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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Motivació 

Des que era petita m’ha fascinat la natura i més concretament les plantes, era incapaç 

d’entendre com d’una minúscula llavor esclataria una gran, perfumada i acolorida flor. 

Visc en un petit poble envoltat d’arbres i camps, els meus pares són pagesos i amb el seu 

entusiasme m’han transmès l’amor cap a la naturalesa. Observo com en un immens camp 

germinen ràpidament cultius que, gràcies a una tecnologia avançada, més tard serviran 

d’aliment pels animals.  

Diàriament, veig com creixen hortalisses i fruits a l’hort, no obstant, també m’adono que no 

tots es desenvolupen amb la mateixa rapidesa ni gràcia. Alguns veïns comenten que es per 

culpa de la lluna, d’altres insisteixen que el sol ho crema tot, i els més grans asseguren que la 

terra i l’aigua no tenen les mateixes propietats que abans. Aquests pensaments sempre 

m’han semblat curiosos i fins i tot esbojarrats, tot i això, m’han fet reflexionar i adonar-me 

que hi ha d’haver alguna raó per la qual aquestes sabies persones defensin amb tanta passió 

els seus arguments.    

Per aquest motiu quan se’m va plantejar l’opció de realitzar el treball de recerca sobre 

l’experimentació amb plantes no m’hi vaig poder negar.  

La idea inicial del treball simplement es basava en l’estudi d’un tipus concret de cultiu, però 

més tard em vaig adonar que era més avantatjós estudiar diferents variables que afecten a 

les plantes, ja que d’aquest manera podria realitzar experiments que servissin per respondre 

qüestions plantejades. Aquesta idea es pot relacionar amb el que va dir el físic i professor 

Jorge Wagensberg Lubinski: “Si la natura és la resposta, quina era la pregunta?”.  

En resum, el treball es basarà en diferents experiments que serviran per resoldre preguntes 

o hipòtesis plantejades.    
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1.2. Metodologia i hipòtesis 

El contingut del treball que teniu a les mans es divideix en diferents experiments. Aquestes 

pràctiques o experiments es basen en les etapes crucials de la vida d’una planta com la 

germinació i el creixement. 

Cada aparta consta d’una introducció o teoria, seguida d’una hipòtesi i la preparació de 

l’experiment. A continuació s’expliquen els passos seguits per dur a terme l’experiment, 

complementats amb dades i observacions. La part final es centra amb els resultats i les 

conclusions. Cal destacar que he realitzat cada pràctica dues vegades per aconseguir el 

màxim de precisió en els resultats i evitar possibles errors. 

La realització dels experiments va ser el primer que vaig dur a terme. A mesura que se 

m’acudien pràctiques, condicions o variables per estudiar m’informava, i d’aquesta manera 

obtenia la teoria que hi ha explicada en cada pràctica.  

Vaig creure convenient utilitzar el mateix tipus de planta en tots els experiments, ja que 

d’aquesta manera podia observar com era el seu comportament en diferents condicions. Els 

cultius elegits van ser el blat de moro, l’ordi i la gespa, ja que tenen un creixement ràpid, són 

econòmics i, a més a més, són molt comuns en la zona que vivim. Gràcies als resultats 

obtinguts en aquests experiments he pogut arribar a unes conclusions sobre cadascun dels 

cultius.  

Hipòtesis: 

Aportar dissolucions de sal i vinagre a les plantes serà perjudicial per la  germinació i 

creixement, així com l’aigua escalfada al microones. Les temperatures extremes i l’absència 

de llum seran responsables d’inhibir la germinació.  

No obstant, d’altres factors com: el tipus de sòl, utilització de fertilitzants i dissolucions de 

sucre, seran responsables de millorar les característiques de les plantes i per tant tindran 

efectes positius. 
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2. EXPERIMENTS 

2.1. Influència de la sal en les plantes 

Teoria 

En condicions naturals (normals) les plantes estan freqüentment exposades a estrés 

ambiental que limita la germinació i les possibilitats de supervivència de les seves llavors. La 

salinitat del sòl es considerada un dels principals factors ambientals que restringeixen la 

germinació de les llavors al camp.  

Cal tenir en compte que la germinació de les llavors comença amb la captació de l’aigua, 

també anomenat imbibició (de imbibe, “beure”). 

Les plantes obtenen sals minerals i aigua gràcies a les arrels, per mitjà del pèls radicals, que 

estan constituïts per cèl·lules epidèrmiques especialitzades. Els pèls augmenten 

considerablement la superfície de contacte de l’arrel amb el sòl, i així, afavoreixen el procés 

d’absorció. Algunes sals, en forma d’ions, s’absorbeixen per difusió, a favor de gradient de 

concentració. No obstant, la major part d’elements minerals s’han d’absorbir per transport 

actiu, consumint energia i generalment en contra de gradient, ja que la concentració del 

medi intracel·lular és més elevada que la de la dissolució aquosa que hi ha al sòl.  

Quan dos compartiments contenen solucions aquoses i estan separats per una membrana 

semipermeable, que permet el pas de l’aigua però no el dels soluts, les molècules d’aigua 

passen de la solució menys concentrada, hipotònica, a la que ho està més, hipertònica, i 

d’aquesta manera equilibren el grau de concentració. Aquest fenomen rep el nom d’osmosi.  

 

Imatge 1. Esquematització del procés d'osmosi, Font: La ciencia de la biología copyright Savada  

Imatge 2. Detall dels pèls radicals, Font: Vida: la ciencia de la biología copyright Savada 
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Cal tenir en compte que cada planta té una resistència determinada a la salinitat, algunes 

fins i tot, viuen en ambients força salins, amb una pressió osmòtica important, s'anomenen 

halòfites. Entre les plantes que suporten millor la salinitat hi ha la palmera datilera, el 

magraner i l'esparreguera. 

Davant d'un contingut de sals en el terra superior a un determinat nivell i variable per a cada 

espècie, la planta acumula sal en el seu organisme que no pot excretar (excepte algunes 

halòfiles), això comporta que disminueixi el seu rendiment o que acabi morint. No obstant, 

la sensibilitat de la planta està determinada sobre tot per la composició de les sals i no per la 

concentració d’aquestes.  

En els Països Catalans els sòls salins són molt comuns en totes les zones amb pluviometries 

inferiors als 500 litres anuals. Hem de tenir en compte que llocs propers a la nostra zona es 

caracteritzen per la presencia de sal, com és el cas de Cardona (mines de sal) o Cambril (salí). 

Per demostrar la importància de la salinitat del sòl per a les plantes, he desenvolupat un 

seguit d’experiments.  

 

2.1.1. INFLUÈNCIA DE LA SAL EN LA GERMINACIÓ DE LES PLANTES 

Hipòtesi 

Amb la realització d’aquest experiment, espero que les llavors regades amb aigua mineral 

germinin totes sense problemes i ràpidament, mentre que les llavors regades amb aigua 

amb sal no es desenvolupin o serà en menor proporció. 

També suposo que la concentració de solut, en aquest cas clorur de sodi, sigui determinant 

en la quantitat de llavors de blat de moro, gespa i ordi germinades. Com més alta sigui la 

concentració menor serà la germinació de les llavors.   

Variables 

- Variable dependent: germinació de les llavors 

- Variable independent: concentració de sal en la dissolució d’aigua de reg. 

- Variable controlada: temperatura i exposició solar directa.  
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Preparació de l’experiment 

Consisteix en la germinació de llavors de blat de moro, ordi i gespa, aquestes seran regades 

amb aigua mineral i aigua amb diferents concentracions de sal. 

Els passo seguits són els següents: 

1. Etiquetar els vasos, indicant el tipus de llavor i la concentració de sal dissolta en aigua 

que s’hi aplicarà.  

2. A continuació, emplenar els vasos amb terra seca fins a la part superior. 

3. Seguidament, enterrar a 4 o 5 centímetres les llavors corresponents a cada vas. 

4. Un cop realitzada la plantació, preparar les diferents dissolucions de clorur de sodi en 

aigua.  

a) Per començar establir les concentracions de sal (10g/L, 20g/L i 40g/L). 

b) Mesurar 1 litre d’aigua amb un pot graduat i calcular 10, 20 i 40 grams de sal 

amb l’ajuda d’una balança.  

c) La unió del dissolvent i el solut és el següent pas. Per fer-ho, primer 

s’introdueix  la meitat de l’aigua en el recipient amb un embut. 

d) Per netejar la càpsula que contenia la sal utilitzar l’aigua que quedava, 

d’aquesta manera s’aconseguirà la quantitat exacta de solut.  

e) Repetir aquest procediment quatre vegades, però en cada cas incorporant la 

quantitat de sal establerta anteriorment. 

f) Finalment, per dissoldre completament la sal en l’aigua, remenar la dissolució 

amb una cullera. 

