Rätt svar på Odlar - Quizen
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Kan växter ”svettas”?
1 Nej, dom saknar svettkörtlar
X Ja, genom öppningar på bladens undersida
2 Ja, överfödigt vatten går tillbaka ner i rötterna
Trivs kålväxter ihop med dill?
1 Ja, dessutom kan dillens starka doft hålla kålfjärilen på avstånd
X Nej, de skall inte odlas ihop då rötterna hos dill inte gillas av kålväxterna
2 Nej, dillen lockar in kålfjärilen
Några blev konfunderade när de insåg att fråga 2 såg annorlunda ut på några talonger. Det blev en miss
vid kopieringen men svarsalternativet var dock detsamma och rättningen kunde göras på ett rättvist sätt.
Trivs kålväxter ihop med dill?
1 Ja, dessutom kan dillens starka doft hålla kålfjärilen på avstånd
X Nej, de skall inte odlas ihop då rötterna hos dill inte gillas av kålväxterna
2 Nej, dillen lockar in kålfjärilen
Vad är sant om sparris?
1 Den är ”skildkönad” dvs har både han- och honplantor som ger skörd
X Den är två-könad och behöver pollineras för att ge skörd nästa säsong
2 Könlös växt som skjuter nya skott från rotstocken
Sommarbeskärning av fruktträd, kallas JAS, vad betyder det?
1 Metoden är uppkallad efter Jens-Allan Svendsen
X JA till Sen beskärning
2 Beskärning under Juli Augusti September
Hur mycket gödsel producerar en daggmask per dag?
1 Dubbelt så mycket som sin egen vikt
X Lika mycket som sin vikt
2 Hälften så mycket som sin egen vikt
Bambu är populärt i trädgårdar för sitt vackra växtsätt och att den är tålig,
- men vad är bambu för slags växt?
1 Gräs
X Buske
2 Träd
Om det behövs, när skall stenfruktsträd, dvs körsbär och plommon beskäras?
1 Aldrig
X Tidig vår
2 Sensommar
Vad kallas 2-årsväxter, som blommar år 2?
1 Bienner
X Perenner
2 Annueller
Från vilket land kommer Luktärten ursprungligen ifrån och där den även växer vild?
1 Brasilien
X Australien
2 Sicilien, Italien
Hur mycket vatten innehåller 1 liter jordgubbar (ca)?
1 1500 ml
X 7,5 dl
2 0,5 l
Vad kallas de första små bladen som kommer upp när ett frö gror?
1 Groddblad
X Hjärtblad
2 Njurblad
Regn - Hur många liter vatten har det kommit på trädgårdslandet som är 4 x 2 m om det kommit 10 mm regn?
1 8 liter
X 8000 liter
2 80 liter
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