Navets solrosutmaning
Häng med på Navets Solrosutmaning!
För att vara med behöver du solrosfrön. Om du bor nära Navet är
du välkommen hit och hämta ditt fröpaket (vardagar kl 8-16). Du
kan även beställa ditt fröpaket genom att fylla i dina
kontaktuppgifter i formuläret HÄR så skickar vi ett fröpaket
kostnadsfritt till dig.
Kommer du att vara den som odlar den högsta solrosen? Varje
fröpaket innehåller minst 3 solrosfrön. Här finns alla odlartips du
behöver veta för att plantera dina solrosfrön.
Du behöver:
● Kruka, glasburk eller mjölkkartong att plantera i
● Jord och vatten
● Sol och kärlek

Så här gör du:
1. Lägg fröna i blöt i cirka 1 timme innan du ska plantera dem.
2. Plantera dina frön i vanlig planteringsjord. Testa att plantera
fröna i olika typer av planteringskärl.
3. Vattna så att jorden håller sig fuktig. Vänta och se. Fröna gror
ganska snabbt.
4. Inom 2-3 dagar kan du nog se en grodd titta fram i jorden.
5. När din solros är några decimeter lång, är det dags att
plantera om den.
6. Ska den stå inne, plantera gärna om den i en större kruka och
ställ vid ett soligt fönster.
7. Kan du plantera ut den, placera den gärna i ett soligt läge.
Vem odlar den högsta solrosen
För den som vill, har vi en tävling: Vem odlar den högsta solrosen?
Kanske är det du? För att tävla skickar du in ett foto på din solros, där
vi tydligt kan se hela solrosen och hur hög den är, senast 19
september. Du mejlar fotot till info@navet.com. Märk mejlet med
Navets Solrosutmaning. Vi tycker det är extra kul om vi också kan få
se odlaren på bilden ihop med solrosen.
Visa upp din solros på Facebook och Instagram tillsammans med alla
andra solrosodlare, använda gärna hashtag #navetsommar
#solrosutmaningen #sciencetillsammans så att vi hittar just din
solros.
Solrosutmaningen är en idé från våra vänner på Kreativum science
center i Karlshamn som har ett jättespännande sommarprogram –
kolla in kreativum.se