Material utilitzat 

28 llavors d’ordi 28 llavors de blat de moro 28 llavors de gespa 

Etiquetes Vasos Terra seca Càpsula 

Pot graduat Balança Ampolla de plàstic Compta gotes 
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Embut Cullera Sal Costa (iode 6mg/100g) 

Aigua Font Vella: anàlisi químic (en mg/L) 

Bicarbonats 144 Sulfats 15,8 clorurs 13 conductivitat 

(µS/cm) 280 calci 35,5 magnesi 8,6 sodi 11,9 

 

            

 

 

 

Fotografia 3. Llavors d’ordi i blat de moro, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 

Fotografia 4. Llavors de gespa, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia 

 

Experiment 

Una vegada s’han plantat les llavors, l’experiment consisteix en regar cada vas amb la 

dissolució que li correspon.   

Llavors de blat de moro, ordi i gespa 

VAS 1 Regarem amb aigua Font Vella 

VAS 2 
Regarem amb aigua contaminada 

de sal al 10g/L (1g/ml) 

VAS 3 
Regarem amb aigua contaminada 

de sal al 20g/L (2g/ml) 

VAS 4 
Regarem amb aigua contaminada 

de sal al 40g/L (4g/ml) 



Influència de diferents variables en el cicle 

vital d’algunes plantes                  Rosa Maria Sabartrés Guix 

9 
 

Passos seguits 

L’aportació d’aigua o aigua amb sal la vaig dur a terme cada dos o tres dies, concretament 

cada dilluns, dimecres i divendres. Abans de regar  les llavors, barrejava la dissolució per tal 

d’homogeneïtzar-la. A cada vas li aplicava una quantitat de 5 ml de dissolució amb 

comptagotes. Per tal de no cometre cap error cada vegada que incorporava aigua netejava el 

comptagotes.  

Diàriament he observat el desenvolupament i canvis dels vasos tenint en compte les hores 

directes d’exposició solar i la temperatura ambiental. He fet un recull de dades del nombre 

de llavors germinades i de les diferents variables que hi influïen.  

A més a més, he realitzat fotografies per poder plasmar els canvis a la perfecció.  

 

Fotografia 5. Afegint la dissolució corresponent a cada vas amb un comptagotes, (Nuncarga, 2015). Font: 
Elaboració pròpia. 

 

Dades i observacions 

Taula de dades recollides en la germinació de les llavors d’ordi. En cada vas s’expressa el 

nombre de llavors germinades. Els dies que no hi havia cap canvi no consten en la taula. 

Dia Temperatura 

(ºC) 

Exposició solar 

directa (hores) 

Vas 1  

(n. de llavors 

germinades) 

Vas 2 

(n.) 

Vas 3 

(n.) 

Vas 4 

(n.) 

16/2/15 22 1 0 0 0 0 

19/2/15 22 2 3 0 0 0 

20/2/15 22 1,45 5 1 0 0 
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21/2/15 21 2 6 1 0 0 

22/2/15 22 1 6 1 0 0 

 

Observacions: les llavors van germinar a la tarda, després de dues hores d’exposició al sol. 

Durant el matí no s’observava cap diferència significativa. El creixement de les llavors va ser 

molt ràpid i la seva alçada va augmentar en pocs dies.     

Taula de dades recollides en la germinació de les llavors de blat de moro.  

Dia Temperatura 

(ºC) 

Exposició solar 

directa (hores) 

Vas 1 

(n. de llavors 

germinades) 

Vas 2 

(n.) 

Vas 3 

(n.) 

Vas 4 

(n.) 

17/2/15 22 2,5 0 0 0 0 

21/2/15 22 2 2 0 0 0 

22/2/15 21 1 3 1 0 0 

23/2/15 22 2 5 2 0 0 

24/2/15 22 1,5 5 2 0 0 

 

Observacions: el dia abans de la germinació de les llavors  s’intuïen petites protuberàncies 

en la terra. Les fulles embrionàries van nàixer amples i d’un color verd molt intens.  

Taula de dades recollides en la germinació de les llavors de gespa. 

Dia Temperatura 

(ºC) 

Exposició solar 

directa (hores) 

Vas 1 

(n. de llavors 

germinades) 

Vas 2 

(n.) 

Vas 3 

(n.) 

Vas 4 

(n.) 

22/2/15 21 1 0 0 0 0 

2/3/15 22 1,5 1 0 0 0 

3/3/15 22 1,45 2 0 0 0 

4/3/15 21 2,5 2 0 0 0 

5/3/15 22 2 3 0 0 0 

6/3/15 22 2,5 3 0 0 0 
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Observacions: el bri fi de gespa va tardar bastants dies a germinar, però un cop a l’exterior, 

va créixer molt ràpidament. Quan va assolir una alçada de 2,5 cm aproximadament, el seu 

creixement es va aturar. 

 

Fotografia 6. Resultat de la germinació del blat de moro, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Fotografia 7. Resultat de la germinació de l’ordi, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

Fotografia  8. Resultat de la germinació de la gespa, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

Anàlisi i resultats 

Després d’aplicar el percentatge de clorur de sodi acordat en cada tipus de llavor, he valorat 

la relació entre el percentatge de sal i el nombre de llavors germinades. Les observacions 

evidencien que la presència de sal influeix directament en la germinació de les llavors. El 
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naixement va ser inhibit en els vasos que s’aplicava el percentatge de sal, indiferentment del 

tipus de llavor.  

Els següents gràfics ens ajuden a representar els resultats, ens remarquen que les llavors de 

gespa són les més afectades pel clorur de sodi ja que, només han germinat les que tenien 

aigua sense concentració de sal. 

Cal remarcar, que en cap cas no han nascut el 100% de llavors amb aigua. Això està 

relacionat amb el tipus de llavors, per aquest motiu quan es sembren es fa en grans 

quantitats perquè és fàcil que algunes “fallin”. La velocitat de germinació ha estat diferent 

entre l’ordi, el blat de moro i la gespa. 

En les següents gràfiques es veu representat el nombre de llavors germinades en cada cas. 

 

 

Conclusions 

He arribat a la conclusió que el clorur de sodi (sal) és un gran enemic per a la germinació de 

les plantes.  
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La hipòtesi plantejada abans de dur a terme l’experiment s’ha complert ja que vaig suposar 

que la concentració de sal determinaria la quantitat de llavors de blat de moro, gespa i ordi 

germinades. També s’ha complert que com més alta és la concentració menor és el nombre 

de llavors germinades.  

No obstant, vaig suposar que les llavors regades amb aigua mineral germinin totes sense 

problemes i ràpidament, però no ha estat així perquè en cap cas han nascut el 100% de les 

llavors. 

L’error que he pogut cometre en aquest pràctica és mínim ja que, les variables aplicades son 

molt clares.  

 

2.1.2. INFLUÈNCIA DE LA SAL DURANT EL CREIXEMENT DE LES PLANTES 

Hipòtesi 

Amb la realització d’aquesta pràctica, espero que les plantes de blat de moro regades amb 

aigua sense dissolució de sal continuïn creixent sanes. Per altra banda, les plantes regades 

amb clorur de sodi es moriran ràpidament.  

Considero que la concentració de solut determinarà el temps que tardarà el blat de moro en 

morir. Com més alta sigui la concentració més ràpidament influirà.    

Variables 

- Variable dependent: creixement de la planta de blat de moro. 

- Variable independent: tipus de concentració de l’aigua de reg. 

- Variable controlada: temperatura i exposició al sol. 

Preparació de l’experiment 

Per poder realitzar l’experiment necessitava plantes que ja haguessin germinat. 

1. Primer de tot  plantar 5 llavors de blat de moro en cada vas. 
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2. Regar amb aigua Font Vella dos cops per setmana la plantació. 

3. Al cap de 21 dies de la germinació, començar l’experiment.   

4. Preparar les diferents dissolucions de clorur de sodi en aigua. 

La preparació de les solucions està explicada en experiment 

l’anterior.  

 

 

 

 

Material utilitzat 

Plantes de blat de moro que feia 21 dies que havien germinat 

Aigua Font Vella Aigua Font Vella amb 10g/L de sal 

Aigua Font Vella amb 40g/L de sal Aigua Font Vella amb 20g/L de sal 

 

Experiment 

Una vegada obtingudes les plantes de blat de moro, iniciar l’experiment desitjat. 

