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1. INTRODUCCIÓ 
Quan em van començar a parlar del treball de recerca vaig dubtar molt sobre quin tema podia 
tractar el meu treball. Únicament tenia clar que, com a alumna de batxillerat científic, volia que 
el meu treball estigués enfocat cap al camp de la ciència, però amb això no n’hi havia prou, 
perquè el camp científic és molt ampli. 

Després de donar-hi moltes voltes, em va semblar una bona idea la proposta de la professora 
Rosa Pons, a partir de la qual s’ha desenvolupat el que ha acabat essent el meu treball de 
recerca. La idea inicial era treballar amb l’estrès vegetal sobre la mongetera. A mesura que ha 
anat avançant el treball, aquesta idea s’ha anat desenvolupant i polint de manera que el meu 
treball ha acabat essent un estudi de la germinació de la mongeta i de l’estrès abiòtic a nivell 
morfològic i a nivell cel·lular sobre la mongeta. 

La veritat és que, abans de realitzar el treball, no havia sentit mai a parlar de l’estrès abiòtic en 
plantes, per a mi la paraula estrès tenia l’únic significat de tensió mental o corporal provocada 
per un factor físic o emocional, capaç de generar una malaltia. Durant la realització del meu 
treball he anat descobrint nous coneixements que no tenia abans i he anat descobrint en què 
consisteix l’estrès vegetal, quins tipus d’estrès hi ha, com afecta les plantes... i ho he trobat 
realment interessant. 

L’estrès vegetal és el conjunt d’alteracions que es produeixen en les plantes com a resposta 
davant un excés o un defecte d’aigua o d’altres factors ambientals o nutricionals. 

El meu treball consta d’una part teòrica i d’una part pràctica, explicades seguidament.  

La part teòrica consisteix en una recerca bibliogràfica per tal de tenir clars els conceptes que 
necessitaria posteriorment. Conté informació sobre el món vegetal en general, la morfologia i la 
fisiologia vegetal, la llavor i la germinació, l’estrès vegetal, les seves causes i l’efecte que 
provoca sobre les plantes i característiques sobre la planta estudiada: la mongetera.  

Aquesta part teòrica m’ha permès entendre amb més facilitat com és la mongetera, el 
funcionament de les plantes, els factors que l’alteren, com s’altera aquest funcionament..., 
informació que ha estat imprescindible per a la realització d’aquest treball i que m’ha permès 
anar ampliant el meu coneixement a mesura que he anat realitzant-lo.   

La part pràctica es divideix en dos apartats diferents: l’estudi de la germinació de la mongeta i 
l’estudi de l’estrès vegetal en la mongeta. En els dos estudis s’ha treballat amb cinc varietats de 
mongetes.  

L’estudi de la germinació de la mongeta s’ha basat a fer germinar les diferents varietats de 
mongeta utilitzades i d’aquesta manera obtenir el percentatge de germinació, observar tot el 
procés, les complicacions que es produeixen, etc.  

L’estudi de l’estrès vegetal en la mongeta s’ha basat a realitzar una germinació en paper de 
filtre i, un cop obtingudes les plàntules, sotmetre-les a unes condicions adverses per tal de 
comparar l’efecte dels diferents estressos en una mateixa varietat de mongeta i el 
comportament de cada una de les varietats en unes mateixes condicions d’estrès. Aquesta 
comparació s’ha realitzat a nivell extern prenent mesures i observant les diferències de 
creixement i també a nivell microscòpic per observar diferències en els teixits i en les cèl·lules. 

A partir de tots aquests estudis he obtingut tota una sèrie d’informació que m’ha permès 
realitzar l’apartat de resultats del treball i extreure’n, posteriorment, les conclusions.  

Cal dir, però, que he hagut de realitzar repeticions perquè l’estudi no havia funcionat prou bé o 
per assegurar-ne els resultats. A més, algunes de les tècniques no m’han estat útils o 
realitzables i, amb l’ajuda de la meva tutora, he hagut de buscar alternatives.  

