
Fluorymetr HandyPEA firmy Hansatech Instruments, Anglia 

(urządzenie do pomiaru fluorescencji chlorofilu) 

 

Wysoka częstotliwość próbkowania 100kHz, poziomy naświetlenia (3500µmol/m/s), 
pozwalają dokładnie monitorować czas fluorescencyjnej indukcji kinetycznej, 
obserwowanej, gdy próbka liścia jest silnie naświetlana po adaptacji w ciemności 
(efekt Kautsky’ego).  

Czujnik posiada zogniskowane 3 jasne, czerwone diody LED pracujące z filtrami 
selektywnymi ustawionymi na około 650nm. Przy 100% naświetleniu, LED zapewnia 
maksymalną intensywność 3000µmol/m/s na powierzchni liścia (impuls światła -1s). 
Emisja fluorescencyjna z tak naświetlonej próbki jest odczytywana przez specjalną 
fotodiodę PIN z filtrem długoprzepustowym.  

Wyniki wyświetlane są na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. Jednostkę można 
podłączyć do PC za pomocą kabla szeregowego RS232, gdzie 32-bitowe 
oprogramowanie pod systemem Windows pozwala na dalszą obróbkę danych.  

 

Parametry mierzone przez HandyPEA:  

Fo - fluorescencji minimalna lub zerowa -Poziom fluorescencji, gdy pole akceptora 
elektronu plastochinonowego (Qa) jest w pełni utlenione,  



Fm - fluorescencji maksymalna- poziom fluorescencji przy przelotnej pełnej redukcji 
Qa,  

Fv - zmienna fluorescencji (Fm – Fo),  

Fv/Fm - maksymalna wydajność kwantowa fotosystemu II,  

Tfm - czas przy wystąpieniu Fm,  

Area - powierzchnia nad krzywą pomiędzy Fo i Fm, odpowiadający wielkości pola 
akceptorów transportu elektronów fotosystemu II.  

PI-  wskaźnik funkcjonowania PSII  

FV/Fo - maksymalna efektywność reakcji rozkładu wody po donorowej stronie PSII.  

Parametr jest wyznaczany po adaptacji ciemniowej. Charakteryzuje on efektywność 

reakcji rozkładu wody (wydzielania tlenu) w PSII. Kompleks ten jest uważany jako 

bardzo wrażliwy element w łańcuchu fotosyntetycznym transportu elektronów 

 

Fluorymetr jest przeznaczany do : 

 

1) Określania stanów stresowych u roślin spowodowanych czynnikami: 

a) chemicznymi w warunkach laboratoryjnych np. nawozami, gazami: CO2, O2, 

O3, 

b) fizycznymi: intensywność i jakość promieniowania, temperatura itp. 

chemiczno- fizycznymi, 

2) Badania stopnia aklimatyzacji rośliny do nowych warunków środowiskowych 

pod względem: 

a) witalności, 

b) produktywności, 

c) wrażliwości i odporności na stres, 

3) Badania zależności między strukturą, a funkcjonowaniem roślin 

transgenicznych, 

4) Badania ekodynamizmu całych systemów takich jak drzewa, lasy itd. 

 



Zastosowanie w : 

 

1) w rolnictwie gdzie pomaga w ustaleniu wpływu warunków stresowych oraz 

dokonywania na tej podstawie wyboru: 

a) systemu produkcji rolniczej (zintegrowany, rolnictwo ekologiczne itp.), 

b) środków produkcji (herbicydy, fungicydy, hormony itp.), 

c) odmian (transgeniczne, odporne na stres itp.), 

2) w przetwórstwie gdzie jest pomocny przy ustalaniu świeżości, stopnia dojrzałości 

owoców, warzyw i kwiatów i na tej podstawie określenie właściwego momentu do 

wprowadzenia ich do sprzedaży, 

3) w badaniach pod osłonami (np. w szklarniach) gdzie służy do ustalenia 

ekonomicznie efektywnych warunków, 

4) w badaniach z zakresu ochrony środowiska gdzie pomiary fluorescencji chlorofilu 

u roślin są w stanie pomóc w określeniu stopienia skażenia środowiska przez 

różne czynniki takie jak zasolenie, zawartość metali ciężkich, a także 

odzwierciedlić zachowanie całych ekosystemów pod wpływem takich czynników, 

jak CO2, O2, O3, temperatura, promieniowanie UV. 

Więcej informacji o urządzeniu: http://www.hansatech-instruments.com  

  

Parametry techniczne: 

Naświetlanie światłem aktynicznym o natężeniu nie mniejszym niż 2900 µmol m-2 s-

1 z rozdzielczością czasową minimum 100 kHz 

 

Możliwość preiluminacji próbki bezpośrednio przed pomiarem światłem aktynicznym 

akumulatory wewnętrzne zapewniające możliwość wykonania bez ładowania 

minimum 1000 pomiarów 

 

Źródło światła aktynicznego posiadające możliwość kalibracji natężenia światła 

Pomiar takich parametrów jak: 

- wydajność pułapkowania energii świetlnej w centrach reakcji fotosyntetycznej 

fotosystemu II (PSII); 



- wydajność, z którą energia świetlna pułapkowana w PSII napędza dalsze etapy 

łańcucha transportu elektronów, czyli wydajność łańcucha transportu elektronów; 

- wydajność kwantowa fazy jasnej fotosyntezy; 

- ogólny indeks sprawności wyliczany dla jednakowej ilości aktywnych centrów 

reakcji PSII w stanie zrelaksowanym i wzbudzonym oraz ilości energii świetlnej 

absorbowanej pojedyncze centrum reakcji PSII (PIABS); 

- fenomenologiczny strumień energii absorbowanej przez anteny PSII, gdzie CS to 

wzbudzony, czynny przekrój liścia; 

- ilość aktywnych centrów reakcji w stosunku do ogólnej ilości absorbowanej energii 

świetlnej; 

- fenomenologiczny strumień energii pułapkowanej w centrach reakcji PSII; 

- ilość energii pułapkowanej w pojedynczym, aktywnym centrum reakcji PSII; 

- fenomenologiczny strumień energii używanej do napędzania transportu elektronów; 

- ilość energii używanej do napędzania transportu elektronów w przeliczeniu na 

pojedyncze, aktywne centrum reakcji PSII; 

- fenomenologiczny strumień energii rozpraszanej w centrach reakcji PSII; 

- ilość energii rozpraszanej w pojedynczym, aktywnym centrum reakcji PSII; 

- ilość aktywnych centrów reakcji we wzbudzonym fragmencie liścia; 

- ilość aktywnych centrów reakcji w stanie relaksacji fragmentu liścia; 

- sprawność kompleksu rozkładającego wodę. 

 

Pamięć urządzenia umożliwiająca zapis co najmniej 5 protokółów doświadczalnych o 

definiowanym przez użytkownika czasie/ intensywności impulsu, 

czasie/intensywności preiluminacji 

 

Rejestracja i przechowywanie danych dotyczących pełnej krzywej kinetyki 
fluorescencji chlorofilu pochodzących z minimum 1000 pomiarów  

 

Oprogramowanie pracujące w systemie operacyjnym Windows umożliwiające:  

- importowanie danych z urządzenia, ich podgląd, graficzną prezentację oraz 
kalkulację parametrów fluorescencji chlorofilu oraz ich eksport do arkusza 
kalkulacyjnego MS Excel,  

- edycję i eksport do urządzenia protokołów doświadczalnych. 