1. Per començar, determinar quina concentració d’aigua regarem a cada vas. 

 

2. Etiquetar als vasos amb el tipus l’aigua que s’hi aplicarà.  

3. Observar que totes les plantes, en aquest cas blat de moro, estan en bones 

condicions i tenen poques diferències.  

4. Regar tres dies a la setmana les plantes de blat de moro. Cadascun amb l’aigua de 

concentració determinada. 

 

VAS 1 Aigua Font Vella VAS 3 
Aigua contaminada de sal al 20g/L 

(2g/ml) 

VAS 2 
Aigua contaminada de sal al 

10g/L (1g/ml) 
VAS 4 

Aigua contaminada de sal al 40g/L 

(4g/ml) 

Fotografia 9. Planta de blat de 
moro 21 dies després de la 

germinació,  (Nuncarga, 2015). 
Font: Elaboració pròpia. 
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Passos seguits 

Durant l’experiment, cada dia he anotat la temperatura ambient de la sala on hi havia les 

plantes. A més a més, he tingut en compte que cada vas tingués les mateixes hores 

d’exposició solar, d’aquesta manera les variables externes són iguals per a tots el vasos i 

només influeix la variable que vull estudiar. 

També he realitzat fotografies tres cops al dia (matí, migdia i vespre), ja que d’aquesta 

manera aconsegueixo un seguiment exhaustiu dels efectes de la sal en el creixement de les 

plantes.   

Finalment, quan ja no es distingien canvis en les plantes, es a dir, cada dia mantenien el 

mateix aspecte,  vaig decidir acabar l’experiment, concretament va durar 25 dies. 

Dades i observacions 

En les següents taules hi ha anotades les observacions dels canvis que experimentaven les 

plantes al llarg d’aquests 25 dies. Cal recordar que el blat de moro inicial tenia les 

característiques el més semblants possible. Per facilitar la comprensió he condensat la 

informació diària en setmanes, d’aquesta manera també són més visibles els canvis.  

VAS 1 (aigua Font Vella) 

Setmana Observacions 

 1a La planta té les fulles verdes i amples  

2a 
Es mantenen les característiques de la setmana anterior però augmenta l’alçada 

de la planta 

3a A causa de la llargada de les fulles es comencen a corbar cap a la base de la planta 

4a La planta va creixent, però més lentament, el color no és tant intens com l’inicial.  

 

VAS 2 (aigua contaminada de sal al 10g/L) 

Setmana Observacions 

 1a La planta és sana i no experimenta canvis 

2a El seu creixement ha quedat estancat i a perdut la brillantor de les fulles 
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3a Les fulles adquireixen una tonalitat grogosa i es comencen a cargolar 

4a El blat de moro no es manté dret, les fulles s’han pansit però la tija encara es dura 

 

VAS 3 (aigua contaminada de sal al 20g/L) 

Setmana Observacions 

 1a El blat de moro no presenta canvis gaire significatius 

2a Les fulles es comencen a pansir i el verd no es intens 

3a Els extrems presenten una tonalitat marró i gairebé toquen a la base. 

4a La planta està totalment pansida  

 

VAS 4 (aigua contaminada de sal al 40g/L) 

Setmana Observacions 

 1a Les fulles es dobleguen per la meitat i semblen fràgils 

2a La planta va reduint la mida ja que les fulles es van encongint i toquen a la base 

3a 
Les puntes s’han assecat i el sòl no absorbeix la dosis d’aigua. La planta ja no es 

manté verticalment 

4a 
Gairebé no hi ha presència de color verd, les fulles són marrons. La tija es flonja, 

sembla podrida i no absorbeix l’aigua 
 

 

 

He observat que els canvis més important han transcorregut durant la segona i tercera 

setmana.  

A continuació afegeixo una fotografia de cada setmana, ja que d’aquest manera s’observen 

els canvis més clarament.  

Fotografia  10. Vas en que s’aplicava l’aigua 
amb concentració de sal més elevada. 

S’observa que les tiges estan podrides i que la 
terra no absorbeix l’aigua, (Nuncarga, 2015). 

Font: Elaboració pròpia. 
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Fotografia 13.Tercera setmana, (Nuncarga, 
2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi i resultats 

Una vegada acabat l’experiment, he valorat la influència del clorur de sodi en el creixement 

de les plantes.  

Les plantes que tenien la concentració més elevada han patit canvis desfavorables amb 

major rapidesa, en canvi, els que tenien una menor concentració han experiment alteracions 

però en un període de temps més llarg.  

Si analitzem els resultat observem que totes les plantes amb presència de sal en la l’aigua 

que els subministrava, han patit una evolució negativa. En canvi, el blat de moro que no ha 

estat contaminant ha continuat amb el seu creixement normal.  

 

Fotografia 11. Primera setmana, 
(Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

Fotografia 12. Segona setmana, (Nuncarga, 
2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

Fotografia 14. Quarta setmana, 
(Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 
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Conclusions 

La hipòtesi plantejada abans de realitzar l’experiment s’ha complert. He pogut observar que 

les plantes de blat de moro regades amb una dissolució de clorur de sodi han mort. En canvi, 

a les que els subministrava aigua sense cap concentració han continuat creixent.    

 

2.2. Influència de la glucosa en desenvolupament de les plantes 

Teoria 

Les plantes necessiten els nutrients correctes per sobreviure. Un dels ingredients  clau és la 

glucosa, que promou la regeneració cel·lular i aporta l’energia que les plantes necessiten per 

créixer. Els vegetals estan programades genèticament per produir sucres com a resultat de la 

fotosíntesi, però també tenen receptors que detecten la presència de sucres i donen el 

senyal perquè es produeixin els mecanisme de creixement. 

Hem de tenir en compte que les plantes es desenvolupen 

quan tenen un equilibri de nutrients, aigua i llum que els 

permeti convertir aquests elements en noves cèl·lules. El 

sucre no és un nutrient essencial per a les plantes, sinó que 

és energia emmagatzemada que aquestes poden utilitzar 

quan ho necessitin. Per tant, la presència de sucre indica un 

augment d’energia disponible que pot ser utilitzada per 

augmentar el creixement si les altres condicions són 

favorables.  

L’excés o falta de sucres tindrà efectes adversos al creixement. Afegir sucre a l’aigua de reg 

d’una planta pansida pot beneficiar-la, però l’ús continu la debilitarà, ja que ha de produir 

l’energia per ella mateixa, perquè pugui  sobreviure i prosperar. Per tant, s’ha d’aplicar la 

quantitat adequada per no perjudicar la planta.  

 

 

Fotografia  13. Dues plantes 
de blat de moro idèntiques, 

(Nuncarga, 2015). Font: 
Elaboració pròpia 
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Hipòtesi 

Si reguem una planta de blat de moro pansida amb una dissolució d’aigua amb sucre, 

aquesta sobreviurà  i continuarà el seu creixement. No obstant, si el reg de la planta és amb 

aigua normal, aquesta morirà.  

Variables 

- Variable dependent: creixement i aspecte de la planta. 

- Variable independent: tipus de dissolució utilitzada per al reg de la planta. 

- Variable controlada: temps i exposició solar directa. 

Experiment 

1. Primer de tot, aconseguir dues plantes blat de moro que tinguin característiques molt 

semblants. Jo vaig optar per dues plantes de blat de moro que havien germinat feia 6 

dies.  Per què es pansissin, vaig estar una setmana sense regar-les i les vaig introduir 

dos dies al congelador durant una hora.   

2. Una vegada obtingudes les plantes, aplicar a cadascuna el tipus d’aigua 

corresponent: en una aigua normal i l’altra aigua amb sucre dissolt. La dissolució 

establerta va ser de 50 g de sucre en 0,5 L d’aigua. En aquest cas és fàcil dissoldre el 

solut, tot i això, es pot escalfar per accelerar el procés.   

3. Aportar l’aigua corresponent a les plantes cada dos dies, a més a més, anotar les 

observacions i realitzar fotografies.  

Anàlisi de resultats 

En les primeres aportacions de dissolució no s’observava cap canvi en l’aspecte de les 

plantes. Una setmana després del primer reg la planta es va començar a enfosquir i la punta 

de la fulla es va cargolar. Poc després, tota la planta es va assecar i arrugar, reduint el seu 

volum a la meitat.  

Cal tenir en compte que no hi va haver cap diferència notable entre la planta regada amb 

aigua i la regada amb aigua amb sucre.   

El fet que la planta s’acabés morint pot ser degut a de diferents motius: 
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- El mètode utilitzat per pansir el blat de moro va debilitar massa la planta. 

- La dissolució de sucre en aigua no era correcta i no es va aplicar en el moment 

adequat. 