Per tant, podria afirmar que, tot i tenir un esquema inicial de com seria el treball, l’he modificat 
mentre el realitzava. 
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Per a l’elaboració del treball he hagut de plantejar-me una sèrie de preguntes amb l’objectiu de 
trobar-ne la resposta un cop elaborat el treball. Les preguntes inicials plantejades són les 
següents: 

� Què és el procés de germinació? 

� Quins tipus de germinació existeixen i quin tipus de germinació té la mongeta? 

� Quins són els requeriments per a la germinació?  

� Quines són les fases del procés de germinació? 

� Què és el percentatge de germinació i com es calcula? 

� Hi ha diferències entre les diverses varietats de mongeta pel que fa a la seva 
germinació? 

� Hi ha diferències en la germinació d’una mongeta desinfectada i la d’una sense 
desinfectar? 

� Quins problemes existeixen en la germinació de llavors? 

� Què és l’estrès vegetal? 

� Quines són les possibles respostes de les plantes a l’estrès? 

� Quins són els factors que provoquen l’estrès i quins danys causen a les plantes? 

� Quines són les diferències entre l’estrès abiòtic i l’estrès biòtic? 

� Com afecten factors com l’alta salinitat i les baixes temperatures a un mateix tipus de 
llavor? 

� Quines diferències s’observen entre les plantes de les diferents varietats de llavor si les 
fem créixer en diferents condicions? 

� S’adapten d’una manera diferent dues varietat de mongeta a unes mateixes condicions? 

� S’observen diferències de creixement en plàntules sotmeses a l’estrès i plantes no 
sotmeses a l’estrès? 

� S’observen diferències a nivell cel·lular entre plàntules d’una mateixa varietat sotmeses 
a diferents condicions d’estrès? 

 
Inicialment també m’he plantejat una sèrie d’hipòtesis: 

� Hi ha diferències entre les diverses varietats de mongeta pel que fa a la germinació, ja 
que no totes les llavors actuen de la mateixa manera. 

� Les llavors desinfectades presenten menys problemes durant el procés de germinació. 

� L’aparició de fongs i la falta d’humitat poden ser problemes per a la germinació de 
llavors. 

� No hi ha molta diferència pel que fa a l’adaptació a una mateixa condició d’estrès entre 
dues varietats de mongeta. 

� Les plàntules sotmeses a l’estrès tenen un menor creixement que les plantes no 
sotmeses a l’estrès. 

� A nivell cel·lular, s’observen diferències entre les plàntules d’una mateixa varietat 
sotmeses a diferents condicions d’estrès: les plàntules sotmeses a una alta salinitat 
presenten cèl·lules amb la paret trencada i les plàntules sotmeses a baixes 
temperatures presenten unes cèl·lules de mida més petita. 

 
A partir d’aquestes preguntes i aquestes hipòtesis he començat a realitzar el meu treball. 
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2. OBJECTIUS  
 
A partir de la idea inicial de l’estudi he pogut plantejar-me una sèrie d’objectius generals per al 
meu treball. A partir d’aquests objectius i a mesura que ha anat avançant el treball, han anat 
sorgint nous objectius més concrets. 
 
Objectius generals: 

 

� Conèixer detalladament la llavor de la mongeta i el seu procés de germinació. 

� Aprendre què és l’estrès vegetal, quines són les seves causes i les seves conseqüències. 

� Comprovar si hi ha diferències entre una plàntula sotmesa a l’estrès i una plàntula no 
sotmesa a l’estrès. 

�  Comprovar si existeix una alteració en les plàntules estressades. 
 
Objectius concrets: 

� Conèixer què és la llavor i quines són les seves parts. 

� Observar amb la lupa MOTIC les parts de la llavor i capturar-ne imatges. 

� Conèixer detalladament en què consisteix el procés de germinació i de quines fases 
consta i poder-ho observar personalment. 

