TEMA 4:

UNDERVISNINGSPAKKE
BY TAGTOMAT

BLOMSTERHAV
GUIDE TIL ET INSEKTVENLIGT BLOMSTERHAV

1 Vælg et sted

2 Vend jorden

Vælg et udendørs sted i kan så jeres frø.
Det kan fx være en et stykke jord, en
plantekasse eller altankasser.

Vend jorden med en rive eller lille
skovl så jorden løsnes.

Kære børn og pædagoger
I sidder her med en undervisningspakke, som I skal bruge til at lære noget
om frø og planter. Undervisningspakkens indhold passer til 20-30 børn.
Indhold:

En rulle
hampemåtte

3 Såning

4 Vanding

Så frøene ud jævnt over jorden. Brug
ca. 2 g. pr 1 m2 jord.

Vand dit blomsterhav efter behov.
Vi anbefaler at man vander bedet
grundigt 1-2 om ugen. Prøv at undgå
sjatvanding.

Jord

Udover indholdet i denne pakke, skal i bruge forskellige andre remedier,
som I selv kan finde jeres køkken eller på kontoret.

Dag 14

Hjælp og inspiration:
Vi lægger løbende videoguides op på www.tagtomat.dk/undervisningpakker

Dag 30 - 60

Og på vores Forum kan vi hjælpe jer med at svare på spørgsmål, eller I kan
se hvad andre gør når de arbejder med dyrkning og grøn dannelse.

Her er en oversigt over hvornår i kan så, forvente spiring og blomstring.
maj

25 økologiske
løg

Spiring

Nyd jeres blomsterhav

6 Tidslinje
april

En pose
vækstler

Denne folder indeholder fire simple guides til:
- Tema 1: Mikrogrønt
- Tema 2: Løg
- Tema 3: Solsikker
- Tema 4: Blomsterhav

Følg med i udviklingen af jeres
blomsterhav og se hvilke insekter der
kommer. Lad børnene synge sange om
dem og tegne. Pluk buketter til forældre
og/eller pædagoerne, så skaber I smil og
glæde. Tør blomsterne og lav buketter. Følg udviklingen

Dag 1

Insektvenlig
blomsterblanding

I skal selv bruge: mælkekartoner, en saks, klude eller et stofstykke, en
klipsemaskine. Og så skal I finde et sted til jeres blomsterhav. Det kan fx.
være et bed på jeres legeplads, nogle krukker eller altankasser.

5 Vent og betragt insekterne

Udsåning

Ærte- og
solsikkefrø

juni

juli

august

september

oktober

I finder forummet på https://forum.tagtomat.dk/c/undervisning/

Udsåning
Spiring
Blomstring

God fornøjelse med jeres undervisningspakke!
/Team TagTomat
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TEMA 1:

TEMA 2+3:

MIKROGRØNT

LØG OG SOLSIKKER

GUIDE TIL DYRKNING AF MIKROGRØNT

GUIDE TIL DYRKNING AF LØG OG FORSPIRING AF SOLSIKKER

1 Beholder til dyrkning

2 Hampemåtte

1 Beholder til dyrkning

2 Lav en væge

Klip hampemåtten til, så den passer
til jeres beholder.

Find en mælkekarton og skær eller
klip den over så ca. 1/3 er toppen
og 2/3 er bunden.

Klip en væge ud af en gammel
karklud. Lav vægen ca. er 3 cm bred.

3 Luft til rødderne

4 Udsåning

Fordel vækstleret i bunden
af beholderen, gennemvæd
hampemåtten og læg den ovenpå.
På den måde får rødderne luft, og
spiringen vil gå hurtigere.

Tilføj vand i beholderen indtil
hampemåtten lige er dækket. Fordel
frøene på måtten.

3 Klips vægen fast i toppen
af mælkekartonen

4 Sæt et løg og så frø til
forspiring

Træk vægen igennem åbningen
af mælkekartonen og brug så
en klipsemaskine til at lukke
mælkekartonens åbning, så vægen
hænger fast når du løfter kartonen.

Fyld jord i toppen af mælkekartonen.

Vælg en beholder til jeres
mikrogrønt. Vi bruger en følgende
tre når vi dyrker mikrogrønt:

Låg

Halv mælkekarton

Emballage

a) Sæt et løg i hver mælkekarton.
Løget skal lægges i en dybde der
svarer til 2 x løgets størrelse.
b) Ved frø til
forspirring tager i
4-5 solsikkefrø og
fordeler dem jævnt.
Dæk frøene med et
tyndt lag jord.

a)

b)

5 Placering og vanding

6 Se spirerne gro og høst

5 Vanding

6 Vent

Vi placerer vores mikrogrønt et lyst
sted, uden direkte sol.

Følg spændt med, mens spirerne
vokser sig store.

Fyld bunden af kartonen op med vand
og placer toppen ovenpå.

Vent og følg spændt med i
udviklingen af dit løg eller dine
solsikkefrø.

Vand jeres mikrogrønt dagligt, men
frøene må ikke drukne.

Efter ca. 7-10 dage er jeres
mikrogørnt klar til høst og kan nydes
på fx. en rugbrødsmad.

Vægen skal nå vandet og suger på den
måde den rigtige mængde vand op, og
vander løget og frøen.

Både løg og solsikker
skal plantes udenfor,
for at vokse sig store.
Sæt solsikkerne ud
når de er cirka 5-8 cm.
høje, støt dem evt.
med små pinde.
Løget kan sættes ud når I vurderer at
det ikke kan vokse mere i kartonen.

