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Du skal bruge:
• 5 små urtepotter
• Pottemuld
• Solsikkefrø eller små planter
• Flydende plantegødning
• Målebæger
• 5 vandkander
• Etiketter

Sådan gør du 
1. Tag 5 potter og fyld dem med pottemuld.

2. Skriv numrene 1 til 5 på hver sin etiket og sæt numrene på hver sin potte.

3. Sæt etiketter på vandkanderne på samme måde.

4. Så et frø i hver potte eller plant de små planter.

5. Lav forskellige blandinger eller koncentrationer af vand og gødning i hver sin vandkande. 
    Du kan se på varedeklarationen af gødningsbeholderen, hvad normal dosis er. 
    Skriv blandingerne ned i skemaet nedenfor:

6. Vand urtepotterne med hver sin blanding i ca. 4 uger.

7. Noter resultatet ned i et skema, tag et billede eller lav en tegning eller find 
     din helt egen måde at vise resultatet på. 

             

Hvordan virker gødning?

Her kan du læse, hvordan du selv kan undersøge de forskellige 

ting. Find din egen måde at beskrive og fortælle om dine 

resultater efter hvert forsøg. Det kan være i form af tegninger, 

fotos, videoklip, skemaer, en hjemmeside eller lignende.
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Beskriv og forklar, hvad der sker. Hvad betyder mængden 
af gødning for planternes vækst?

Har du forslag til, hvordan man kan forbedre el. ændre forsøget? 
Var der for eksempel noget, der var svært eller gik galt?

Hvordan vil du fortælle andre om resultatet?

Potte og 
vandkande

Blanding (koncentration) Vand Gødning

1.

2.

3.

4.

5.

Vand fra hanen.

Vand med halvdelen af normal dosis gødning.

Vand med normal dosis gødning.

Vand med det dobbelte af normal dosis

Gødning direkte fra beholderen 
– uden tilsætning af vand
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