Gedrag in de schooltuin

Ingrid Natuurlijk!

Experiment: Familie of niet - planten
Van mensen en dieren weten we dat ze familieleden herkennen. Zouden planten
dat ook kunnen?
Iedereen die wel eens zaailingen heeft verspeend weet het: Wanneer we
meerdere zaden van dezelfde soort in 1 potje zaaien, ontstaat er een kluwen
wortels van de plantjes door elkaar. De plantjes strijden om de meeste
voedingsstoffen en water.
Het idee is dat broertjes en zusjes niet zo'n strijd aangaan, maar elkaar de ruimte
gunnen. Dit is reeds aangetoond bij bepaalde plantensoorten. In dit experiment
ga je dit onderzoeken van een soort naar keuze.
Opzet van het experiment
Neem 2 potjes en vul ze met potgrond.
Schrijf op de potjes of het familiezaden zijn of niet.
Zaai in potje A 2 zaden van 1 familie
Zaai in potje B 2 zaden van elk een andere familie.
Belangrijk is dat de potjes op dezelfde manier verzorgd worden.
Zodra de plantjes ca. 5 bladeren hebben, haal je ze voorzichtig uit de potjes en
spoel je de aarde van de wortels.
Leg de plantjes van potje A naast elkaar en de plantjes van potje B.
Meet de lengte van de wortels en tel het aantal zijwortels.
Potje A

Potje B

Lengte wortels
Aantal zijwortels
Conclusie: Deze soort herkent wel/niet* familieleden.
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Experiment: Vogels foppen
Van sommige vogels is inmiddels bekend dat ze niet alleen gereedschap kunnen
gebruiken, ze kunnen het zelfs maken!
https://www.nrc.nl/nieuws/2002/08/10/kraai-vervaardigt-eigen-gereedschap-omvoedsel-op-7601421-a1241194
Met zulke slimme vogels wordt het moeilijk om ze van ons eten af te houden.

Welke fopper werkt?
Werkt het bij alle vogels?
Blijft de fopper werken of 'leren' de vogels dat de fopper fopt?
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Experiment: voedsel zoeken - planten
Hoe weten planten waar voedingsstoffen en water te vinden is? De worteltopjes
van plantenwortels kunnen hun omgeving uitstekend waarnemen - ze kunnen
(chemisch) stoffen 'proeven', zwaartekracht 'voelen', en elektromagnetische
signalen 'meten' (en versturen!)
In dit experiment maken we het de wortels een beetje moeilijk, ze moeten keuzes
maken.
Nodig:
2 plastic handschoenen
zand
baking soda
kalk
citroenzuur
koemestkorrels
zaden
prikpen
Opzet van het experiment
Doe in de buitenste plastic handschoen in 1 vingertop water, in 1 baking soda, in 1
kalk, in 1 wat citroenzuur en in de duim een koemestkorrel.
Doe in de binnenste plastic handschoen (nat) zand tot halverwege de handpalm
en prik in alle vingertopjes een paar gaatjes met de prikpen.
Leg een zaadje bovenop het zand.
Hang de handschoenen met bv. plakband aan het raam.
Volg de kieming van het zaad en de groei van de wortels (let op dat het zand niet
te veel uitdroogt, anders kiemt het zaad niet goed).
Waar groeit de 1e wortel naartoe?
Hoe lang duurt het voor de wortels de voedingsstoffen hebben gevonden?
Welke voedingsstoffen wil de plant graag hebben en welke niet?
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Dieren lokken - diverse dieren
lieveheersbeestjes