� Saber si hi ha diferències pel que fa a la germinació entre diferents varietats de 
mongeta. 

� Comprovar si el fet de desinfectar les llavors afecta o no la germinació de les mongetes. 

� Veure les diferents complicacions que sorgeixen durant el procés de germinació, com 
per exemple les infeccions. 

� Obtenir el percentatge de germinació de les diferents varietats de mongeta. 

� Comparar dos mètodes de germinació diferents: germinació en cotó fluix i germinació 
en paper de filtre. 

� Aprendre detalladament en què consisteix l’estrès vegetal, les seves causes, les seves 
conseqüències i els tipus d’estressos que existeixen a nivell teòric. 

� Sotmetre a estrès abiòtic les diferents varietats de mongeta utilitzant les condicions 
d’alta salinitat i baixes temperatures. 

� Aprendre a realitzar talls histològics correctament. 

� Aprendre diferents tècniques que permetin observar les fulles de les plàntules a nivell 
cel·lular. 

� Observar les diferències de creixement de les plàntules estressades i les plàntules no 
estressades. 

� Observar les diferències a nivell cel·lular de les plàntules estressades i les plàntules no 
estressades.   



 
                                                                                                                                                                                                  Mongetes estressades 

4 

3. PART TEÒRICA  
 
3.1 EL MÓN VEGETAL  
 
Podem classificar els sers vius en cinc regnes: moneres, protoctists, fongs, metafites i 
metazous. 
 
El regne de les metafites, metàfits o plantes, està format per organismes pluricel·lulars 
constituïts per cèl·lules eucariotes amb paret cel·lular de cel·lulosa. Són organismes autòtrofs 
fotosintètics gràcies a la clorofil·la que contenen en els seus cloroplasts. Les seves reserves són 
de midó. Fan respiració aeròbia. Tenen teixits més o menys diferenciats. D’aquesta manera 
poden tenir tal·lus, que és una estructura pluricel·lular amb cèl·lules poc diferenciades, o corm, 
que és una estructura pluricel·lular amb les cèl·lules diferenciades que formen teixits on s’hi 
diferencien l’arrel, la tija i les fulles. Podem classificar les metafites o plantes en briòfits, 
pteridòfits i espermatòfits o plantes superiors. 
 
Els briòfits són plantes tal·lofítiques (no tenen corm), avasculars (no tenen tràquees), 
arquegoniades (tenen gametangis masculins o anteridis que fabriquen gàmetes masculins i 
gametangis femenins o arquegonis que fabriquen gàmetes femenins) amb predomini del 
gametòfit, mal adaptades a ambients terrestres i amb dispersió per espores. Els exemples més 
coneguts són les molses i les plantes hepàtiques.  
 
Els pteridòfits són cormòfits, però amb el corm molt simple, són vasculars molt simples, és a 
dir, tenen tràquees però molt simples, són plantes arquegoniades en les quals predomina 
l’esporòfit i tenen el gametòfit reduït, però amb anteridis i arquegonis, no gaire ben adaptades 
als ambients terrestres ja que necessiten aigua per a la fecundació (per aquest motiu mai no els 
trobem en llocs excessivament secs) i amb dispersió per espores. Els exemples més coneguts 
són les falgueres.   
              

                        
 
 A l’esquerra, imatge d’una molsa (briòfit). A la dreta, imatge d’una falguera (pteridòfit). 

A l’esquerra, cicle biològic d’una molsa (briòfit). A la dreta, d’una falguera (pteridòfit). 
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Els espermatòfits o plantes superiors són cormòfits amb el 
corm molt complex. Són vasculars (tenen tràquees, és a dir, 
vasos conductors que transporten la saba), no són 
arquegoniades, ja que hi ha un gran predomini de l’esporòfit; el 
gametòfit, en canvi, és molt reduït i és només una part de la flor 
sense anteridis ni arquegonis. Es dispersen per llavors i estan 
molt ben adaptades als ambients terrestres, a diferència dels 
briòfits i pteridòfits. 
Les plantes superiors es poden dividir alhora en dos grups: les 
gimnospermes, que tenen la llavor al descobert, i les 
angiospermes, que tenen la llavor tancada dins d’un fruit. Dins 
de les angiospermes podem diferenciar les monocotiledònies, 
que tenen la llavor d’un sol cotilèdon i tenen les fulles 
paral·lelinèrvies, i les dicotiledònies, que tenen la llavor de dos 
cotilèdons i les fulles amb nervis ramificats. 
 
