temperaturas diurnas e noturnas. Deve-se também considerar as variações de sabores das diferentes 
variedades de frutas, em diferentes épocas de produção, estágios de maturação e em diferentes regiões.

Frutas climatéricas, por exemplo, possuem intenso metabolismo depois de colhidas e podem ter o teor de amido alto ou baixo. 
Frutas climatéricas com alto teor de amido, como maçã, banana e manga, possuem grandes variações de sabor, pois o amido é 
transformado em açúcar; porém, para serem doces, devem ser colhidas maduras, com alto teor de amido. Já as frutas climatéricas com 
baixo teor de amido, como os melões e o caqui, podem sofrer mudanças na textura, na cor da casca e da polpa. 
As frutas não climatéricas possuem metabolismo baixo e sofrem menos mudanças após a colheita, e não sofrem alterações de sabor. 
A percepção do sabor depende da proporção entre o conteúdo de sólidos solúveis e a acidez, essa proporção pode variar pois pode 
receber in�uências da região de produção, amplitude térmica, insolação, manejo de nutrientes, irrigação e outros fatores. 

HI96801
Refratômetro Digital para medição de 
Açúcar na indústria alimentícia (% Brix )

 A medição dos sólidos solúveis é um bom indicador de maturação. 
Os compostos responsáveis pela concentração de sólidos solúveis, 
principalmente os açúcares, crescem com o tempo de permanência 
do fruto na planta. 
Frutas colhidas mais maduras possuem um conteúdo mais alto de 
sólidos solúveis.

Devido à predominância de açúcares nos sólidos solúveis, o 
refratômetro é utilizado para medir o grau de doçura; ele é muito 
utilizado na indústria alimentícia, química, de manufaturados e na 
agricultura. O índice de refração é uma importante propriedade física 
usada para avaliar a concentração de uma solução. O refratômetro 
mostra a leitura na escala em graus Brix, que mede a quantidade de 
sólidos solúveis numa solução de sacarose.

O brix é muito importante, pois faz a medição de quão bem a planta 
está crescendo. A molécula de açúcar produzida no processo de 
fotossíntese é a chave para que vejamos a planta crescer acima e 
abaixo do solo na forma de folhas, caules, frutas, ramos e raízes. 
O Brix também é determinante para de�nir o amadurecimento das 
frutas. 

Tempo de resposta de 1,5 segundos
Ótimo para laboratórios de alimentos de qualquer tamanho.

7

Melancia 8 12 14 16+



HI97771C
Fotômetro Portátil para Cloro
Livre e Total Faixa Ultra Alta 
O medidor HI97771C mede cloro livre em 
amostras de água de 0.00 a 5.00 mg/L 
(ppm) e cloro total de 0 a 500 mg/L (ppm).
Obs: Acompanha maleta e padrões.

Oxigênio na Hidroponia6

A oxigenação da solução nutritiva

HI9146
Medidor de Oxigênio 
Dissolvido

Na Hidroponia, para atender as necessidades das plantas é necessário 
fornecer água, oxigênio e os nutrientes corretos de forma constante. 
Também é necessário que se faça a oxigenação correta da solução 
nutritiva.
Um dos primeiros sintomas causados pela falta de oxigenação é o 
apodrecimento das raízes que faz com que a planta tenha di�culdades 
em absorver os nutrientes, o que provoca a sua morte ou o 
aparecimento de microrganismos que podem passar para o sistema 
fechado de circulação de água. Assim é preciso ter uma atenção especial 
quando as raízes �cam sempre imersas na solução nutritiva e o oxigênio 
que recebem vem apenas da água. Quando as raízes estão dentro de um 
substrato que permite a passagem de água, também é importante 
controlar a oxigenação.
Oxigênio dissolvido e temperatura são fatores importantes que afetam 
a quantidade de oxigênio disponível na água.
Esta quantidade é inversamente proporcional à temperatura da água. 
Se a água é mais fria ela pode armazenar mais oxigênio, se for mais 
quente armazenará menos oxigênio. Temperaturas muito baixas ou 
muito altas podem prejudicar as plantas. Para referência, a temperatura 
da solução não deve estar abaixo dos 10°C ou acima da faixa de 
25-30°C, o ideal para absorção de nutrientes é a faixa de 20-25°C.

Existem várias alternativas para facilitar a oxigenação da água: 

Bomba de ar: Ideal para sistemas em pequena escala. Coloque a bomba no fundo do depósito da solução nutritiva. 
Estas bombas encontram-se facilmente em petshops. 

Queda d’água: Outro método utilizado é o de gerar cascatas em todo o seu circuito ou apenas no depósito da solução nutritiva. 
A altura recomendada para a queda é de pelo menos 50 cm.

