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1. Creixement de blat de moro en condicions idònies 

Introducció 

En cada experiment realitzat he arribat a una conclusió, alguns factors o condicions milloren 

el desenvolupament de les plantes. Per aquest motiu, per poder tenir en compte els 

resultats obtinguts, m’he proposat reunir els beneficis i condicions òptimes observades en 

les pràctiques per tal d’aconseguir completar el cicle vital d’una planta en el menor temps 

possible, en aquest cas el blat de moro.  

Teoria 

El cicle vital de les plantes comença amb la germinació, 

aquesta depèn de la temperatura del terreny: si és 

elevada la germinació es pot produir en 5-7 dies, no 

obstant si la temperatura és baixa, pot tardar fins a 4 

setmanes. Per tal d’aconseguir una bona germinació la 

sembra ha de ser entre 3 i 7 cm de profunditat. 

El cultiu necessita una temperatura  de 18 a 26ºC i un 

bon subministrament d’aigua durant tot el cicle 

vegetatiu, principalment durant la floració.  

El blat de moro necessita un sòl de tipus intermedi, amb bon drenatge, airejats i plans. No 

són aconsellables terrenys argilosos a causa de la seva capacitat de retenció d’humitat, ja  

que aquesta condició disminueix l’aire del sòl, essencial per al desenvolupament de la 

planta.  

Pel que fa a la fertilització, el blat de moro és molt exigent. Per tant, és molt important 

conèixer els nutrients que necessita, en quantitat i en quina fase del desenvolupament de la 

planta han de ser disponibles.   

A continuació afegeixo una taula on es mostren les necessitats del blat de moro. 

Il·lustració 1. Època de sembra 

recomanada. Font: Maíz LG 
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Il·lustració 2. Esquema de les necessitats del blat de moro en cada període de temps. Font: Maíz LG 

El nitrogen està directament relacionat amb el desenvolupament vegetatiu i la fase de major 

demanda d’aquest element va des de les 2 setmanes abans de la floració fins les 3 setmanes 

després. Això vol dir que aquest període començarà al voltant de 10-12 setmanes després de 

la sembra.  

El fòsfor i potassi són elements que estan directament relacionats amb el desenvolupament 

de les arrels i de l’espiga. La seva escasses també repercuteix negativament al rendiment 

final. La primera fase en la que aquests elements tenen rellevància és durant el naixement. 

Una altra fase en la que són importants és la floració i el desenvolupament de l’espiga.   

La fertilització més comuna del blat de moro és mitjançant purins. Per aquest motiu crec 

convenient estudiar la composició química del purí boví de llet.  

En la següent taula hi ha les dades del contingut mitjà de nutrients en el purí, tot i això hem 

de tenir en compte que en cada explotació poden variar. 

% matèria seca 7,42 

% N total (% sobre m.s.) 3,81 

% P total (% sobre m.s.) 0,78 

% K total (% sobre m.s.) 3,72 

kg N/1000 Kg purí 3,02 
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Kg de /1000 kg purí 1,42 

Kg de / 1000 kg purí 3,54 
 

Una altra qüestió que cal tenir en compte és l’aplicació de fitosanitaris. Un percentatge 

important del rendiment final dependrà de realitzar un bon control de plagues i males 

herbes. La vigilància des del naixement de la planta fins a la fase de 8-10 fulles serà vital per 

detectar possibles problemes i poder resoldre’ls a temps. L’objectiu ha de ser intentar 

mantenir el cultiu net perquè no tingui competència i pugui desenvolupar tot el seu 

potencial. Existeixen herbicides de preemergencia, els quals s’apliquen abans de la 

germinació, però també productes de postemergencia, que s’utilitzen una vegada el blat de 

moro ja ha germinat.  

En la majoria dels experiments realitzats he utilitzat unes llavors de 

blat de moro tenyides de color vermell. Aquesta coloració significa 

que les llavors han estat tractades, concretament pels fongs i 

insectes. 

Per poder observar la germinació i la formació de les arrels, he 

plantat una llavor de blat de moro en un tub d’assaig. He 

realitzat fotografies dels 5 primers dies, en les quals s’observa 

el desenvolupament de les primeres arrels i com la planta aflora a la superfície de la terra. El 

cinquè dia les arrels ja cobrien la major part del tub d’assaig, les arrels del blat de moro 

proliferen ràpidament i tenen una gran capacitat de subjecció al substrat 

 

 

  

  

 

   

 
Fotografia 4. Segon, tercer, quart i cinquè dia respectivament (Nuncarga, 2015). 