oorwormen

Voor in de schooltuin:
Nectarbar

egelhuis

Nestmateriaal

Rommelhoekje

Takkenril

vijvertje
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Dieren lokken - vogels
Vogels zijn niet alleen maar een bedreiging van de schooltuin. Ze zijn ook heel
nuttig, want ze eten bijvoorbeeld dieren die schade aan de planten veroorzaken.
Hiervoor zijn we met name op zoek naar kleine insectenetende vogels.
Die kun je goed lokken met een vogelvoerplek die ongeschikt is voor grote vogels.
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Experiment: 'Dode' grond tot leven wekken
Charles Darwin zei: wormen zijn de darmen van de aarde. In dit experiment
proberen we 'dode' of arme grond weer vruchtbaar te maken.
Nodig:
1 yoghurtemmertje met deksel
prikpen
boormachine met 6 mm boor
vijl of schuurpapier
eierdozen
bladeren
schepje
wormen
* Thuis: een (niet doorzichtige) bak/emmer met zand
Opzet van het experiment
Prik 15-20 gaatjes in de deksel van het emmertje.
Prik 5 gaatjes in de bodem van het emmertje.
Boor 15-20 gaatjes in de zijkant van het emmertje tot maximaal 5 cm onder de
bovenkant.
Vijl of schuur de randen van de gaatjes goed glad.
(plastic afval goed opvangen en in de afvalbak!!!)
Versnipper eierdozen en bedek de bodem van het emmertje ermee.
Vul de emmer tot 5 cm onder de rand met (vochtige) bladeren, een beetje
aandrukken.
Zoek 5 wormen in de grond en leg ze op de bladeren, dek ze af met wat
bladeren.
* Thuis
Zet het emmertje in de bak/emmer met zand tot alleen de deksel boven het zand
is.
Leg blaadjes, gras, groente of fruitafval op het zand.
Zorg dat het zand in de bak niet te droog wordt (plantensproeier).
Observeer wat er gebeurt en blijf de wormen voeren (weken/maanden).
Maak zelf een eenvoudig wormenhotel voor in de tuin of op het schoolplein zoz.
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Experiment: Planten trainen om diepere wortels te maken,
zodat je minder water hoeft te geven.
De meeste mensen geven hun planten water van boven (net als regen). Zonder
ons of regen moeten planten vooral water uit de bodem halen.
Kun je planten leren om dieper te zoeken naar water?
Nodig:
2 wc rollen
2 keukenrollen
4 bekertjes
plakband
potgrond
4 zaden
Opzet van het experiment
Markeer 2 bekers met A en 2 met B
Zet 1 wc rol in een A beker en 1 in een B beker, doe dit ook met de keukenrollen.
Plak de rollen en de bekers op 2-3 plekken aan elkaar zodat ze niet uit elkaar
vallen.
Vul de rollen tot 1 cm onder de rand met potgrond.
Leg een zaadje midden in en druk het een beetje aan.
Geef de bekers A nu elke keer bovenop de aarde water.
Geef de Bekers B onder in de bekers water.
Zorg dat elke beker precies evenveel water krijgt.
Noteer de data waarop de zaden gaan kiemen en houdt bij welke het snelst
groeit.
Zodra de langzaamste plant 5 blaadjes heeft haal je de planten uit de rollen.
Spoel de aarde van de wortels en meet de lengte van de wortels.
A wc rol

B wc rol

A keukenrol

Kieming d.d.
Lengte wortels
Maakt het voor de kieming uit waar je water geeft?
Maakt het voor de lengte van de wortels uit waar je water geeft?

B keukenrol
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Experiment: Kunnen planten tellen?
Dat veel dieren kunnen tellen is bekend. Mieren tellen bijvoorbeeld het aantal
stappen dat ze vanaf de ingang van het nest zijn gelopen zodat ze de weg terug
kunnen vinden. Bijen tellen het aantal rondjes dat een andere bij danst om te
weten waar de bloemen met nectar zijn.
In dit experiment test je of een bepaalde plant kan tellen.
Nodig:
Plant : Venusvliegenvanger - Dionaea muscipula
Vergrootglas
Dun strootje
Stopwatch
Opzet van het experiment
De Venusvliegenvanger vangt kleine insecten in de bladeren. De bladeren
klappen dicht wanneer minimaal 2 miniscule voelharen zijn aangeraakt binnen 20
seconden.
Bekijk de binnenzijde van een blad goed met het vergrootglas, kun je de
voelharen zien?
Zet de stopwatch op 30 seconden en start.
Raak met het strootje 1 voelhaar aan en pas ná 30 seconden nog een voelhaar.
Klapt het blad dicht?
Doe hetzelfde nogmaals maar nu binnen 20 seconden.
Klapt het blad dicht?