Sistema NFT: O design do sistema NFT (Nutrient Film Technique) permite que a água seja reoxigenada de forma constante em todo o seu percurso. 
Isto ocorre devido à grande superfície de contato entre a água e o ar. O diâmetro do canal e a velocidade da água podem afetar a capacidade de 
absorção de oxigênio. Infelizmente este efeito não é capaz de compensar integralmente as necessidades das plantas, mas você pode adicionar uma 
bomba de ar ou provocar queda de água no depósito. 

Traga mais precisão e tecnologia 
para seus testes com nosso 
colorímetro para cloro livre.

Faixa: 0.00 a 2.50 ppm

HI701 - Checker® HC de Cloro Livre
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O que é cloro e ORP? 
A desinfecção é um processo de extermínio de organismos causadores de 
doenças (patógenos). O cloro (Cl ) é um desinfetante comumente usado pois 
quando misturado com água pura, reage para formar ácido hipocloroso 
(HOCI) e hidroclorídrico (HCI). O HOCI (cloro livre ativo) é a forma mais e�caz 
de desinfecção do cloro. 
O cloro pode ser utilizado em baixas concentrações para garantir a qualidade 
de águas para consumo humano, que precisam estar na faixa de 0,2 a 2 mg/L 
ou para desinfecção em galpões e bancadas de hidroponia, em que para 
eliminar contaminações a sua concentração de uso chega até 400 mg/L, 
também pode ser utilizado em aplicações como: 

- Reciclagem de água de irrigação
- Desinfecção de água de irrigação de recursos naturais, como rios e lagos
- Limpeza de algas
- Desinfecção geral

O Potencial de Oxirredução (ORP) é o potencial em que a oxidação ocorre. 
Em termos simples, as medições de ORP permitem o fácil monitoramento e 
rastreio dos níveis de desinfecção. 
A faixa de ORP ideal para uma desinfecção contínua é de  650 a 700 mV. 
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HI98121
Medidor de pH, ORP 
e temperatura 
Faixa de pH:  -2.00 a 16.00 pH
Faixa de ORP: ±1000 mV
Faixa de Temp.: -5.0 até 60.0°C 

Faixa de OD: 0.00 a 45.00 ppm (mg/L)
                                   0.0 até 300.0% de sat.
Faixa de Temp.: 0.0 a 50.0°C 
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Nutrição das Plantas

Os nutrientes que as plantas necessitam em maior  quantidade 
são chamados de macronutrientes: nitrogênio(N), fósforo (P), 
potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S). Os 
micronutrientes também são importantes, mas necessários em 
muito menor quantidade, sendo eles: manganês (Mn), zinco 
(Zn), cobre (Cu), ferro (Fe), molibdênio (Mo), boro (B) e cloro (Cl).
As formulações mais comuns são baseadas em diferentes 
concentrações de NPK, então vale saber:

Nitrogênio: é indispensável para a vida das plantas e é o fator 
chave na fertilização. O nitrogênio permite o desenvolvimento 
da atividade vegetativa da planta; em particular, causa o 
crescimento do tronco e brotos, além de aumentar a produção 
de folhagem e frutos. Entretanto, o excesso de nitrogênio 
enfraquece a estrutura da planta, criando uma relação 
desbalanceada entre as folhas e os talos, além de torná-las 
menos resistentes à doenças. 

Fósforo: é um elemento importante na composição de DNA e 
RNA, sendo um regulador na troca energética (ATP e ADP), 
assim como no auxílio de reserva de substância em sementes e 
bulbos. Além de contribuir na formação de botões, raízes, 
�orescimento e ligni�cação.
A ausência do fósforo pode resultar em sufocamento da planta, 
crescimento baixo, redução de produção, frutos menores e uma 
menor expansão das raízes. 

Nutrição das plantas:
micro e macronutrientes

Fonte: mundohusqvarna

Parâmetro Faixa Precisão (a 25 ° C) Cód. de Reagente

Absorbância 0,000 a 4,000 Abs +/- 0.003Abs @ 1.000 Abs

Amônia, faixa baixa 0,00 a 3,00mg/L(como NH3 -N) ±0,04 mg / L ±4% da leitura HI93700-01

Amônia, faixamédia 0,00 a 10,00mg/L(como NH3 -N) ±0,05 mg / L ±5% da leitura HI93715-01

Amônia, faixa alta 0,0 a 100,0mg/L(como NH3 -N) ±0,5 mg / L ±5% da leitura HI93733-01

Cálcio 0 a 400 mg/L (como Ca 2+ ) ±10mg/L±5% da leitura HI937521-01

Magnésio 0 a 150mg/L(comoMg 2+ ) ±5mg/L±3% da leitura HI937520-01

Nitrato 0,0 a 30,0 mg / L (como NO3-N) ±0,5mg/L±10% da leitura HI93728-01

pH pH6,5 a 8,5 ±0.1 pH HI93710-01

Fosfato faixa alta 0,0 a 30,0mg/L(como PO4 3 -) ±1,0 mg / L ±4% da leitura HI93717-01