- El blat de moro és una planta que no necessita gaire glucosa, en regar-la amb la 

dissolució vam sobrepassar els seus límits.  

- Regar les plantes amb aigua i sucre perquè no és panseixin és un mite.  

 

Fotografia 14. Resultat obtingut de les plantes de blat de moro tot i l'aportació de glucosa, (Nuncarga, 2015). 
Font: Elaboració pròpia 

 

Conclusions 

La hipòtesi explicada no s’ha complert. Les dues plantes, independentment de la dissolució 

que se’ls aplicava, van acabar morint.  

En finalitzar l’experiment es veu molt clar el resultat, tot i això no descarto la possibilitat que 

amb un altre tipus de planta o amb una dissolució diferent no es puguin aconseguir uns 

altres resultats.  

 

2.3.  Plantes regades amb aigua escalfada al microones  

Motivació 

Actualment, sabem que no tota la informació publicada a Internet és correcta. Moltes 

vegades consultem una pàgina web i ens adonem que la informació que ens proporcionen és 

totalment contradictòria a una altra. Aquest fet em va succeir quan cercava notícies 



Influència de diferents variables en el cicle 

vital d’algunes plantes                  Rosa Maria Sabartrés Guix 

21 
 

relacionades amb la importància de l’aigua per a les plantes. En una explicava els efectes 

fatals que comportava regar les flors amb aigua escalfada al microones. En canvi, en l’altra 

notícia afirmava que aquest fet era una fal·làcia, que tenia els mateixos efectes escalfar 

aigua al foc que al microones. 

Aquest fet hem va motivar per realitzar l’experiment i observar les conseqüències en les 

plantes. D’aquesta manera podria saber quina de les informacions era veraç.  

Teoria 

El forn microones és un forn elèctric, que transforma l'energia elèctrica en ones d'alta 

freqüència: les microones. Aquestes ones penetren fins a 2,5 cm i provoquen la vibració de 

les molècules d'aigua, produint calor, la part no aquosa del contingut s'escalfa per contacte. 

L’espectre és l’anàlisi de les diferents radiacions senzilles que compon la radiació que ens 

arriba d’un cos. La seva representació mostra l’energia i la intensitat d’aquestes radiacions.  

El conjunt de totes les radiacions electromagnètiques que hi ha formen l’espectre 

electromagnètic.  

 

Il·lustració 15. Gràfica espectre electromagnètic, (28/5/ 2014) Font: viquipèdia, copyright Torres. 

 

Les característiques de les microones és que tenen menys energia que els raig infraroigs. Fan 

vibrar les molècules d’aigua; per això s’utilitzen per fabricar forns.  

Cal recordar que les molècules de l'aigua són altament polars, això significa que tenen una 

distribució desigual de càrrega sobre les molècules, de manera que algunes parts són 
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negatives i altres positives. Quan aquestes entren en contacte amb la radiació del 

microones, tracten d'alinear-se amb l'oscil·lació de camps elèctrics, aconseguint girar més 

ràpid. Aquesta energia cinètica incrementada, és escampada al voltant per mitjà de 

col·lisions amb d’altres molècules, i d’aquesta manera l’aigua s’escalfa sense comportar 

canvis químics. 

Hipòtesi 

Les plantes regades amb aigua escalfada al microones  patiran un seguit de canvis fins a 

pansir-se i morir. En canvi, als cultius que se’ls hi aportà aigua esclafada al foc continuaran 

creixent en condicions òptimes. 

Variables 

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

microones). 

- Variable dependent: creixement de les plantes. 

- Variable controlada: temperatura i hores d’exposició solar. 

Preparació de l’experiment 

Per poder dur a terme l’experiment necessitava: 

2 vasos amb plantes de blat de moro El mateix dia vaig plantar quatre llavors 

de cada planta. Les vaig regar 2 o 3 dies a 

la setmana, fins que van assolir una 

alçada de 8 cm aproximadament. 

2 vasos amb plantes d’ordi 

2 vasos amb gespa 

 

Una vegada obtingudes les plantes, escollir i marcar quin tipus d’aigua correspondria a cada. 

Seguidament, prepara el instruments necessari per a la realització de l’experiment. 

Material 

Microones Fogons  Aigua 

Cassó / Recipient de plàstic Ampolles  
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Experiment 

1. Per començar, escalfar l’aigua.  

a) Omplir dos cassons o recipients de plàstic amb 500mL d’aigua Font Vella. 

b) Un d’aquests introduir-lo al microones durant 3 minuts a 800 graus, fins 

que comença a bullir. 

c) En canvi, l’altre escalfar-lo als fogons fins que bulli.  

           

Fotografia 16. Aigua escalfada al microones i als fogons, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

2. A continuació, deixar refredar l’aigua i introduir-la en ampolles. 

3. Regar cada dos o tres vegades a la setmana les plantes, tenint en compte l’aigua 

corresponent a cadascuna.  

4.  Observar i anotar els canvis.  

5. L’experiment finalitzarà quan no s’observin canvis.  

Observacions 

L’experiment va durar 20 dies, del 2 al 22 d’abril. Vaig considerar que realitzar la pràctica 

durant 20 dies era adequat, ja que en la majoria de pàgines webs que havia consultat els 

resultats eren visibles els nou primers dies. No obstant, per assegurar-me que els efectes no 

transcorrien més tard, vaig decidir allargar l’experiment.  

 Primera setmana 
Cap planta va experimentar canvis negatius, sinó tot el 

contrari, els cultius van créixer ràpidament. 

Segona setmana El blat de mor assoleix una alçada de 14 cm, i la gespa i 
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l’ordi mantenen el seu color verd brillant. 

Tercera setmana 
Les plantes mantenen les característiques de la primera 

setmana, no obstant han crescut i estan més verdes. 

 

Vaig tenir en compte que les condicions de totes les plantes fossin iguals es a dir, les hores 

d’exposició solar i la temperatura, a més a més que la quantitat d’aigua fos el més semblant 

possible.  

 

 

 

Fotografia 17. Ordi i blat de moro en bon estat, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

Anàlisi dels resultats 

Els resultats obtinguts són molt clars, cap de les plantes ha mort ni ha experimentat canvis 

negatius. Aquest fet, al principi hem va estranyar, però els resultats de la segona pràctica 

(repetida) han estat els mateixos que em la primera.  

Conclusions 

En conclusió, la hipòtesi plantejada abans de fer l’experiment no s’ha complert. A més a 

més, he pogut comprovar que la informació de moltes pàgines webs no és correcta, ja que 

les plantes regades amb aigua escalfada al microones no han mort.  

Hem de recordar, que he experimentat amb plantes de blat de moro, ordi i gespa, per tant, 

no descarto que amb d’altres substàncies els efectes siguin els mateixos. Per aquest motiu, 

hem de reflexionar i experimentar les conseqüències que pot tenir la utilització del 

microones per als éssers humans.  
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2.4. Influència del vinagre en la germinació de les plantes 

Teoria 

La pluja àcida es forma a partir de la combinació dels òxids de nitrogen i de sofre presents a 

l’aire amb el vapor d’aigua, per donar com a resultat àcids nítric i sulfúric. 

Els valors normals de pH de la pluja són lleugerament àcids per la presència d’àcid carbònic, i 

per tant es considera pluja àcida a partir de valors inferiors a 5,6. 

L’anàlisi de la pluja àcida pot donar valors de pH fins a 3, tenint en compte que el suc de la 

llimona té un pH de 2,3. Aquesta pot tenir efectes molt perjudicials per als animals, 

ecosistemes i subsòl, però també per a les plantes.  

En aquesta pràctica intentaré reproduir els efectes de la pluja àcida a partir de diferents 

dissolucions de vinagre, ja que aquest té un pH de 2,9.  

Hipòtesi 

La germinació de les llavors, en aquest cas d’ordi, blat de moro i gespa, disminuirà a mesura 

que augmenti la concentració de vinagre en l’aigua de regatge.  

Variables 

- Variable independent: concentració d'àcid acètic en l’aigua de reg. 

- Variable dependent: germinació i creixement de les plantes. 

- Variable controlades: temperatura i hores d’exposició solar directa.  

Teoria 

La pluja àcida es forma a partir de la combinació dels òxids de nitrogen i de sofre presents a 

l’aire amb el vapor d’aigua, per donar com a resultat àcids nítric i sulfúric. 

Els valors normals de pH de la pluja són lleugerament àcids per la presència d’àcid carbònic, i 

per tant es considera pluja àcida a partir de valors inferiors a 5,6. 
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L’anàlisi de la pluja àcida pot donar valors de pH fins a 3, tenint en compte que el suc de la 

llimona té un pH de 2,3. Aquesta pot tenir efectes molt perjudicials per als animals, 

ecosistemes i subsòl, però també per a les plantes.  