Font: Elaboració pròpia. 

Fotografia 3. Llavors de blat de 

moro tenyides de color vermell 

(Nuncarga, 2015). Font: 

Elaboració pròpia. 
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Fotografia 6. Extracció 

dels germinats més 

petits (Nuncarga 2015). 

Font: Elaboració pròpia  

Experiment 

Per aconseguir reproduir el cicle vital del blat del moro en el menor temps possible vaig 

decidir seguir els següents passos i condicions per a la planta. 

Primer de tot vaig plantar 3 llavors de blat de moro en un vas. La 

terra utilitzada va ser la mateixa que en els experiments anteriors, 

però en aquest cas vaig afegir més matèria orgànica com fulles, 

closques de cargol, troncs, etc. Vaig decidir plantar tres llavors ja 

que d’aquesta manera m’assegurava que com a mínim en germinés 

una.  

Per aconseguir un naixement ràpid les vaig enterrar 1 cm sota la 

terra. A més a més, els tres primers dies van estar en absència de 

llum. Com vam analitzar en un l’experiment, en absència de llum, 

el blat de moro germina i creix més ràpidament, tot i que el seu 

aspecte és blanc i dèbil.  

Passats tres dies la planta mesurava 11 cm. Per recuperar el color i 

la fortalesa, el blat de moro va ser exposat durant 4 hores al sol.  El 

següent dia el cultiu ja tenia un color verd intens i vaig realitzar el 

trasplantament en un test gran (40-30).  

Cada dia efectuava el reg de la planta, aproximadament 150 ml. El 

blat de moro és una planta que necessita molta aigua però en dosis 

de poca quantitats, per tant s’ha de dosificar el reg. L’aigua 

utilitzada era mineral i, a més a més, hi afegia 5g de fertilitzant 

NPK. 

Una vegada la planta s’havia adaptat al transplantament i al nou 

terreny vaig extreure els dos germinats més petits, deixant el més 

gran i sa. D’aquest manera tots el nutrients del sòl i l’aigua eren 

absorbits per la mateixa planta. La seva alçada era de 26 cm 

aproximadament.  

Fotografia 5. Blat de 

moro en absència de 

llum (Nuncarga, 2015). 

Font: Elaboració pròpia. 
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Fotografia 8. El blat de 

moro mesura 80 cm 

(Nuncarga, 2015). Font: 

Elaboració pròpia 

Vaig situar el test en una zona assolellada i resguardada del vent. 

Diàriament la planta tenia 5 hores de sol directe, de les 13:00 a 

les 18:00 aproximadament. Amb l’ajut d’un termòmetre exterior, 

vaig calcular la temperatura mitjana, el resultat oscil·lava entre 

19 i 21ºC.  

Una tarda quan anava a fotografiar el blat de moro, vaig veure 

que una fulla estava trencada i tenia una capa blanca molt fina. 

Observant al voltant, vaig deduir que algun cargol s’havia 

alimentat de  les fulles de la planta.  

El desè dia, quan la planta mesurava 32 cm, vaig creure 

convenient l’aportació d’adob natural, concretament fems de 

vaca. Com he comentat anteriorment, el fems és un dels 

fertilitzants més utilitzats al llarg de la història.   

 

A partir del quinzè dia el creixement de la planta va ser força lent, 

no obstant, un mes després el blat de moro mesurava 80 cm 

d’alçada. La base de la tija tenia un diàmetre de 4 cm.  

Les fulles amples estaven força doblegades a causa del pes. Per 

aquest motiu la punta estava una mica trencada i de color 

marró suau.  

 

Resultat 

Des del 12 de juliol fins al 13 de setembre he aconseguit que la planta assolís una alçada de 

85 cm. Els camps de blat de moro conreats pels agricultors tarden 4 mesos per igualar 

aquesta alçada.  

Fotografia 7. El blat de 

moro mesura 32 cm 

(Nuncarga, 2015). Font: 

Elaboració pròpia  
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Fotografia 9. Camp de blat de moro (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia 

 

Això significa que les condicions i mètodes utilitzats per aconseguir el creixement ràpid de la 

planta han estat les adequats. No obstant, a causa de la manca de temps i espai, no he pogut 

finalitzar el cicle vital és a dir, que la planta arribés a produir fruit.   