La planta en la qual es centra aquest treball, la mongetera, 
pertany a la divisió dels espermatòfits o plantes superiors, amb 
les característiques generals explicades prèviament. Es troba 
dins del grup de les angiospermes, ja que té la llavor tancada dins d’un fruit i dins de les 
angiospermes és de la classe de les dicotiledònies, perquè té la llavor formada per dos 
cotilèdons.  
 

Estructura de la mongetera. 
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3.2 MORFOLOGIA DELS ESPERMATÒFITS O PLANTES SUPERIORS 
 
3.2.1 EL CORM 
 
Com ja hem dit anteriorment, el corm és una estructura pluricel·lular amb les cèl·lules 
diferenciades que està format per dues parts fonamentals: l’arrel i el tany. El tany comprèn la 
tija i els seus apèndixs, que són les fulles, les flors i els brots. Aquests apèndixs s’originen a 
partir de l’eix del tany, que forma la tija o tronc.  
 
Diversitat de teixits en els cormòfits 

Hi ha una gran diversitat de teixits en els cormòfits. Aquesta varietat de teixits els permet tenir 
una major autonomia respecte del medi aquàtic i el medi aeri. 

- Els apèndixs de la tija es formen a partir d’unes cèl·lules especials que mai no deixen de 
dividir-se i que formen un teixit especial anomenat meristema. 

- Les epidermis exteriors estan formades per unes cèl·lules gairebé sempre planes i 
mortes, especialitzades a protegir de la dessecació a les altres cèl·lules del corm. 

- Hi ha unes cèl·lules allargades, les fibres, que es solden formant tubs o vasos que 
poden arribar a tenir molts metres de longitud i que constitueixen el teixit conductor, que 
es diferencia en dos tipus: 

- el xilema, que està format per vasos llenyosos, amb parets cel·lulars molt 
reforçades de lignina i un contingut citoplasmàtic que s’ha reabsorbit i ha 
desaparegut. Són vasos morts. Les seves cèl·lules creixen a partir d’una cèl·lula 
mare i poden multiplicar molt la seva longitud. Per aquests vasos hi circula la saba 
des de les arrels fins a la fulla. 

- el floema, on les parets entre cèl·lula i cèl·lula no han desaparegut del tot i 
mantenen entre elles una membrana perforada anomenada cribrosa. D’aquí ve el 
nom de vasos cribrosos que se’ls dóna. Les cèl·lules que formen el floema tenen el 
citoplasma reduït a una fina capa, però les cèl·lules no estan mortes. Els vasos del 
floema són més dèbils però de recorregut equivalent al del xilema i tenen unes 
cèl·lules adjacents que els serveixen de reforç i ajuden a controlar l’efecte que el 
flux de la saba pot exercir sobre les seves parets fent-les rígides. Pel floema hi 
circula la saba que prové de les fulles i que es repartirà per totes les cèl·lules que 
formen el corm. 

- Les cèl·lules que formen la gran massa del vegetal són poc especialitzades, normalment 
polièdriques, sense una direcció de creixement predominant i amb membranes anodines, 
que formen els teixits de rebliment o parènquimes. Descriurem la cèl·lula vegetal més 
endavant.  
 
 
 

Imatge que mostra el tall longitudinal d’un cormòfit  
mostrant diversos tipus de teixits:  

  1 Epidermis.  
  2 Escorça.  
  3 Teixit liberià o floema, amb: 

a) fibres liberianes 
b) cèl·lules liberianes de parets toves 
c) tubs cribrosos.  