En aquesta pràctica intentaré reproduir els efectes de la pluja àcida a partir de diferents 

dissolucions de vinagre, ja que aquest té un pH de 2,9.  

 

Preparació de l’experiment 

Els passo seguits són els següents: 

1. Etiquetar els vasos, indicant el tipus de llavor i la dissolució de vinagre en aigua que 

s’hi aplicarà.  

2. A continuació, emplenar els vasos amb terra seca fins a la part superior. 

3. Seguidament, enterrar a 4 o 5 centímetres les llavors corresponents a cada vas. 

4. Un cop realitzada la plantació, preparar les diferents dissolucions de vinagre en aigua.  

a) Per començar, establir les concentracions de vinagre desitjades. En aquest cas del 

10, 30 i 50% 

b) Mesurar 0,5 litre d’aigua en un recipient graduat i afegir-hi 0,5 litres de vinagre, 

d’aquesta manera aconseguirem una dissolució del 50%.  

c) Repetir l’experiència amb les concentracions del 10 i 20% de vinagre en aigua. 

d) Finalment, emplenar un recipient amb aigua mineral (Font Vella). 

 

Fotografia  18. Diferents dissolucions de vinagre, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 
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Material utilitzat 

28 llavors d’ordi 

(6 llavors a cada vas) 

28 llavors de blat de moro 

(6 llavors a cada vas) 

28 llavors de gespa 

(6 llavors a cada vas) 

Etiquetes Vasos Terra seca 

Proveta Compta gotes Ampolla de plàstic 

Embut Vinagre Borges: 6% (conté 6g d’àcid acètic en 94 g de solució) 

Aigua Font Vella: anàlisi químic (en mg/L) 

Bicarbonats 144 Sulfats 15,8 Clorurs 13 

Calci 35,5 Magnesi 8,6 Sodi 11,9 

 

Experiment 

Un cop plantades les llavors, l’experiment consisteix en regar cada vas amb la dissolució que 

li correspon.   

Llavors de blat de moro, gespa i ordi 

VAS 1 Aigua Font Vella 

VAS 2 Aigua contaminada de vinagre 10% 

VAS 3 Aigua contaminada de vinagre 30% 

VAS 4 Aigua contaminada de vinagre 50% 

 

Passos seguits 

Regar tres vegades a la setmana els vasos que contenien les llavors. Per aconseguir la 

màxima exactitud i igualtat entre totes les llavors, aplicava 6 ml de solució amb 

comptagotes. Cada dia anotava els canvis i el nombre de llavors germinades a la llibreta, i 

realitzava fotografies diàriament. A més a més, controlava el temps d’exposició solar i la 

temperatura ambient, d’aquesta manera m’assegurava que totes les condicions fossin iguals, 

i que només influís la variable que jo volia estudiar.  
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Fotografia 19. Utilització de comptagotes per aportar la quantitat exacta de dissolució, (Nuncarga, 2015). Font: 
Elaboració pròpia. 

 

Dades i observacions 

Taula de dades recollides en la germinació de les llavors d’ordi.  

Dia 
Temperatura 

(ºC) 

Exposició solar 

directa (hores) 

Vas 1 

(n. de llavors 

germinades) 

Vas 2 

(n.) 

Vas 3 

(n.) 

Vas 4 

(n.) 

22/2/15 21 2 0 0 0 0 

25/2/15 22 2 2 0 0 0 

26/2/15 21 1,45 4 0 0 0 

27/2/15 21 2 6 0 0 0 

28/2/15 22 2 6 0 0 0 
 

Observacions: les primeres llavors van germinar el quart dia, i en un temps relativament curt 

van néixer totes les altres del mateix vas. En aquest cas, les llavors d’ordi regades amb aigua 

sense dissolució de vinagre van créixer totes. En canvi, les llavors regades amb alguna de les 

dissolucions de vinagre no van germinar.  

Taula de dades recollides en la germinació de les llavors de blat de moro. 

Dia 
Temperatura 

(ºC) 

Exposició solar 

directa (hores) 

Vas 1 

(n.) 

Vas 2 

(n.) 

Vas 3 

(n.) 

Vas 4 

(n.) 

22/2/15 21 2 0 0 0 0 

27/2/15 21 2 1 0 0 0 

28/2/15 22 2 3 0 0 0 

1/3/15 22 2,5 4 0 0 0 

2/3/15 22 2 4 0 0 0 
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Observacions: les dades obtingudes en aquest experiment son molt semblants a les 

anteriors. En els vasos que hi havia una concentració de vinagre no hi ha hagut germinació. 

En oposició, al VAS 1 han nascut un 66,6% de les llavors. 

Taula de dades recollides en la germinació de les llavors de gespa. 

Dia 
Temperatura 

(ºC) 

Exposició solar 

directa (hores) 

Vas 1 

(n.) 

Vas 2 

(n.) 

Vas 3 

(n.) 

Vas 4 

(n.) 

22/2/15 21 2 0 0 0 0 

28/2/15 22 2 3 0 0 0 

1/3/15 22 2,15 4 0 0 0 

2/3/15 21 2 4 0 0 0 

 

Observacions: la geminació de les llavors de gespa va ser molt lenta, concretament va tardar 

set dies. La presència de vinagre en l’aigua de regatge va fer que en els vasos 2, 3 i 4 no 

germinés cap llavor.  

En els vasos que el percentatge de vinagre era més 

elevat van aparèixer fongs.  

En les taules anteriors només hi ha expressades les 

dades del dies en que es va produir la germinació, no 

obstant, vaig continuar l’experiment una setmana més 

per assegurar-me que no naixia cap altra llavor.  

Anàlisi i resultats 

Gràcies a les dades i observacions anteriors ens adonem que l’efecte del vinagre impedeix la 

germinació de les plantes. Tot i haver experimentat amb tres tipus de llavors i dissolucions, 

els resultat obtinguts han estat els mateixos, els vasos regats amb dissolució de vinagre no 

han germinat.  

Vaig decidir anar més enllà, i comprovar els efectes que tenia l’àcid sobre les fulles 

d’aquestes plantes, ja que quan plou, les gotes cauen directament sobre les plantes. 

Fotografia 20. S’observa la 
presència de fongs, (Nuncarga, 
2015). Font: Elaboració pròpia. 
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Vaig agafar dues fulles de cada tipus de planta blat de moro, ordi i gespa, en unes els vaig 

dipositar tres gotes de vinagre, i en les altres tres gotes d’aigua, els resultats van ser els 

següents. 

          

  Fulles amb gotes d’aigua      Fulles amb gotes de vinagre  

Fotografia 21, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

En menys de tres hores les fulles amb gotes de vinagre es van assecar i els van aparèixer 

taques marrons a causa de la corrosió. Per altra banda, les fulles amb gotes d’aigua 

conservaven les propietats que les caracteritzaven al inici.  

Conclusions 

La hipòtesi plantejada anteriorment, no s’ha complert en la seva totalitat. Considerava que 

la geminació de les llavors disminuiria segons la concentració, no obstant, no ha nascut cap 

llavor tot i les diferents concentracions.  

Gràcies a aquest experiment puc demostrar que la pluja àcida afecta a les plantes de manera 

externa i interna. Malauradament, la pluja àcida no és un problema local, sinó global, hem 

de recordar que està en les nostres mans posar fi aquest problema.   

 

2.5. Influència de la temperatura en les plantes 

Introducció 

La temperatura és un element essencial i determinant per al cultiu i desenvolupament de les 

plantes, ja que aquest condiciona la planta al llarg de la seva vida.   
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Per aquest motiu, no és d’estranyar que la investigació s’hagi centrat en desenvolupar 

estratègies per obtenir la temperatura que faciliti un bon creixement i producció de les 

plantes. No obstant, la temperatura òptima per una planta depèn de diferents factors.  

Els efectes de la temperatura sobre cada procés de la planta determinen l’efecte global del 

creixement; en general, les baixes temperatures redueixen totes les etapes del cicle de vida 

de les plantes. Ja que afecten els processos fisiològics disminuint la velocitat de les reaccions 

enzimàtiques. Una disminució de pocs graus produeix un canvi significatiu en la taxa de 

creixement. Tot i això, hi ha determinades etapes que necessiten temperatures baixes.  

Per altra banda, les altes temperatures influeixen positivament sobre les reaccions 

enzimàtiques ja que a mesura que augmenta la temperatura també ho fa l’energia cinètica 

de les molècules augmentant la velocitat de les reacciones. Tot i això, si la temperatura 

augmenta molt s’alteren els processos fisiològics al produir-se una desnaturalització dels 

enzims, també s’origina una desorganització d’algunes estructures cel·lulars.  

