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Hur bra växer det?
Gör så här

DU BEHÖVER:

● Tidningspapper
● Jord
● Gula ärter
● Tvättmedel
● Citronsyra

Duurbehöver:
● Riv ut en sida
en tidning – vik på längden.
● Rödkål
● Snurra sidan
runt flaskan samtidigt
● Vatten
som du viker in
flärpar över botten på glaset.
● Glas i botten under flärpen
● Vik in sista flärpen
● Citronsyra
ovanför så låser
den botten.
● Bikarbonat
● Doppa krukans
botten i vatten och tryck ihop
● Pipetter
papperet innan
du drar ur flaskan.
● Plastpåse
● Vik in den övre
kanten först en gång och en gång till

1.

så det blir en stadig kant, eller fäst ihop kanten med en
klädnypa.
● Låt krukan torka till nästa dag.

Gör så här:
● Lägg ca 1 dl hackad rödkål i en påse.
Stoppa in rödkålspåsen i frysen över natten.

● Ta ut rödkålen ur frysen och häll på ca 1 liter vatten kokhett
vatten. Låt stå minst 30 minuter, gärna längre så får du en
ﬁssaft med vacker färg. Namnet kommer av lukten!

2.
● Fyll krukorna med jord.
● Markera kruka 1 med ”vatten”, kru-

● Ta fram 3 dricksglas eller

burkar och häll upp en dl
ﬁssaft i varje glas.

ka 2 med ”citronsyra”, kruka 3 med
”tvättmedel” och kruka 4 med ”salt”
● Ta fram fyra glas och häll 2 dl vatten
i varje glas.

Varför
blir det så?

● Tillsätt 1 tsk citron-

syra i glas 1 och 2 tsk
bikarbonat i glas 2.
● Rör om i båda glasen.

Citronsyra är ett surt ämne
och tvättmedel är basiskt.
En del växter trivs bra i
basisk jord och andra trivs
bättre i en något surare
jord. (Här på Gotland har
vi en kalkhaltig berggrund
vilket gör vår jord basisk.)
De flesta växter vill ha
något mitt emellan. En del
växter i haven klarar av
salt vatten, tex alger. Det
vatten vi använder i det här
experimentet är alldeles för
basiskt respektive surt för
att fröet skall kunna gro.
Salt tar död på i stort sett
alla växter som växer på
land. I det här experimentet
kan vi se att växter har
svårt att leva där marken är
förorenad.

● Nu har du tre glas
med olika färger!
● Blanda vätskorna
i glasen med varandra.

3.
● Märk det första glaset med
”vatten”. Häll 1 msk citronsyra i glas 2, märk glaset
med ”citronsyra” Häll 1 msk
tvättmedel i glas 3, märk glaset med ”tvättmedel”. Häll 1
msk salt i glas 4, märk glaset
med ”salt”.

Varför
blir det så?

När du blandar ner
citronsyra i fissaften
blir lösningen sur och
fissaften ändrar färg till
röd-rosa. När du blandar ner
bikarbonat i fissaften så blir lösningen basisk och fissaften ändrar
färg till blå-grön. Fissaften är gjord
● Lägg några gula ärtor
på rödkålsjuice som innehåller en
i varje glas och låt dem
naturlig pH-indikator som ändrar
ligga där en liten stund,
färg beroende på om ett ämne är
plantera sedan ärtorna
surt, neutralt eller basiskt. För att
från saltvattnet i krukan märk
hålla reda på de olika graderna av
med salt och vattna med ”rätt”
surhet har man skapat pH-skalan. Den
vatten. Ärtorna från glaset
är graderad från 0 till 14. Lågt pH=surt, högt pH
med citronsyra läggs i krukan
=basiskt. Om något varken är surt eller basiskt så är det neutralt.
märk citronsyra och vattnas
Då är pH-värdet 7. När du blandar den sura lösningen med denmed
basiska
citronsyrevatten, etc.
lösningen så sker en kemisk reaktion och det bildas ett nytt ämne,
koldioxid. Koldioxid i vätska kallas för kolsyra. Du har alltså blandat fisläsk!

Testa
5. mera!

4.

● Vad händer om du

blandar
tvättmedel
● Fortsätt vattna med
”rätt” ivatten,
gärnai glas 3?

lite varje dag. När det vattnet är slut så
fortsätter du att vattna med vanligt kranvatten.
● Kolla varje dag om det börjar växa i krukorna.
Var växer det?
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