La realització d’aquesta pràctica m’ha fet adonar que és molt complicat controlar totes les 

variables que intervenen en el creixement d’una planta.  
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2. Roses i clavells en aigua escalfada al microones  

Una vegada acabat l’experiment de regar les plantes amb aigua esclafada al microones o als 

fogons, vaig continuar cercant informació. Vaig decidir repetir la pràctica amb roses i clavells 

perquè volia saber si els resultats serien diferents segons el tipus de planta i l’aportació 

d’aigua. 

Hipòtesi 

Les roses i clavells continguts en recipients amb aigua esclafada al microones o als fogons, 

mantindran les mateixes característiques. 

Variables 

- Variable independent: tipus d’aigua utilitzada per regar (escalfada al foc o al 

microones). 

- Variable dependent: temps que tardaran a pansir-se les flors. 

- Variable controlada: temperatura i exposició solar. 

Material 

Aigua Microones 

Fogons Roses i clavells tallats 

Vasos Etiquetes 

 

Experiment 

1. Primer, escalfar l’aigua com en la pràctica anterior, és a dir, al microones i als fogons.  

2. Etiquetar els vasos segons els tipus d’aigua que s’hi introduirà. 

3. A continuació, col·locar les roses i els clavells en els vasos.  

4. Anar observant, fotografiant i analitzant els canvis de les flors fins que es cregui 

convenint. 
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Observacions 

El dia que vaig iniciar l’experiment, tant les roses com els clavells, estaven esclatats i en 

bones condicions.  

L’endemà les roses  es van obrir del tot, i van perdre alguns pètals, però la proporció va ser 

igual en ambdós vasos.  

Els dies següents, els clavells es van començar a 

pansir, i les roses van perdre més pètals, no 

obstant, no hi havia cap diferència notable  entre 

el vas d’aigua escalfada al microones i el vas amb 

aigua escalfada als fogons.  

Vaig decidir acabar l’experiment quan ja havien 

caigut tots el pètals de les roses, aquest moment 

va ser al quart dia.  

Anàlisi dels resultats 

L’experiment va durar quatre dies, concretament del 12 al 15 de juny de 2015.   

Els resultats obtinguts són els mateixos entre el vas amb aigua esclafada al microones i aigua 

escalfada als fogons. Primer van caure els pètals de les roses i després es van pansir els 

clavells.  

En les següents imatges mostro com eren les flors inicialment i al cap de quatre dies. 

    

 

 

 

ABANS        DESPRÉS  

Fotografia 11. Roses i clavells abans i després de l’experiment (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia.  

Fotografia 10. Segon dia. El vas de la dreta 

conté aigua esclafada al microones. El de 

l’esquerra aigua escalfada als fogons, 

(Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 
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Conclusions 

La hipòtesi plantejada abans de realitzar l’experiment s’ha complert. Els clavells i les roses 

han experimentat els mateixos canvis tant en aigua esclafada al microones com en aigua 

escalfada als fogons.  

Finalment, he arribat a la conclusió que les coccions, tant als fogons com al microones, 

rarament poden fer variar les seves propietats de les substàncies. No obstant, cap 

d’aquestes variacions és nociva o perjudicial, per tant, els microones no comporten cap 

problema negatiu que pugui detectar amb aquests experiments.   
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3. Estudi del sòl  

3.1. CÀLCUL DEL PH DEL SÒL 

Teoria 

La disponibilitat de nutrients iònics, s’alterna pels canvis en el pH del sòl. El pH òptim per a la 

majoria de cultius es al voltant de 6,5. No obstant, hi ha factors que el fan disminuir com la 

pluja i la descomposició de substàncies orgàniques. Aquesta acidificació pot canviar-se per 

mitjà de l’aplicació de compostos com el carbonat de calci, l’hidròxid de calci o el carbonat 

de magnesi. L’agregat d’aquest compostos comporta la eliminació dels ions H+ del sol i 

incrementa la disponibilitat de calci per a les plantes. Per altra banda, en algunes ocasions el 

sòl no es suficientment àcid per un cultiu.  

El pH és un paràmetre que s’utilitza per determinar l’acidesa. Els valors de pH inferiors a 7 

indiquen que és àcid i superiors a 7, que és bàsic, cal recordar que l’escala de pH va de 0 a 

14. Un valor de pH de 7 es considera neutre. 

Objectiu 

Calcular el pH del sòl utilitzat en les pràctiques anteriors. 