Hipòtesi 

Les llavors que germinaran i creixeran més ràpidament seran les que tindran la temperatura 

més elevada, seguides de les que es mantindran a temperatura ambiental. No obstant, les 

llavors condicionades per una temperatura baixa tardaran més a germinar. 

Variables 

- Variable independent: temperatura. 

- Variable dependent: germinació i creixement de les plantes. 

- Variable controlades: terra (profunditat de les llavors)  

          aigua (10 ml cada dos dies, mateixa hora de reg) 

Preparació de l’experiment 

1. Primer de tot aconseguir els recipients en els quals es faran les plantacions. Cal tenir 

en compte el tipus de material, ja que alguns seran exposats a altes o baixes 

temperatures. És correcte utilitzar vasos de vidre per a les altes temperatures i de 

plàstic per al les baixes. 

2. Etiquetar els vasos amb el tipus de llavor i variable corresponent. 
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3. Emplenar els vasos amb el mateix tipus de terra. 

4. Dur a terme la plantació enterrant llavors de blat de moro, ordi i gespa a 1 o 2 cm de 

la superfície. 

Material utilitzat 

Vasos de vidre i plàstic Etiquetes Congelador 

Terra Aigua Forn 

9 Llavors d’ordi (3 a cada vas)    9 Llavors de blat de moro (3 a cada vas) 

9 Llavors de gespa (3 a cada vas) 

 

 

Fotografia 22. Llavors de gespa, ordi i blat de moro respectivament, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 
 

Experiment 

L’experiment es basa en aplicar temperatures extremes en diferents vasos que contenen el  

mateix tipus de llavor.  

Llavors de blat de moro, ordi i gespa Objectiu 

VAS 1 

(plàstic) 

3 hores al congelador (-18º), el temps 

restant a temperatura ambient 
Baixes temperatures 

VAS 2 

(plàstic) 
Temperatura ambient (22º) Temperatura ambient 

VAS 3 

(vidre) 

1 hora al forn a 45º, el temps restant a 

temperatura ambient 
Altes temperatures 
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Fotografia 23. Forn i congelador on s’introduïen els vasos, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

Passos seguits 

Diàriament aplicava les condicions establertes a cada vas. Concretament, sotmetia al vas 1 a 

baixes temperatures de 4 a 7 de la tarda (-18º). En canvi, el vas 2 estava tot el dia a 

temperatura ambient (22º). El vas 3 era escalfat al forn de 4 a 5 de la tarda a una 

temperatura de 45º.  

Cada dos dies regava els vasos, aplicant la mateixa quantitat d’aigua, exactament 10 ml a les 

9 del matí.  

Per poder fer un estudi i valorar el comportament de cada cultiu, anotava els canvis que 

observava en els vasos, i més tard mesurava el creixement de les plantes geminades. A més 

a més, he realitzat fotografies al matí i al vespre, per poder plasmar i recordar exactament 

les variacions de les plantes.  

Dades i observacions 

Durant els tres primers dies les llavors no van experimentar cap canvi a la superfície del vas. 

Al quart dia van aparèixer petits bonys a la terra, i al cinquè van germinar les llavors amb una 

gran rapidesa.  

A continuació he elaborat una taula amb les observacions del cinquè dia.  

Tipus de llavor VAS 1 (baixa T) VAS 2 (T ambient) VAS 3 (alta T) 

Blat de moro 

Les tres llavors han 

germinat. El seu 

aspecte és 

Han germinat les tres 

llavors. Tenen un 

color verd clar i 

Germinació de les tres 

llavors, però en 

aquest cas no 



Influència de diferents variables en el cicle 

vital d’algunes plantes                  Rosa Maria Sabartrés Guix 

34 
 

esblanqueït i poc 

densos.  

mesuren 2,5 cm 

aproximadament. 

semblen sanes, ja que 

tenen un color 

vermellós i tenen 

l’extrem sec. 

Ordi 

Només ha germinat 

una llavor, però 

sembla sana ja que és 

molt verda.  

La germinació és del 

100%. Les plantes 

mesuren 3 cm aprox. i 

tenen un  color verd 

intens. 

Només ha nascut una 

llavor. El germinat 

està sec i cargolat.  

Gespa 
No ha germinat cap 

llavor.  

Han germinat dues de 

les llavors de gespa. 

Un bri mesura 4 cm i 

l’altre 1 cm. 

No ha germinat cap 

llavor.  

 

Taula amb les observacions més destacades del sisè dia.  

Tipus de llavor VAS 1 (baixa T) VAS 2 (T ambient) VAS 3 (alta T) 

Blat de moro 

Les plantes germinades 

s’han enfosquit 

adquirint un color 

vermellós. No tenen 

consistència i s’han 

pansit.  

Els germinats tenen 

un aspecte 

magnífic, de color 

verd intens amb 

una alçada de 13 

cm.  

La punta de les 

plantes s’ha assecat i 

enfosquit, en aquest 

cas de color marró. 

Ordi 

No ha germinat cap altra 

llavor, no obstant, la 

planta nascuda s’ha 

esblanqueït i no creix.   

Es veuen molt sans, 

hi ha assolit una 

alçada de 12,5 cm.  

Han germinat dues 

llavors més, en total 

tres, tot i això tenen 

un aspecte malaltís.  

Gespa 
No ha germinat cap 

llavor.  

Han germinat les 

tres llavors i tenen 

una alçada mitjana 

de tres cm. 

No ha germinat cap 

llavor.  
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Fotografia 24. Aspecte del blat de moro, l’ordi i la gespa després de l’experiment, (Nuncarga, 2015). Font: 
Elaboració pròpia. 

 

Anàlisi dels resultats  

L’experiment explicat anteriorment correspon als resultats obtinguts en una segona pràctica, 

ja que la primera vegada vaig sotmetre les llavors a temperatures més suaus, és a dir, el 

temps i l’exposició a diferents temperatures no eren suficients.  

El resultat obtingut en aquesta primera pràctica va ser la geminació de totes les llavors, per 

tant vaig decidir modificar i repetir l’experiment. 

 

Fotografia 25. Imatge del resultat del primer experiment, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 
 

En la segona pràctica, en la qual les temperatures eren més extremes, és veuen canvis 

significatius.  

Si analitzem els resultats observem que a mesura que la temperatura augmenta també ho fa 

la velocitat de germinació vegetal fins a aconseguir un valor òptim, per sobre del qual un 

augment de temperatura provoca una disminució del desenvolupament de la planta. En 

aquest cas la planta ha germinat ràpid, però després s’ha inhibit el seu creixement i s’ha 

assecat.  
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En canvi, els vasos als quals s’aplicaven baixes temperatures han germinat lentament i poc 

temps després s’han pansit.  

També he pogut observar que una mateixa temperatura influeix diferent segons el tipus de 

llavor, un exemple és la gespa, que només ha germinat a temperatura ambient. El blat de 

moro i  l’ordi no han mostrat els mateixos canvis tot i tenir les mateixes condicions de 

temperatura.   

Conclusions 

La hipòtesi plantejada anteriorment no s’ha 

complert ja que les llavors que han germinat més 

ràpidament han estat les influïdes per la 

temperatura ambient. A més a més, aquesta 

diferencia també s’observa en el creixement, 

perquè al cap de dos o tres dies algunes creixen 

ràpidament, mentre que les altres s’assequen o 

panseixen. 

Tot i això, en la hipòtesi havia intuït que les llavors sotmeses a una temperatura baixa 

tardarien més a germinar i créixer. Per tant, puc considera que aquesta part és certa.  

    

2.6. Creixement de les plantes en presència o absència de llum  

Teoria 

Com hem observat en les pràctiques anteriors, diferents factors condicionen el creixement 

de les llavors, la llum i l’aigua en són alguns exemples.  

Primerament, hem de recordar que una planta és un organisme fotosintètic, per tant té la 

capacitat d’aprofitar del medi ambient tot el necessari per alimentar-se i tenir un creixement 

i desenvolupament òptim.  

La fotosíntesi és el procés per el qual les plantes utilitzen l’energia de la llum solar per 

desenvolupar unes reacciones químiques. Aquesta té lloc en els òrgans verds de les plantes, 

Fotografia 26. Resultat general del 
segon experiment, (Nuncarga, 2015). 

Font: Elaboració pròpia. 
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que majoritàriament es troba a les fulles, la clorofil·la. Consisteix en la transformació de dos 

compostos: el diòxid de carboni (CO2)) i l’aigua (H2O). Aquestes substàncies, molt estables, 

poden combinar-se per formar compostos orgànics.  

