
Naslov v zvezke: SEME 

POSKUS: KALJIVOST SEMEN V RAZLIČNIH POGOJIH 

 

Za poskus potrebujete:  

- 9 enakih semen (lahko fižol, koruza, bučke, kumare, sončnica ... ) 

- 3 pokrovčke od kozarcev za vlaganje (ali kaj podobnega) 

- čiste papirnate brisačke / robčki /wc papir 

- (pršilko – ni obvezno) 

- (lupo – ni obvezno) 

Potek poskusa: 

1. Na vsak pokrovček boste dali 1 papirnato brisačko (robček, 4 lističe wc papirja) ki jih 

zložite na tako velikost, da jih lahko lepo položite na pokrovček. 

2. Brisačke dobro navlažite z vodo (najlažje je s pršilko, sicer pa bodite previdni, da od 

brisačk ne teče preveč) 

3. Na vsak pokrovček položite 3 semena na vlažno brisačko (delajte z enakimi semeni, 

sicer poskus ni primerljiv – konstanta pri poskusu). 

4. a) Prvi pokrovček s semeni postavite na okensko polico. 

    b) Drugi pokrovček postavite v eno od omar, ki jih manj pogosto odpirate (v temo). 

    c) Tretji pokrovček postavite v hladilnik (če tam nimate prostora, ga lahko date nekam 

na senčno mesto zunaj – nekaj noči bo po napovedih še dovolj hladno). 

5. En teden vsak dan spremljajte, če so se zgodile že kakšne spremembe in poskrbite, 

da bodo brisačke vedno vlažne (pomagajte si s pršilko ali z manjšo plastenko – da ne 

raztresete semen). Če ima kdo lupo, naj si semena ogleda še z njo. 

6. Dobljene rezultate beležite v tabelo, ki si jo prerišite v zvezek. 

Tabela: KALJIVOST SEMEN ___________ (napišite vrsto semen) V RAZLIČNIH POGOJIH 

 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 6. dan 7. dan 

OKENSKA 
POLICA - 

      

OMARA 
 - 

      

HLADILNIK 
 - 

      

 

7. Preko vprašalnika mi boste danes sporočili, kako vam je šlo in ali ste imeli material.  

8. Ker ste brali dolga navodila in morate ves teden spremljati poskus, mi boste v 

četrtek preko novega vprašalnika samo poročali o prvih rezultatih. Snov za naprej 

pa nato dobite za petek. 

 