Experiment i material 

1. Agafar una mostra de sòl, en aquest cas l’utilitzat per al cultiu 

de les plantes dels experiments. 

2. Introduir una mica de terra al vas de precipitats. 

3. Seguidament, afegir-hi aigua destil·lada i remenar-ho bé. 

4. Per al filtratge, abocar la mescla sobre un embut amb paper 

de filtre i recollir el filtrat en un altre vas de precipitats. 

5. Finalment, submergir un extrem de paper indicador de pH 

en el líquid filtrat de manera que quedi ben xop. Treure’l, 

deixar-lo assecar uns segons i llegir el pH del sòl a l’escala 

de colors.  

 

Fotografia  12. Embut de 

vidre amb paper de filtre, 

(Solsona, 2015). Font: 

Elaboració pròpia.  
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Material 

Mostra de sòl 2 Vasos de precipitats Aigua destil·lada 

Embut Paper de filtre Paper indicador de pH 

 

Resultat obtingut 

Una vegada realitzat l’experiment vaig comparar el color del paper indicador de pH a l’escala 

de colors. El color resultant ens indica entre 7 i 8 a l’escala de colors. Per tant, és un sòl 

lleugerament bàsic.  

   

 

 

   

Fotografia 13. pH del sòl utilitzant en els experiments, el resultat obtingut é entre 7 i 8, (Nuncarga, 2015).  

Font: Elaboració pròpia. 
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Il·lustració 14. Esquema del 

circuit. Font: Los porqués de la 

ciencia copyright Menghini. 

 

3.2. CÀLCUL DE LA SALINITAT DEL SÒL 

Hipòtesi 

El tipus de sòl utilitzat en els experiment té un baix contingut en sals. 

Objectiu 

Detectar la salinitat del sòl a partir d’una propietat de l’aigua, en aquest cas la conductivitat 

de l’electricitat. 

Preparació de l’experiment 

1. Els primers passos coincideixen amb l’experiment del 

càlcul del pH del sòl. S’introdueix la terra utilitzada en 

els experiments anteriors en un vas amb aigua 

destil·lada. Aquesta solució serà filtrada amb l’objectiu 

d’aconseguir l’aigua. 

2. Introduir l’aigua filtrada en un vas.  

3. A continuació preparar el mecanisme que ens ajudarà a 

obtenir els resultats.   

a) Subjectar en el vas que conté l’aigua filtrada la punta 

dels cables pelats. 

b) Fixar un led en una proveta utilitzant una goma 

elàstica. Doblegar els extrems del led amunt. 

c) Seguidament realitzar les connexions indicades en 

l’esquema.  

Material 

Material per a la filtració del sòl 

Mostra de sòl 
2 Vasos de 

precipitats 
Aigua destil·lada Embut Paper de filtre 
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Material per a poder calcular la salinitat 

Cables amb els extrems pelats Proveta 

Led Pila de menys de 4,5 V Goma elàstica 

  

Experiment  

Una vegada finalitzades les connexions, obtindrem els resultats immediatament. 

Si el led s’il·lumina significa que l’aigua, i per tant el sòl, conté sals. No obstant, si no s’encén, 

l’aigua no conté ions i  no condueix l’energia elèctrica de la pila: és com si el circuit continués 

obert.  

A més a més, si el led produeix una llum molt minsa, significa que hi ha sals però en una 

concentració poc elevada.  

 

Fotografia 15. Realització del circuit, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

No obstant, la intensitat en que s’il·lumina el 

led és molt relativa, i per tant, per poder ser  

més precisos amb la mesura de la quantitat 

de sals he utilitzat un amperímetre. 

Un amperímetre és un instrument de mesura 

que s'utilitza per quantificar el flux de 

corrent elèctric en un circuit.  
Fotografia 16. Circuit amb amperímetre, 

(Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 
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En aquest cas, per calcular el corrent elèctric només he substituir el led per l’amperímetre. 

Per aconseguir la connexió he emprat cables de cocodril, i un cop tancat el circuit he 

obtingut els resultats ràpidament. 

Resultat obtingut i conclusions 

El led s’ha encès quan he experimentat amb la terra utilitzada en les anteriors pràctiques, tot 

i això, la llum que emetia no era gaire intensa. Per aquest motiu, quan he connectat 

l’amperímetre el resultat ha estat 11 mA. 

 

 

 

   

Fotografia 17. En tancar el circuit el led s’il·lumina, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

He arribat a la conclusió que el tipus de terra utilitzada conté una concentració de sal, encara 

que sigui baixa, ja que és un sòl sedimentari.  