 

Com ha curiositat ens podem plantejar si la llum artificial té els mateix efecte sobre les 

plantes que la llum natural. Hem de tenir en compte que les plantes que viuen en interiors 

es nodreixen a partir de llum artificial.  

Buscant informació he arribat a la conclusió que es pot utilitzar tant llum incandescent com 

fluorescent, però l’última opció és més adequada.  

Les llums incandescents emeten rajos rojos i no gaires de blaus. Això significa que les plantes 

no poden obtenir tot l’espectre lluminós que necessiten. En canvi, les llums fluorescents 

emeten llum blava i vermella, per tant la planta té el que necessita per créixer. La llum 

vermella afavoreix en particular la floració i la llum blava estimula el creixement complet.  

Objectiu 

Comprovar com influeix la llum solar en el creixement, desenvolupament i subsistència de 

les llavors d’ordi i blat de moro.  

Hipòtesi 

En absència de llum les llavors de blat de moro i ordi no creixen. La presència de llum 

afavoreix el creixement de les llavors d’ordi i blat de moro, i per tant es desenvolupen més 

ràpidament. 

Variables 

- Variable dependent: el creixement de les llavors de blat de moro i ordi.  

- Variable independent: la llum. 
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- Variables controlades: terra (profunditat de les llavors). 

            aigua (10 ml cada dos dies, mateixa hora de reg). 

Preparació de l’experiment 

1. Primerament, aconseguir quatre vasos i etiquetar-los. Dos seran utilitzat per plantar 

blat de moro, un amb exposició directa al sol i l’altre en absència. Els altres dos 

s’utilitzaran per plantar ordi, igual que en el cas anterior un tindrà llum solar i l’altre 

no.  

 Blat de moro Ordi 

VAS 1 Presència de llum solar Presència de llum solar 

VAS 2 Absència de llum solar Absència de llum solar 

 

2. A continuació, emplenar els vasos de terra i plantar les llavors corresponents a cada 

vas. Concretament ha una profunditat de 1,5 cm.  

3. Les plantes que han d’estar en absència de llum les situarem a l’interior d’una capsa 

de cartró en la qual no hi hagi cap forat, ja que hem d’aconseguir que no entri gens 

de llum.  

4. Finalment, regar els vasos amb 10 ml d’aigua i ja es poden començar les observacions 

i per tant l’experiment.  

 

Fotografia 27. Vasos etiquetats abans d’enterrar les llavors d’ordi i blat de moro, (Nuncarga, 2015). Font: 
Elaboració pròpia. 

Material 

4 Vasos de plàstic Etiquetes Terra Cinta mètrica 

Llavors: 6 llavors de blat de moro (tres a cada vas) 

6 llavors d’ordi (tres a cada vas) 
2 Capses de cartró 
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Experiment 

El dia d’inici de l’experiment va ser el 15 de juliol.  

Observar cada matí i vespre els vasos, anotar i fotografia els canvis. A més a més, en aquest 

experiment és important mesurar l’alçada de les plantes, ja que d’aquesta manera serà més 

clar l’estudi.  

No podem oblidar-nos de regar cada dos dies els vasos amb 10 ml d’aigua.  

Observacions  

A continuació, he realitzat dues taules en les quals hi ha les observacions i mesures 

realitzades, utilitzant el valor més gran en tot els casos.  

Data 

Absència de llum 

Blat de moro 
Mesura 

(cm) 
Ordi 

Mesura 

(cm) 

15/7/15 No s’observen canvis - No hi ha  canvis - 

16/7/15 Ha germinat una llavor 0,2 
No ha germinat cap 

llavor 
- 

17/7/15 

Han germinat les tres llavors, 

les seves alçades són molt 

diferents. Tenen un color groc 

molt clar. 

5 
No ha germinat cap 

llavor 
- 

18/7/15 

El germinats tenen un color 

blanc, tot i que l’extrem és de 

color groc. Hi ha molta 

desigualtat entre l’alçada de 

les plantes. 

10 
No ha germinat cap 

llavor 
- 

19/7/15 

Es comencen a obrir les fulles 

de la planta. A la punta 

s’observen petites gotes. 

16,5 
No ha germinat cap 

llavor 
- 
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Fotografia 28. Seguiment fotogràfic del creixement de les plantes en absència de llum, (Nuncarga, 2015). Font: 
Elaboració pròpia. 

 

Data 

Presencia de llum 

Blat de moro 
Mesura 

(cm) 
Ordi 

Mesura 

(cm) 

15/7/15 No ha germinat cap llavor - No hi ha cap canvi - 

16/7/15 No hi ha cap canvi - No ha germinat cap llavor - 

17/7/15 
Han germinat dues llavors, 

tenen un color verd intens 
0.7 Una llavor ha germinat 0,5 

18/7/15 

Els dos germinat es veuen 

molt sans amb un color verd 

fosc. 

6,2 

La planta germinada és 

veu sana i creix 

ràpidament. 

5 

19/7/15 

Ha nascut el tercer gra de 

blat de moro. Es manté el 

color verd intens. 

6,6 

Han germinat les dues 

llavors que faltaven i 

presenta un color 

semblant al blat de moro, 

però en aquest cas la 

planta és molt prima. 

6 
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Fotografia 29. Creixement del blat de moro i ordi en presència de llum, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració 
pròpia. 

 

Anàlisi de resultats  

Pel que fa a la germinació de les plantes, podem observar que ha nascut el 100% del blat de 

moro en ambdós casos. No obstant, l’ordi només ha germinat en presència de llum, 

concretament dues llavors.  

Si valorem el creixement del blat de moro en les dues condicions ens adonem que en 

absència de llum s’ha desenvolupat amb el doble de rapidesa.  

Les característiques generals de les plantes tampoc son iguals. En absència de llum la planta 

té la tija prima i és de color blanc. Les seves fulles són de color groc pàl·lid, allargades i amb 

humitat a la punta. En canvi, en presència de llum la tija és robusta i de color verd intens. 

En la gràfica següent hi ha representades les alçades de l’ordi i el blat de moro en presència i 

absència de llum. Les dades utilitzades són del quart dia, i en tots els casos s’ha escollit el 

nombre més alt.  
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llum)

Ordi (llum) Ordi (sense llum)
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Conclusions 

La hipòtesi plantejada anteriorment no s’ha complert, ja que en absència de llum han 

germinat les llavors de blat de moro i, a més a més, han crescut més 

ràpidament que les exposades a llum solar. Tot i això, les llavors d’ordi 

no han tingut el mateix comportament.  

La llum solar no afecta a la germinació de les llavors de blat de moro, 

però determina la rapidesa del seu creixement. La planta té la 

necessitat de buscar llum per fer la fotosíntesi, per aquest motiu 

accelera el seu creixement. Aquest fet comporta que la planta sigui 

prima i d’un color clar.  

Per altra banda, la planta exposada al la llum solar, té un creixement 

més lent, però la seva tija està més enriquida i amb una 

coloració verda, ja que “posseeix energia”.  

 

 

 

2.7. Influència dels fertilitzants en les plantes 

Teoria 

La nutrició de les plantes es pot definir com el subministrament i l’absorció dels compostos 

químics o nutrients necessaris per al creixement i el metabolisme. Els mecanismes pels quals 

els nutrients es converteixen en material cel·lular o són utilitzats per a l’obtenció d’energia 

s’anomenen processos metabòlics. Nutrició i metabolisme es troben estretament 

relacionats.  

A part del carboni (C), l’oxigen (O) i l’hidrogen (H) que les plantes obtenen de l’aire i de 

l’aigua, els altres catorze elements essencials necessaris per a les plantes són exclusivament 

de naturalesa inorgànica i la seva absorció mitjançant el sistema radicular de la planta és el 

principal mecanisme de subministrament. Les aplicacions dels fertilitzants es poden utilitzar 

per subministrar quantitats petites de nutrients.  

Fotografia 30. Planta de blat de 
moro, que va créixer en absència de 

llum, recuperant el color verd gràcies 
a la llum del sol, (Nuncarga, 2015). 

Font: Elaboració pròpia. 
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Els fertilitzant han estat utilitzats per els agricultors des del 2500 a.C, com els fems de vaca 

que es continuen  actualment. Són rics en urea i per tant aporten nitrogen als cultius.  

Per altra banda, els nutrients del sòl estan dividits en macronutrients (nitrogen, fòsfor, 

potassi, calci, magnesi i sofre) i  micronutrients (bor, clor, cobalt, coure, ferro, iode, 

manganès, etc).  