Het verschil kennen tussen 1 of 'meer' is een erg simpele vorm van tellen.
Maar de Venusvliegenvanger kan in ieder geval tot 5 tellen. Wanneer het blad is
dichtgeklapt zijn er namelijk nog 5 prikkels aan voelharen nodig om te zorgen dat
er verteringssappen worden uitgescheiden.
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Experiment: Goede buren, slechte vrienden
Sommige plantenkunnen prima samen groeien, terwijl andere elkaar niet goed
verdragen.
Vaak heeft dit te maken met voedselbehoefte en lichtbehoefte. Daarnaast
'helpen' planten elkaar bij het verjagen of aantrekken van dieren die hen
aanvallen of bv, bestuiven.
Nodig:
Goede buren, slechte vrienden overzicht
Tuintjesplan
Opzet van het experiment
Maak 2x een indeling in je tuintjesplan waarbij je de ene keer goede buren bij
elkaar zet en de andere keer slechte vrienden.
Op je schooltuin:
Voer beide tuintjesplannen tegelijkertijd uit
op je schooltuin en noteer de verschillen
(kieming, groei, oogst).

vierkante meter tuin 1

vierkante meter tuin 2

5m tuin 1

5m tuin 2
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Slechte vrienden

Afrikaantjes, bloemkool, bonen, dille, erwten, knoflook,
koolrabi, koolsoorten, mais, mierikswortel, munt, OostIndische kers, pepermunt, spinazie, spruiten, suikermais

Aardappels

Framboos, komkommers,
pompoenen, selderie, tomaten,
ui, zonnebloemen

Borage, kropsla, knoflook, peterselie, prei, radijsjes
stambonen, spinazie, tijm, tomaat, ui, veldsla

Aardbeien

bloemkool, broccoli,
komkommer, koolsoorten,
spruiten

Dille, erwten, karwij, knoflook, komkommer, koolrabi,
koolsoorten, koriander, uien

Bieten

Aardappels, spinazie, stokbonen

Aardappels, aardbei, erwten, tomaat, aubergine,
bonenkruid, komkommer, selderij, kool, pompoenen,
rozemarijn, salie, suikermais

Bonen

Bieslook, knoflook, prei, sjalot, ui,
venkel

Mais, Oost-Indische kers, sla, stokbonen, uien

Courgettes

Aardappels, komkommer

Bieten, bonen, courgettes, dille, knolvenkel,
komkommer, koolrabi, koolsoorten, kropsla, radijs,
wortel

Erwten

Aardappels, bonen, knoflook,
prei, ui

Aardbeien, bieten, frambozen, lelies, rozen, tomaten,
vruchtbomen, wortels

Knoflook

Erwten, koolsoorten, stokbonen

Bonen, bieten, dille, erwten, knolvenkel, kool, koriander, Komkommer
kropsla, mais, prei, selderie, uien

Aardappel, radijsjes, tomaten

Aardappels, andijvie, bieten, dille, erwten, kamille,
karwij, koriander, kropsla, pepermunt, pluksla prei,
spinazie, tomaten

Koolsoorten

Aardbeien, mosterd, knoflook,
uien

Aardappels, bonen, courgettes, komkommer, Kropsla,
pompoenen, tomaten

Mais

Bieten, selderie

Asperges, bieten, dille, knolvenkel, koolsoorten, radijs,
schorseneren, tomaten

Pluksla

Koolrabi, koolsoorten, kropsla, Oost-Indische kers,
schorseneren, selderie, uien, wortels

Prei

Bonen, erwten

Bonen, erwten, koolrabi, koolsoorten, kropsla, OostIndische kers, snijbieten, spinazie, tomaten, worteltjes

Radijsjes

Komkommers

Aardappels, aardbeien, bieten, koolrabi, koolsoorten,
radijs, rammenas, stokbonen, tomaten

Spinazie

Dille, andijvie, kool, sla, spinazie, selderij

Tuinbonen

erwt, knoflook, ui, venkel

Aardbeien, bieten, bonenkruid, dille, kamille,
komkommers, witlof, wortel

Uien

Bonen, erwten, koolsoorten

Bieslook, dille, erwten, knoflook, pluksla, prei, rozemarijn, Worteltjes
salie, schorseneren, snijbieten, tomaten, uien, witlof

Wortel en knolgewassen
(pastimaak.

Komkommers

Aardappels

Zonnebloem

