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+Wartoœæ pH to wskaŸnik stê¿enia jonów wodorowych (H ), 

pozwalaj¹cy okreœliæ odczyn wody. 

Gdy:

pH=7 - woda ma odczyn obojêtny

7<pH<14 - woda ma odczyn zasadowy, tym bardziej 

zasadowy im wy¿sza jest wartoœæ pH

0<pH<7 - woda ma odczyn kwasowy, tym bardziej kwasowy 

im ni¿sza jest wartoœæ pH

Odczyn wody jest jednym z najwa¿niejszych wskaŸników 

okreœlaj¹cych mo¿liwoœci i warunki ¿ycia biologicznego 

w akwariach i oczkach wodnych. Dla ryb  ró¿nych gatunków pH 

wody w warunkach hodowli powinno byæ podobne do 

wystêpuj¹cego w wodach naturalnych, z których pochodz¹. 

Wartoœæ pH w granicach 6,0-7,5 jest odpowiednia dla znacznej 

wiêkszoœci ryb, jednak pewne gatunki wymagaj¹ wody bardziej 

kwaœnej - np. k¹saczowate i niektóre karpiowate - pH 5¸6. Inne 

mog¹ wymagaæ wody  bardziej zasadowej, jak np. pielêgnice 

z afrkañskiego jeziora Malawi - pH 7,7-8,6. Utrzymanie 

w³aœciwego odczynu wody jest szczególnie wa¿ne w okresie 

rozrodu i dla narybku. Zbyt niskie pH wody mo¿e staæ siê 

przyczyn¹ choroby kwasowej, zbyt wysokie - choroby 

zasadowej. Ogólnie, niew³aœciwy poziom pH zwiêksza 

podatnoœæ ryb na choroby. Dla wiêkszoœci roœlin po¿¹dany jest 

odczyn wody zbli¿ony do obojêtnego (pH oko³o 7), poni¿ej pH 5 

i powy¿ej 8,5 nastêpuje zahamowanie wzrostu i obumieranie.

Odczyn wody ma zasadniczy wp³yw na skutki dzia³ania 
+niektórych szkodliwych substancji - tak np. jon amonowy NH  4

 w pH poni¿ej 7,5 nie dzia³a toksycznie, podczs gdy w pH 

zasadowym - powy¿ej 8,5 nastêpuje przekszta³cenie w silnie 

truj¹cy amoniak NH .3

Na wartoœæ pH wody akwarium lub oczka wodnego maj¹ 

wp³yw miêdzy innymi: sk³adniki pod³o¿a, które mog¹ reagowaæ 

z rozpuszczonym w wodzie dwutlenkiem wêgla, substancje 

humusowe, produkty rozk³adu biologicznego pozosta³oœci 

organicznych pokarmów, odchodów itp.

Dla stabilnoœci odczynu wody (buforowania) potrzebna jest 

pewna zawartoœæ wodorowêglanów, a wiêc twardoœæ 

wêglanowa na poziomie nie ni¿szym ni¿ 3 °n. W wodach 

pozbawionych soli asymilacja dwutlenku wêgla przez roœliny 

prowadzi do podwy¿szenia pH, zaœ rozk³ad substancji 

organicznych przez mikroorganizmy mo¿e powodowaæ 

zarówno zakwaszenie jak alkalizacjê wody.  

- 2 buteleczki zawierające roztwory indykatorów do badania 

wartości pH w zakresach: ogólnym 4,5-9,0 z dokładnością 

0,5 i zawężonym 6,0-8,0 z dokładnością 0,2

- strzykawka do pobierania i odmierzania próbki wody

- probówka 

- podwójna skala barwna

- instrukcja

1. Probówkê zamieszczon¹ w zestawie Aquatestu pH 

przep³ukaæ 3-krotnie badan¹ wod¹, a nastêpnie nape³niæ 

strzykawk¹ do oko³o 5 ml.

2. Dodaæ 3 krople roztworu wskaŸnika i wymieszaæ przez 

wstrz¹sanie do uzyskania jednolitej barwy.

3. Uzyskan¹ barwê próbki porównaæ z pasmami skali 

barwnej odpowiedniej do u¿ytego wskaŸnika i odczytaæ 

wynik. Barwê próbki nale¿y oceniaæ w przechodz¹cym 

œwietle dziennym lub sztucznym zbli¿onym do dziennego.

Informacje ogólne

Skład zestawu

Sposób postępowania
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x2pH
test do oznaczania

wartoœci pH w wodzie

w zakresach 4,5-9,0 i 6,0-8,0

Do obni¿ania pH wody (zakwaszania) s³u¿y AQUACID, do 

podwy¿szania - AQUALKAL. Nie nale¿y dokonywaæ gwa³-

townych zmian odczynu wody w zbiornikach z rybami. 

Przy braku równowagi biologicznej w akwarium czy oczku 

wodnym i nadmiarze produktów rozpadu substancji 

organicznych korygowanie pH nie poprawi jakoœci wody - 

konieczna jest jej ca³kowita lub czêœciowa wymiana. 

Korygowanie pH wody
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