- El nitrogen és un constituent estructural dels aminoàcids, els quals formen les 

proteïnes. També és un component essencial de les nucleoproteïnes, que 

emmagatzemen la informació genètica: DNA i l’RNA. Forma part de la molècula de 

clorofil·la, de manera que, indirectament, intervé en la fotosíntesi. 

- El fòsfor influeix en el creixement, estimula la germinació de les llavors i afavoreix la 

formació d’un sistema radicular actiu i potent. A més a més aporta resistència davant 

l’atac de plagues i malalties. Influint significativament en la qualitat i la quantitat de 

les llavors. 

- El potassi activa el sistema enzimàtic i intervé en els processos energètics ( producció 

de molècules d’ATP). 

 

Nitrat 27,5 %     Clorur potàssic 60% NPK 15%  Urea  

Fotografia 31. Diferents tipus de fertilitzants (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

Objectiu 

Observar les diferències del creixement de les plantes, en aquest cas blat de moro i ordi, si 

se’ls aplica fertilitzant del tipus NPK (nitrogen, fòsfor i potassi) o si el sòl manté els seus 

nutrients. 
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Hipòtesi 

Les plantes que creixeran en el sòl que conté fertilitzant tindran més energia, i per tant el 

seu color serà intens.  

Les que seran plantades en terra sense adobar creixeran més lentament i el seu aspecte no 

serà tant radiant. 

Variables 

- Variable independent: fertilització del sòl amb NPK.  

- Variable dependent: creixement i aspecte de les plantes de blat de moro i ordi. 

- Variable controlada: temperatura i hores d’exposició solar directa. 

Experiment  

1. Per aconseguir fertilitzar la terra utilitzaré potassa, que conté N, P i K.  

2. Dissoldre en 150mL d’aigua 20g de fertilitzant granulat. 

              

Fotografia 32. Mesurant la quantitat exacta amb la balança i un vas graduat (Nuncarga, 2015). Font: 
Elaboració pròpia. 

 

3. Barrejar la dissolució fins a homogeneïtzar-la, el resultat serà un líquid de color 

blavós.    

4. Aconseguir quatre testos plens de terra. Etiquetar-los segons el tipus de llavor i si 

seran adobats amb fertilitzant.  

5. Abocar la dissolució en els testos que hem decidit fertilitzar. Remenar la terra per tal 

d’adobar totes les parts. 

6. Seguidament plantar les llavors i regar-les.  
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VAS 1 3 llavors blat de moro Amb fertilitzant 

VAS 2 3 llavor d’ordi Amb fertilitzant 

VAS 3 3 llavors de blat de moro Sense fertilitzant 

VAS 4 3 llavors d’ordi Sense fertilitzant 

 

Observacions i anàlisi de resultats 

Les llavors que primer van germinar van ser les d’ordi sense fertilitzant. Les tres van aflorar a 

la superfície de la terra, eren primes i de color verd clar. A continuació van germinar les 

llavors de blat de moro sense adob.  

Tres dies després, en la terra fertilitzada no naixia cap planta i en 

canvi en els altres testos no parava de créixer el blat de moro i l’ordi. 

Vaig decidir treure la terra i observar els canvis que havien patit les 

llavors, d’aquesta manera podria entendre el motiu pel qual no 

germinaven. Les llavors que vaig trobar estaven intactes, no s’havien 

modificat en cap sentit.  

La raó per la qual no havien germinat les llavors que tenien el 

fertilitzant NPK era perquè la concentració aplicada era massa 

elevada. Les plantes necessiten la quantitat de nutrients 

adequada, en aquest cas n’hi havia un accés i això ha provocat 

que les llavors no poguessin germinar.  

Una vegada coneguda la causa vaig buidar els testos que contenien fertilitzant. La terra 

extreta la vaig barrejar amb terra sense cap tipus d’adob, d’aquesta manera reduiria el nivell 

de NPK del sòl.  

Tres dies després les plantes de blat de moro i ordi van aflorar a la superfície. Tenien un 

color verd molt intens i passats dos dies mesuraven entre 11 i 12 cm. El seu creixement va 

ser molt ràpid, però tot i això les plantes no es van tombar ni inclinar en cap moment perquè 

la tija era resistent.  

Les llavors que van nàixer i créixer sense fertilitzant tenien un color esblanqueït, en una 

setmana es van tombar a causa de l’alçada de les plantes.   

Fotografia 33. Llavors 
desenterrades d’ordi i blat de 
moro (Nuncarga, 2015). Font: 

Elaboració pròpia. 
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Fotografia 34. Plantes de blat de moro i ordi amb fertilitzant quan mesuren entre 11 i 12 cm (Nuncarga, 2015). 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Fotografia 35. Plantes d’ordi i blat de moro sense fertilitzant (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia. 

 

Conclusions 

Una vegada finalitzat l’experiment m’adono que les hipòtesis plantejades inicialment no 

estan gaire desencaminades, ja que la principal diferència està en l’aspecte de la planta i el 

seu creixement.   

 Un dels fets que no m’imaginava que fos tant rellevant va ser la quantitat d’adob. Al principi 

pensava que com més quantitat aportés, més beneficis tindria la planta. Com he pogut veure 

en aquesta pràctica no són fets directament proporcionals. 
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3. CONCLUSIONS 

Arribat aquest moment, m’adono de la feina feta i del desenvolupament del treball, no 

obstant, l’entusiasme i fascinació pel projecte es mantenen com el primer dia. Aquest 

període de recerca, m’ha presentat una ciència que fins al moment no tenia gaire en 

compte, m’he adonat que és un món apassionant i on queda molt per descobrir.  

La part teòrica m’ha ajudat a ampliar i millorar concepte que ja coneixia i adquirir-ne nous. 

He repassat termes com l’osmosi, processos enzimàtics o la fotosíntesi. A més a més, he 

aprés quins són els nutrients essencials per a les plantes i les aplicacions dels fertilitzants. 

Gràcies a aquesta teoria, he pogut plantejar qüestions, m’han sorgit dubtes i curiositats que 

m’han motivat per realitzar la part experimental del treball. 

Com haureu pogut observar, la part més part important del treball es basa en les pràctiques. 

Aquestes m’han ajudat a desmentir mites, rebatre hipòtesis i adonar-me que gràcies a 

l’experimentació podem aconseguir respostes científiques.  

Les primeres pràctiques van ser les més complicades, ja que no tenia una mètode establert 

per a l’estudi. Vaig aprendre a organitzar-me i amb molta paciència vaig obtenir resultats. 

Tot i això sempre sorgia algun entrebanc, les hores de sol no eren les adequades, la 

temperatura no era favorable, algun animal (cargol) malmetia l’experiment... Per aquest 

motiu, hem vaig veure obligada a assegurar els resultats repetint dues vegades tots els 

experiments. M’hagués agradat poder realitzar més pràctiques, per exemple relacionades 

amb la fotosíntesi, no obstant, la manca de material i el poc temps m’han impedit 

aconseguir-ho.  

De la hipòtesi plantejada inicialment s’ha complert que: 

- Les dissolucions de sal, vinagre i les temperatures extremes són perjudicials per a les 

plantes.  

- La utilització de fertilitzants tindrà efectes positius en les plantes.  

Per altra banda, no s’ha complert que: 

- L’aigua escalfada al microones perjudiquen als cultius.  
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- Les dissolucions de sucre milloren les característiques de les plantes. 

- La llum inhibeix la germinació en tots el casos.  

Realment alguns dels resultats obtinguts m’han sorprès, ja que no m’esperava algunes 

reaccions. M’he adonat que és complicat experimentar amb éssers vius perquè són molts els 

factors dels quals depenen i afecten.   

Realment ha estat un treball molt variat i apassionant. Cada dia esperava el moment 

d’arribar a casa per veure si les plantes creixien, despertar-me i observar que petites fulles 

afloraven a la superfície del vas o recordar en tot moment que havia d’anar a regar el blat de 

moro, es van convertir en petites il·lusions diàries. 

Per acabar, m’agradaria que tothom reflexiones sobre la importància de les plantes per als 

ésser humans i el món sencer. La natura ha tingut hi té un paper fonamental en la història 

dels éssers vius, a més a més, crec que quedada molt per descobrir i aprendre sobre aquests 

éssers que indirectament ens donen el privilegi de la vida.  

 

Fotografia 36. Natura i camps de conreu de blat de moro i ordi, (Nuncarga, 2015). Font: Elaboració pròpia.  

Jorge Wagensberg: “Si la natura és la resposta, quina era la pregunta?”, 

moltes qüestions es poden resoldre gràcies a l’observació i estudi de les 

plantes, per tant, podrem trobar grans solucions a problemes.  
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