Odla med
Navet
I

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 odlingsprojekt som är lätta
att lyckas med. Odlingarna fungerar bra att starta upp inomhus och plantera ut antingen
i trädgården eller på balkongen/altanen. Humlor, 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!

Ljus eller mörker
Du behöver: torkade ärtor/bönor eller solrosfrön (eller
andra frön du vill testa), vatten (H2O), planteringsjord,
liten bricka eller platt tallrik, 2 mjölkkartonger i olika
storlek (1-, 1,5- eller 2-liters), sax, 2 små krukor som får
plats inuti den minsta mjölkkartongen.
Gör så här:
1. Häll planteringsjord i krukorna. Platta till lite.
2. Plantera 2 ärtor eller 2 frön i varje kruka; 2-3 cm
under jordytan. Täck frö/ärta med jord.
3. Placera på bricka/tallrik och ställ på ljus plats. Kolla
fuktigheten varje dag. Vattna vid behov.
4. Låt växa tills du precis ser att ngt kommer upp ur
jorden i båda (ca 1 vecka).
5. Klipp runt kanten vid öppningen på
mjölkkartongerna så att de är jämna. Sätt
mjölkkartongerna i varandra.
6. Ställ båda krukorna på ljus plats igen. Ställ den
dubbla mjölkkartongen över den ena krukan.
7. Vattna båda vid behov. Sätt snabbt tillbaka
mjölkkartongerna över sin kruka när du har vattnat
så att det håller sig mörkt. Fortsätt jämförelsen i ca 2
veckor.
Hur kunde det bli så här? Vad är det som gör att de blir
så olika?

Odlingslabyrinten

(favorit i repris)

Du behöver: 2 st skokartonger med lock, liten kruka,
vita bönor som har legat i vatten över natten,
lite jord, vatten (H2O), maskeringstejp.
1. Ta bort locket på skokartongen.
2. Gör hyllor att sätta inuti kartongen av den
andra skokartongen. Tejpa fast dem ordentligt.
3. Gör ett hål längst upp (gaveln) på kartongen.
4. Fyll krukan med jord och plantera några bönor
i den.
5. Vattna.
6. Sätt tillbaka locket.
7. Låt bönan vara ifred 1-2 dagar innan du
vattnar igen. Var noga med att stänga ordentligt
igen när du har vattnat.
Vilken väg har bönan tagit efter en vecka, två veckor? Varför blev det så?

Hjälp humlor och bin med vatten
Du behöver: en gammal pajform/uppläggningsform med plan botten (finns
billigt på second hand om du inte har hemma), puttekulor/glasstenar/småsten,
vatten H2O.
Gör så här:
1. Lägg glaskulor, glasstenar och vanliga stenar
i formen så att botten täcks.
2. Placera på ett ställe där det sannolikt kommer
bin och humlor. Utomhus nära blommor eller
blommande träd/buskar eller på balkongen/
altanen nära blomlåda/blomkruka brukar vara
bra ställen.
3. Fyll på med vatten så att ca 1/3 av kulorna/
stenarna sticker upp ovanför ytan.

Socker (C6H12O6)+Syre (O2)

Koldioxid (CO2)+Vatten (H2O)+Energi (solljus)

12 cm

Växthus från
PET-flaskor
Du behöver: 2 stora PET- flaskor; gärna 2 som är
lite olika varandra, vass sax, bit av gammal T-shirt,
15 cm
planteringsjord, vatten (H2O), frön från chili eller
paprika

1.
Flaska 1

Gör så här:
1. Klipp av den ena PET-flaskan 15 cm från botten
och den andra 12 cm från toppen. Lägg den längre
överdelen åt sidan (ska inte användas – läggs i
plaståtervinningen).
2. Klipp av en ca 30 cm lång och 4 cm bred remsa
av T-shirten. Trä den genom flaskans hals. Detta
är bevattningsremsan.
3. Häll vatten i botten av den undre delen och ställ
i delen med flaskhals upp-och-ner.

Flaska 2

2.
3-4.

4. Fyll på med jord i delen med flaskhals. Håll i
T-shirt remsan medan du fyller på. Remsan ska
inte synas när du har fyllt på med jord.
5. Plantera några frön ca 0,5-1 cm ner i jorden.
Strö lite jord över.

6.

6. Placera den längre underdelen ovanpå. Om den
är för smal för att trä över – klipp 3 snitt ca 5 cm
långa innan den sätts dit.
Bygg gärna MÅNGA olika PET-växthus och odla
olika saker i dem. Andra bra frön/kärnor att prova
med är äpplen, citroner, tomater, chili och päron.

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com
Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång blir det utematematik