Potássio 0,0 a 20,0mg/L(como K) ±3,0 mg / L ±7% da leitura HI93750-01

Sulfato 0 a 150mg/L(como SO4 2-) ±5mg/L±3% da leitura HI93751-01

Potássio: apesar de não ser um constituinte de compostos 
importantes, ele é o principal atuante para muitas atividades 
�siológicas, como o controle do turgor celular e o acúmulo de 
carboidratos. Além de aumentar o tamanho de frutas, seu 
sabor, e efeitos positivos em sua coloração e odor.  O potássio 
também torna as plantas mais resistentes à doenças.
Conforme as necessidades �siológicas das culturas, há 
formulações especí�cas. Desse modo, existe NPK 4-14-8, que 
fornece 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio; 
ou 10-10-10, que fornece 10% de nitrogênio, 10% de fósforo 
e 10% de potássio; entre outras. 

Com opção de medir pH através de eletrodo(não incluso)
Eletrodo, agitador e suporte magnético vendido separadamente. 

HI83325 
Fotômetro para Análises de Nutrientes

O HI83325 é um fotômetro multiparâmetro compacto, ideal 
para uso em laboratório ou em campo. 
Este medidor possui 13 métodos diferentes programados e 
mede 8 parâmetros principais da qualidade da água dos 
nutrientes da planta.
Armazene até 1.000 medições e exporte os resultados para 
um pen-drive ou diretamente para um computador. 
A bateria dura cerca de 500 medições e pode ser recarregada.
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Esse fotômetro de bancada apresenta um design 
óptico inovador que utiliza um detector de referência e 
lentes de foco para garantir a consistência entre as 
medições, compensando automaticamente qualquer 
desvio na fonte de luz.



HI981421
Monitor Nutrientes Hidropônicos

Com sonda em linha

Nutrição das Plantas
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Faixa de Temperatura 0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F

Faixa de pH

Faixa de TDS

0.00 a 14.00 pH

0.00 a 10.00 mS/cm
0 a 5000 ppm TDS 0.5 (500 CF) 
0 a 7000 ppm  0.7 (700 CF))

Faixa de EC

HI981420
Monitor Nutrientes Hidropônicos

Monitoramento contínuo de pH, condutividade 
(EC ou TDS) e temperatura.
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O pH da solução nutritiva ou da água de irrigação é fundamental 
para o sucesso da propagação e crescimento das plantas. 
Os macro e micronutrientes, bem como os impulsionadores de 
�oração de cálcio e magnésio, requerem o pH correto para 
absorção no sistema radicular das plantas. O HI981412 foi 
desenvolvido para ser uma solução barata para o horticultor 
manter o pH ideal em todos os momentos. Basta inserir a sonda 
e a válvula de injeção em linha com a bomba de recirculação e 
fornecer o produto químico a ser dosado.

Faixa de pH:           0.00 a 14.00 pH
Faixa de Temp.:  -5.0 a 105.0 °C

Projetado para manter a concentração de fertilizante na 
solução nutritiva usada em hidroponia e água de irrigação. 
A concentração de nutrientes na água utilizada para 
irrigação é fundamental para o sucesso da propagação e 
crescimento das plantas. O HI981413 usa um sensor de 
condutividade amperométrico para medir a quantidade de 
fertilizante na solução. O medidor pode  exibir resultados 
como EC (condutividade elétrica) em mS/cm, ou como TDS 
(sólidos totais dissolvidos) em ppm. Basta inserir a sonda e 
a válvula de injeção em linha com a bomba de recirculação e 
fornecer o produto químico a ser dosado.

Faixa de EC:             0.00 a 10.00 mS/cm (EC) 
                  0 a 9900 ppm (TDS)
Faixa de Temp.:   -5.0 a 105.0 °C

HI981412

Sistema GroLine de 
Dosagem de pH
para Soluções de 
Nutrientes e Água 
de Irrigação

HI981413

Sistema GroLine de 

para dosagem de Soluções de 
Nutrientes e Água de 
Irrigação

Monitoramento e Dosagem de Nutrientes 
24 horas de forma automática! 

Os Monitores GroLine fornecem monitoramento contínuo 24 
horas por dia de pH, condutividade (EC e TDS) e temperatura em 
soluções nutritivas hidropônicas.
Rápidos de con�gurar e simples de usar, �zemos estes monitores 
para aplicações em hidroponia, aquaponia e estufa.

