
Be stäm ning av till växt po ten ti al

Bak grund
Den lil la flyt bladsväx ten an dmat (Lem na mi nor) an -
vänds som in di ka tor på till väx thäm ning där för att den
har en snabb till växt som lätt ana ly se ras vi su ellt. Den
pas sar där för även till att göra stu di er på nä rings in ne hål -
let i vat ten ge nom att jäm föra till väx thas tig he ten i oli ka
vat ten. Den na un der sök ning ger inget ab so lut mått på
kon cen tra tio nen av de oli ka nä rings äm ne na i vatt net
men ger ett re la tivt mått på över göd nings po ten ti a len i
oli ka vat ten. Fos fat, vil ket bru kar vara det ämne som
be grän sar till väx ten i sötvat ten, är svårt att mäta med
nog grann het vid de kon cen tra tio ner som fö re kom mer i
nor ma la vat ten.

Ma te ri al

S Pe tris kå lar med lock, fyra per prov vat ten

S Jämn be lys ning, inte för svag

S An dmatsplan tor

Ut fö ran de

S Pla ce ra ut pe tris kå lar na där de kan stå os tör da och
få jämn be lys ning. 

S Mar ke ra skå lar na så att iden ti fi e ring en är en ty dig
och ej på ver kar ljus för hål lan de i skå len. Dvs. mar -
ke ra gär na på si dan av skålen.

S Häll 50 ml vat ten från var je vat tenp rov i fyra skå -
lar. Ta vat ten från ett käll flö de i skogs mark inom
vattensys te met för jäm förel se.

S Sor te ra ut an dmatsplan tor. Ide a let är tio lik sto ra
plan tor med tre fron der var till var je skål. Om ma -
te ri a let inte räck er ska det för de las så att var je skål 
har lika många av var je stor leks grupp.

S Lägg på lock (glas) på skå lar na. Flyt ta om möj ligt
runt skå lar na slump mäs sigt var an nan dag.

S Räk na an ta let plan tor och fron der när t.ex. 4 och 7 
da gar gått.

S Ut vär de ra 
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Andmat (Lem na mi nor) be står av två-till tre fron der, "blad",
med en li ten ned häng an de rot. Väx ten för ökar sig i huvud -
sak asex u ellt. An dmat kan man ofta hit ta i akva ri er.


