Odla med
Navet
I

odlingsprojekt som är lätta att lyckas med. Odlingarna fungerar bra att starta upp

Hjälp humlor och bin med vatten

inomhus och plantera ut antingen i trädgården eller på balkongen/altanen. Humlor,

När bin och humlor flyger omkring och samlar in nektar och samlar/

dag tittar vi närmare på odling och biologisk mångfald. Våren är den bästa
säsongen för att komma igång med odlingarna och det finns mängder av

bin och andra pollinerare är några av förutsättningarna för att vår natur ska ha
den mångfald som vi är vana vid. De behöver positiv uppmärksamhet och hjälp
att överleva. Ett sätt är att bygga ett ”bad” till dem så att de får tillgång till vatten.
Fundera även vidare vad du kan göra för att bidra till en biologisk mångfald där du
bor; läs mer på biomfdag.se/. Glöm inte fira dagen för biologisk mångfald 22 maj!

sprider pollen är det en ansträngande aktivitet för dem. Det innebär att
de behöver ha tillgång till vatten under tiden. Det är inte alltid sjävklart
för de små humlorna/bina som riskerar att drunkna eller skadas om
vattenkällan är svår att landa vid, är för djup eller är så rörlig att de
riskerar att dras med. Dessutom riskerar grunda vattenkällor i naturen
att torka ut väldigt snabbt – så då är det säkrare med en grund källa som
du ser till att fylla på. Placerar du din vattenkälla nära växter som bin/
humlor gillar kommer du snart att få besök.

V

art vi än vänder oss utomhus just nu så blir det
grönare och grönare och grönare. Fotosyntesen

kommer igång på riktigt i löv, gräs, buskar och odlingar –
solenergin omvandlas till kemisk energi och all den
vackra gröna färgen kommer från klorofyllet.

Koldioxid (CO2)+Vatten (H2O)+Energi (solljus)
Socker (C6H12O6)+Syre (O2)

Ljus eller mörker
Växter kan inte överleva utan ljus; de är helt beroende av fotosyntesen för
att utvecklas, se ovan (det finns bara ett enda undantag - växter som lever på
andra levande organismer). När dina båda frön har grott och precis tittar upp

Växthus från PET-flaskor

får de väldigt olika förutsättningar när den ena sätts i mörker. Till en början

Växthuset du precis har byggt släpper in solljus, men släpper inte ut

kommer även den i mörker att utvecklas och den kanske uppnår en viss längd.

värmen. Därför kommer växten inuti ha mycket bättre förutsättningar

Detta beror på att den klarar sig en kort tid på den energi som finns lagrad

att växa än om den stod utanför. Att ditt växthus dessutom har

i fröet/bönan. Men detta sker helt utan tillgång på ljus och därför utvecklas

automatisk bevattning gör att växten har ständig tillgång till lagom

inget klorofyll och växten blir alldeles vit och dör så småningom. OM den

mycket vatten som dras upp genom textilremsan (glöm bara inte att

blekvita växten inte ser helt död ut efter experimenttidens slut - prova att ta av

fylla på vattenbehållaren ibland).

mjölkkartongerna och ge den ljus igen.

I fröet du har planterat finns all den kemiska energi som behövs för
att få det att börja gro. När det lilla växthuset ställs i fönstret och det

Odlingslabyrinten

finns tillgång till fukt från bevattningsremsan kommer fröna att gro

(favorit i repris)

I den blötlagda vita bönan finns all den kemiska energi som behövs för att få
bönan att börja gro. Den växer först upp ur jorden, men är beroende av att
få ljus för sin fortsatta utveckling och kommer därför att söka sig fram till
ljuskällan även om vägen dit är lite svår. Färgen på stjälken blir ibland rejält
blek för att växten har väldigt lite ljus att tillgå medan den växer.

på ca 7-15 dagar (det är lite olika för olika sorters chilli/paprika). Det
första lilla bladet som kommer upp kallas för hjärtblad (det finns eneller flerhjärtblad) och är oftast helt olikt de blad som kommer sedan.
Hjärtbladen kan också vara väldigt lika för olika växter, så sår du flera
sorter samtidigt är det bra att tydligt märka ut vad det är du har sått.
Håll lite koll på ditt växthus så att det inte blir för varmt inuti (flytta i
så fall) eller att växten blir så stor att den behöver planteras om.

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång blir det utematematik

