Kemins dag
med Navet
F

Vad påverkar tillväxten?

N har utsett 2020 till internationella året för växtskydd och växthälsa. Därför är detta också temat
för årets Kemins Dags-experiment. Under året kommer särskilda fokus ligga på växthälsa kopplad
till livsmedelsproduktion och skogsbruk eftersom klimatuppvärmningen och mänskliga aktiviteter
(som ökad internationell handel och resande) bidrar till omfattande spridning av växtskadegörare.
Kemins dagar i år infaller 16-17 oktober och vi passar på att starta dem redan nu!

I den blötlagda ärtan finns kemisk energi som behövs för att få den att
börja gro. När ärtorna börjar gro under olika förutsättningar (dina olika
vattenlösningar) kommer det att bli skillnader för växten. För att följa din
undersökning på bästa sätt kan du beskriva den enligt tabellen nedan.
Fotografera gärna det som händer varje dag så att du enkelt kan jämföra.
Observera längd, allmänt utseende och färg varje dag.

Salt
1 dag

Välja rätt odlingsplats
I den blötlagda bönan finns all den kemiska energi som behövs för att få den att börja
gro. Det gör att bönorna kommer att gro i alla påsarna oavsett hur mycket ljus de
befinner sig. När det däremot blir dags för grodden att skjuta iväg och klorofyll ska
bildas ändras förutsättningarna. Eftersom ljus är en förutsättning för fotosyntesen så
kommer tillgången på ljus vara avgörande för växtens möjligheter att växa. Därför
kommer påsen i mörker att utveckla en helt vit grodd som dör snabbt medan den
i fullt ljus kommer att utveckla en fin grön grodd. Den som befinner sig i halvljus
kommer att söka sig mot ljuset när den växer upp.

Socker

Bikarbonat

Vinäger

Bara vatten

Längd?
utseende?
Färg?

2 dagar
3 dagar

4 dagar
5 dagar
o.s.v.

Lövkromatografi
Kromatografi är en metod som används för att dela upp olika molekyler i en blandning. Färgen i bladen/löven är vattenlöslig,
så därför droppar vi på vatten som lösningsmedel. Vissa av de färger vi ser består bara av en färg medan andra är blandade.
När färgämnena löses upp i vatten (mobil fas) och sprids på kaffefiltret (stationär fas) kommer den färg som binder lättast till
pappret att stanna först och de andra går vidare. När pappret har torkat är det tydligt vilka färgämnen som fanns i bladen/löven.
Lägg gärna biten av kaffefilter på ett svart papper när det har torkat så ser du färgerna bättre.

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

VIKTIGT MED VÄXTER
Visste du att det finns växter
som har en positiv effekt på vår
inomhusmiljö? Brudorkidé,
novemberkaktus, murgröna,
prickblad, gullranka och fredskalla
är bara några exempel.

Nästa gång startar vi Halloweenfirandet...