Els ambients o medis sedimentaris són zones de la superfície terrestre on es dipositen els 

sediments. En són bons exemples els fons marins, els deltes o els llacs.  

Al principi podem pensar que aquesta definició 

no coincideix amb la zona on vivim, ja que no 

estem situats vora el mar n’hi existeixen llacs 

propers. Tot i això, aquestes contrades són 

famoses per la presència de fòssils i restes 

prehistòriques, que són indicadors de les 

roques sedimentàries. 

Per entendre la presencia dels medis 

sedimentaris ens hem de basar en la 

Il·lustració 18. Geografia de Catalunya fa milions 

d’anys s’observa un mar interior. Font: www.igc.cat 
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geografia de fa milions d’anys. Al centre geogràfic de Catalunya existia un mar que va 

desaparèixer empès per l’aixecament de serralades com els Pirineus. Aquest és el motiu pel 

qual trobem aquest tipus d’ambients. 

  

4. Cromatografia de la clorofil·la 

Teoria  

La cromatografia és una tècnica de separació que es basa en la diferent capacitat que 

presenten els components d’una petita mostra gasosa o líquida d’adherir-se a unes 

superfícies adsorbents sòlides o líquides. Les substàncies se separen en dues fases: una fase 

estacionària de gran àrea superficial, i una fase mòbil. 

En les cèl·lules vegetals hi ha els cloroplasts que posseeixen diferents pigments fotosintètics 

amb colors variats. Per tant, si introduïm una tira de paper porós en una mescla on hi hagi 

aquestes cèl·lules, el dissolvent arrastrarà en diferents velocitats els pigments segons la 

solubilitat que tinguin. Per tant, els podrem identificar segons el seu color.  

Objectiu 

- Extreure els pigments fotosintètics del julivert.  

- Aplicar una tècnica de cromatografia per separar substàncies. 

Material 

Julivert Etanol Acetona Morter 

Paper de filtre Llapis Vas de precipitats Comptagotes 

 

Experiment 

1. Per començar, retallar un rectangle de paper de filtre (paper molt porós). Hem de 

tenir en compte que la mida del rectangle no pot ser gaire gran. 

2. Seguidament, marcar una línia en un dels costats del rectangle a 1,5 cm de l’extrem. 

S’ha d’utilitzar un llapis, ja que la tinta del bolígraf afecta la tècnica de cromatografia.  
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3. Posar el julivert en el morter i afegir l’acetona. 

4. A continuació, xafar la planta fins que s’origini un líquid verd, és la barreja de 

l’acetona i els pigments de clorofil·la. 

5. Amb un comptagotes agafar el líquid resultant i aplicar petites gotes sobre la línia del 

paper de filtre. És recomanable tres gotes, ja que d’aquest manera no es toquen 

entre elles. 

6. Afegir acetona en el vas de precipitats, la quantitat no pot superar la línia del paper 

de filtre. 

7. Per finalitzar, introduir el paper de filtre amb les gotes de la substància de julivert en 

el vas de precipitats. 

8. Els resultats s’obtindran en pocs minuts.  

         

     

 

Resultats  

Una vegada finalitzada la cromatografia del julivert, vaig observar que les taques de la substància de 

julivert s’havien espargit verticalment per la superfície del paper de filtre. Concretament, van 

aparèixer diferents color (groc, verd...) separats per bandes horitzontals. Es tracta dels pigments 

principals de la clorofil·la (clorofila a i clorofil·la b) que són el β carotè i la xantofil·la.  

En primer lloc al remoure les cèl·lules al morter, els pigments que es trobaven en els cloroplasts van 

passar a l’acetona. Per tant, en la dissolució extreta de la planta tenim tants pigments com bandes de 

colors apareguin en la cromatografia.  

Fotografia 20 Paper de filtre amb gotes 

de julivert i acetona (vas de precipitats) 

(Solsona, 2015) Font: Elaboració pròpia 

Fotografia 19. Barreja d’acetona amb 

julivert en un morter (Solsona, 2015) Font: 

Elaboració pròpia  
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Per realitzar aquesta pràctica vaig utilitzar acetona, tot i que amb etanol els resultats haurien estat 

més clars.  

 

 

 

 

Fotografia 21. Resultats de la pràctica (Solsona, 2015) Font: Elaboració pròpia 

 

 

 


