Kemins dag
med Navet
F

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!

Vad påverkar tillväxten?
Många ämnen som vi människor släpper ut eller som finns i naturen påverkar växters
tillväxt. Det finns förstås många fler varianter än de vi kan testa här, med det är tydligt
att skillnaderna är stora.
Du behöver: torkade gula ärtor, några dl jord, 10
pappmuggar, teskedar, vatten (H2O), vinäger, socker, salt,
bikarbonat, vattenfast penna
Gör så här:
Dag 1:
1. Lägg en näve torkade gula ärtor i en skål med vatten över
natten.

Välja rätt odlingsplats
Att odla växter under förhållanden där de trivs gör dem motståndskraftiga.
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Du behöver: stora vita torkade bönor, liten skål, wettextrasor, sax, 3 zippåsar – ca 1
liter, Vatten (H2O), tejp.
Gör så här:
1. Lägg några bönor i vatten i en skål över natten.
2. Klipp till wettextrasorna så att de passar i påsarna.
3. Blöt trasorna med lika mycket vatten (fuktiga, men inte så att det droppar från
dem) och stoppa in dem i påsen.
4. Stoppa ner några bönor i varje och stäng påsarna.
5. Tejpa fast påsarna på tre olika ställen.
- I ett mörkt skåp
- På en vägg utan direkt solljus (där tejpen inte förstör tapeten)
- På en fönsterruta
6. Kontrollera dina påsar med ett dygns mellanrum.

Du behöver: några mindre glas, löv med olika färger, mortelstöt, vatten (H2O), vita
kaffefilter, sax

I vilken mugg gror det bäst? Vad tror du det kan bero på?
Fotografera gärna det som händer varje dag och använd
tabellen på förklaringssidan för att skriva ner dina
observationer.

Var trivdes dina bönor bäst? Vad tror du är det som mest påverkar resultatet?
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Dag 2:
2. Märk 2 muggar med samma text; vinäger, socker, salt, bara
H2O och bikarbonat.
3. Häll 1 dl vatten i 5 av muggarna och lite jord i 5 av dem.
4. Plantera några blötlagda ärtor i varje mugg med jord. Tryck
bara ner dem lite i jorden. Ställ på ljus plats.
5. Förbered muggarna med vatten genom att blanda i (så att
de blir olika):
- 1 tsk vinäger
- 1 tsk socker
- 1 tsk salt
- 1 tsk bikarbonat
- inget mer än vattnet
6. Vattna med en liten mängd vätska i den mugg som är märkt
med samma innehåll som vattenmuggen. Fortsätt vattna på
samma sätt när det behövs under kommande dagar.
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Gör så här:
1. Klipp remsor av kaffefiltret, 2-3 cm breda och så långa som möjligt.
2. Krossa bladen med mortelstöten, ett i sänder.
3. Lägg de krossade bladen i varsitt glas. Droppa lite vatten i varje glas.
4. Ställ ner en vit kaffefilterremsa i varje glas.
Vilka färger ser du på filtret efter en timme eller mer?

Krossade blad med lite vatten

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

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...