Torne a sua solução nutritiva fácil de gerir com os Monitores 
GroLine.
- Uma sonda mede 3 parâmetros (pH, EC/TDS e temperatura)
- Alarmes alto e baixo para saber quando ajustar sua solução
- Use uma única solução para calibrar pH e condutividade ao 
mesmo tempo.

Controle de Condutividade

Monitoramento



Tabela 1: Controle de doenças de frutíferas por diversas concentrações de bordalesa

Coordenação de Agroecologia - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
desenvolvimento-sustentavel/organicos - organicos.mapa@agricultura.gov.br
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Cultura Doença Sulfato de 
cobre Cal virgem Água (litros)

Abacateiro Míldio, 100g a 200g 100g a 200g 20Oídio

Caqui Antracnose, Cercosporiose, 60g a 100g 300g a 450g 20Mycosferela 

Citros (laranja, 
bergamota outros) Verrugose, 60g a 120g 30g a 60g 20Melanose

Figueira Antracnose, Ferrugem, 80g a 160g 80g a 160g 20Podridões

Goiabeira Ferrugem, 60g a 120g 60g a 120g 20Verrugose 

Macadâmia Manchas foliares 100g a 200g 100g a 200g 20

Mangueira Antracnose 100g a 200g 100g a 200g 20

Maracujazeiro Bacteriose, 40g a 80g 40g a 80g 20Verrugose

Nespereira Entomosporiose, 80g a 160g 80g a 160g 20 Manchas foliares

Pera Entomosporiose, Sarna, 40g a 80g 80g a 160g 20  Podridões  

Videira (uva Itália) Míldio, 60g a 120g 30g a 60g 20Podridões

Videira 
(uva Niágara) Míldio, 100g a 120g 80g a 160g 20Manchas

Como preparar uma solução de 20 litros de calda bordalesa 
para aplicação foliar em frutíferas:

Aplicação de Calda Bordalesa em Frutíferas 

Possivelmente a calda bordalesa foi descoberta ao acaso por agricultores franceses no século 
XIX, que aplicavam água de cal nas videiras para controlar doenças. Os agricultores 
observaram que, quando a calda era preparada em tachos de cobre, o controle das doenças 
era maior, e assim começaram a fazer a diluição de sulfato de cobre e cal com água. A calda 
bordalesa pode ser utilizada em hortas e pomares no manejo de doenças causadas por fungos 
e tem um efeito indireto sobre bacterioses e na adubação das plantas. 

Importante!
A quantidade em peso dos ingredientes (sulfato de cobre e cal) para o preparo da calda varia em 
função das culturas, condições climáticas, grau de ataque das doenças (infecções) e também da fase 
de crescimento das plantas. É conveniente realizar antes um teste, aplicando em algumas plantas e 
veri�cando se não irão ocorrer lesões por queimaduras. 
Antes da apliação, é necessário fazer um teste de acidez. 
A calda bordalesa deverá ser aplicada com pH na faixa de 8 a 9.

As aplicações são realizadas na forma líquida em pulverizações foliares e na forma de pasta no momento da poda (PREPARO DE PASTA BORDALESA). 
Aplique desde a fase de vegetação até a fase de maturação das frutas com intervalos de 10 a 15 dias entre uma aplicação e outra.
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Fonte (adaptada): Abreu Junior (1998).

Algumas pesquisas observam sintomas de toxidez em plantas de videira quando 
aplicadas doses de 0,8% de calda bordalesa. 
É conveniente realizar o teste em algumas plantas antes de realizar a aplicação.

Atenção!

Como exemplo, considera-se a cultura do abacateiro (com as 
concentrações descritas na tabela acima) para o preparo de 20 litros de calda.

Para um abacateiro jovem ou em �orescimento prepra-se calda bordalesa em 100g de 
sulfato de cobre mais  100g de cal virgem, que é igual a 0,5%;
Para um abacateiro adulto prepara-se calda bordalesa com 200g de sulfato de cobre 
mais 200g cal virgem que é igual a calda de 1%.

20 litros de calda 
bordalesa a 0,5 a 1%16 L. de água

100 a 200g de sulfato de cobre
diluído em 2 L. de água.

100 a 200g de cal virgem
diluída em 2 L. de água.

HI2002 - Medidor de bancada 
dedicado para pH/ORP Linha Edge® 
Equipamento completo com  eletrodo e suporte.

Faixa de pH -2.000 a 16.000 pH;-2.00 a 16.00

Precisão de pH

Resolução de pH 0.001 pH, 0.01 pH

 0.01 pH,   0.002 pH

Temperatura ATC: 5.0 a 100.0°C; 

HI98103
pHmetro de bolso Checker®
com sensor substituível

h�ps://www.infoteca.cnp�a.embrapa.br/bitstream/doc/242170/1/FOL200837.pdf



 Qualidade e serviço fazem a diferença!
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