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DUALEX®SCIENTIFIC+, INNOWACYJNY FLUORYMETR 

Urządzenie jest wynikiem pracy zespołów badawczych z CNRS (National Center for Scientific 
Research) i Uniwersytetu Paris-Sud w Orsay. Dzięki specjalnemu klipsowi liściowemu pozwala na 
dokładny i jednoczesny pomiar zawartości chlorofilu w liściach oraz zawartości flawonoli i antocjanin 
w epidermie. Urządzenie jest wszechstronne, dedykowane do celów nauk o roślinach i agronomii. 
Może być stosowane zarówno do jednoliściennych, dwuliściennych oraz bylin. Jest to narzędzie 
bardzo proste w użyciu. Pomiary wykonuje się w bardzo krótkim czasie i w sposób nieinwazyjny. Nie 
wymagają wcześniejszej kalibracji i przygotowania próbki. Pomiary mogą być wykonywane zarówno 
w laboratorium jak i w warunkach polowych, przy dowolnej temperaturze i w świetle naturalnym.  
 

Pomiar POLIFENOLI 

Fluorescencja chlorofilu przy dalekiej 
czerwieni ❷ mierzona jest za pomocą 
pierwszego światła wzbudzenia ❶, które nie 
jest absorbowane przez polifenole. Następnie 
sygnał tej jest porównywany z sygnałem 
właściwym dla każdego z typów polifenoli (np. 
zielone ❸ dla antocyjanów lub UV ❹ dla 
flawonoli). Tylko pewna frakcja tego światła 
dociera do chlorofilu w mezofilu i może 
wzbudzać fluorescencję dalekiej czerwieni. 

Pomiar CHLOROFILU 

Zawartość chlorofilu w liściach może być 
szybko i dokładnie określona na podstawie 
transmisji światła. Światło o długości fali 
zbliżonej do światła czerwonego ❺ szacuje 
ilość chlorofilu, a drugie światło o długości fali 
światła bliskiej podczerwieni ❻ pozwala 
uwzględnić efekt struktury liścia.  

 

 

                     
                                                         

                    
 

                           

                          
                      

                          
               

 

                            

                          
                      

                          
                  

 



 

DUALEX®SCIENTIFIC+, INNOWACYJNY FLUORYMETR 

Różnica we fluorescencji chlorofilu mierzonej 

w podczerwieni jest więc wprost 

proporcjonalna do ilości polifenoli 

w epidermie liścia 

 

 

 

 

 

 

ZALETY DUALEX® SCIENTIFIC+

 

LEKKI I KOMPAKTOWY 

Bardzo lekki (tylko 220 g z bateriami) 

i kompaktowy (idealnie pasuje do ręki), 

DUALEX® SCIENTIFIC+ jest bardzo poręczny i 

wygodny w częstym użytkowaniu. 

Zaprojektowany do pomiaru liści o szerokości 

od 0,5 do ponad 16 cm. 

ŁATWY POMIAR 

W trybie automatycznym pomiar jest 

wykonywany za każdym razem, gdy 

urządzenie wykryje obecność liścia w klipsie 

(dostępny jest również manualny tryb 

pomiaru) 

PRZYSTOSOWANY DO EKSPERYMENTOWANIA 

DUALEX® SCIENTIFIC+ oferuje opcje usuwania 

ostatniego pomiaru, grupowania pomiarów 

(trzy poziomy klasyfikacyjne) i zapis ponad 

10,000 wieloparametrycznych pomiarów 

z dodatkowymi informacjami: data, czas, 

numer grupy pozycja GPS (dokładność metra). 

 

KONFIGUROWALNY 

Możliwość konfigurowania wskaźników, 

wyświetlanych na wyświetlaczu, mierzonych 

przez fluorymetr, co bezpośrednio przekłada 

się na jego cenę.  

ŁATWE ZARZĄDZANIE DANYMI 

Dane mogę być pobierane przez port USB w 

formacie zgodnym z większością dostępnego 

oprogramowania. 

WBUDOWANY GPS 

DUALEX® SCIENTIFIC+ dostarczany jest 

z wbudowanym GPS, umożliwiającym 

dokładne mapowanie. 

DŁUGI CZAS PRACY BATERII 

Ładowalna Li-ion-owa bateria, o wysokiej 

pojemności, gwarantuje do 1,000 cykli 

ładowania. Dzięki zastosowanej technologii, 

urządzenie może wykonać do 25,000 

pomiarów w czasie ładowania max. 4 godzin. 

 

Długości światła: 
UV-A i zielone 

Referencyjna długość 
światła: czerwone 

Epiderma – dużo polifenoli 

Mezofil – dużo chlorofilu 

Pomiar różnicy fluorescencji 
emitowanej przez chlorofil 
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA: 

MONITOROWANIE STATUSU ODŻYWIENIAAZOTEM INDEKSEM: NBI® 

Wiele lat badań wykazało, że polifenole, szczególnie flawonole, są wskaźnikami statusu azotu 

w roślinie. Istotnie, kiedy roślina znajduje się w optymalnych warunkach (1) dominuje w niej 

metabolizm pierwotny i synteza białek (cząsteczki zawierające azot) w tym chlorofilu i 

jedynie niewielkiej ilości flawonoli (związki wtórne oparte na węglu). Z drugiej strony, w 

przypadku niedoboru azotu (2) rośliny przekierowują metabolizm na zwiększanie zawartości 

flawonoli, tak jak pokazano poniżej: 

 

 

 

      ZBOŻA      WARZYWA 

 

  

(1) Warunki optymalne: 

Fotosynteza 

(2) Niedobór azotu: 

Metabolizm wtórny 

Chlorofil 

Flawonole 



 

MAPOWANIE WINNICY ZA POMOCĄ WSKAŹNIKA NBI® 

 

Przez użycie nowego wskaźnika, zwanego NBI® 

(Nitrogen Balance Index), który stanowi stosunek 

chlorofil/flawonole (powiązany z metabolizmem 

azot/węgiel), możliwe jest uzyskanie wcześniejszej 

informacji o odżywieniu upraw azotem.  

 

 

 

 

 

 

EKRAN LCD 

KLAWIATURA 

INTERFEJS 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DUALEX® SCIENTIFIC+ 

Mierzony materiał   Liść 

Mierzone parametry   Pomiar 4 wskaźników: 

     Chl: indeks chlorofilu 

     Flav: indeks flawonoli 

     NBI®: wskaźnik statusu odżywienia azotem, stosunek chl/flav 

     Anth: wskaźnik antocjanów 

Proces pomiaru   Naciśnięcie głównego przycisku lub przez zamknięcie klipsa 

Mierzona powierzchnia  5 mm średnicy 

Grubość próbki    Maksymalnie 1 mm 

Dostępna powierzchnia pomiaru Maksymalnie 8,5 cm 

Czas rejestracji    < 500 ms 

Pojemność pamięci   > 10,000 wieloparametrycznych pomiarów 

Klasyfikacja danych   3 poziomy (plik, grupa i numer pomiaru) 

Zakres temperatury   od 5 do 40 °C (zmienność absorbancji < 2%) 

Źródło światła    5 LED: 1 UV-A, 1 zielone, 1 czerwone i 2 NIR 

Czujnik     1 silikonowa fotodioda 

Interfejs    Ekran LCD 

     Ostrzeżenie dźwiękowe 

Pobieranie danych USB, format zgodny z większością dostępnego 

oprogramowania 

Bateria Ładowalna bateria Li-ion 

Czas pracy baterii 10 godzin 

Czas ładowania 4 godziny 

Całkowita waga 220 g (z baterią) 

Wymiary 205 mm x 65 mm x 55 mm 

Pozycjonowanie Wbudowany GPS 

Dokładność < 2,5 m 

Języki Angielski, francuski i hiszpański 

Bezpieczeństwo Uchwyt do zawieszenia na smyczy 

Aktualizacja Online 
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