  4 Càmbium.  
  5 Teixit llenyós o xilema, amb: 

a) vasos puntejats  
b) fibres llenyoses 
c) vasos anellats 
d) cèl·lules prismàtiques 
e) cèl·lules vasculars 
f) vasos reticulars 
g) vasos espiraliformes.  

  6 Medul·la. 
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L’arrel  

L’arrel presenta una estructura externa en què es poden 
distingir diverses parts: 

- La caliptra o regió terminal protectora d’un àpex 
meristemàtic que creix contínuament. 

- Una zona llisa, que s’anirà poblant de pèls absorbents 
a mesura que l’àpex creixi cap a baix. 

- La zona pilífera que avança constantment, mantenint-
se a una distància regular de l’àpex a la part més jove 
de l’arrel i que té funció absorbent. 

- La zona de ramificació normalment la més extensa i 
quasi sempre suberificada. 

L’arrel consta d’una epidermis externa que es presenta 
suberificada en extensos trams, una escorça interna o còrtex 
que pot variar de gruix i que està formada per parènquima, 
una zona medul·lar (cilindre central) ocupada per vasos 
llenyosos o xilema que adopten una formació estrellada i 
que, en els espais buits que deixa, s’hi disposen vasos liberians (floema) i la resta de cilindre 
central està ocupat per cèl·lules de parènquima. Els vasos llenyosos, a més de conduir l’aigua i 
les sals minerals, constitueixen un reforç esquelètic que dóna rigidesa i consistència a l’òrgan. 

El creixement en longitud de l’arrel el realitzen els meristemes apicals, situats a la zona 
protegida per la caliptra, mentre que el creixement en gruix el duen a terme les cèl·lules 
meristemàtiques que constitueixen el càmbium. 
 
La tija 

La tija és l’eix principal del tany i que, un cop iniciada la germinació 
de la llavor, ha anat creixent en sentit oposat a l’arrel (cap amunt). 
La forma de les tiges sol ser cilíndrica i més estreta en l’extrem 
superior. La seva funció és distribuir les fulles en l’espai.  

La localització de les fulles sobre la tija segueix una pauta 
determinada i fixa per a cada espècie. El lloc d’on surt una fulla és el 
nus i la distància entre fulla i fulla és l’entrenús. 

S’hi pot distingir un àpex o gemma terminal, format per un teixit 
meristemàtic que determina el creixement en longitud, creixement 
que correspon a l’estímul de la llum. 

També hi ha unes gemmes laterals que no són més que rudiments o 
esbossos del mateix eix. 

Mirant una secció transversal de la tija podem distingir les mateixes 
parts i teixits que en les arrels, però disposats de forma diferent. 

Hi trobem una capa externa o epidermis que es distribueix 
uniformement i reforçada per teixits de protecció més o menys 
suberificats. 

La capa cortical o còrtex ofereix un gruix molt desigual: a mesura 
que s’envelleix la tija, el còrtex es va reduint i va quedant ocupat pels 
sistemes conductors que es renoven progressivament. 

Trobem un anell de cèl·lules meristemàtiques, el càmbium, que són 
les responsables del creixement en gruix a les tiges. Els vasos 
conductors no són alternants, sinó que es presenten en uns paquets 
mixtos, els feixos libero-llenyosos. 

Tall longitudinal d’una arrel a l’altura 
de la zona pilífera o dels pèls 

 

Seccions d’una tija. a) tija 
jove mostrant els feixos 
libero-llenyosos mixtos; b) 
s’aprecia una reducció del 
parènquima medul·lar i un 
augment dels feixos 
conductors a causa de l’acció 
del càmbium. 
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La fulla 

La fulla té l’estructura adequada per presentar la màxima superfície dotada de clorofil·la a 
l’exposició solar. Es tracta d’una làmina amb el gruix suficient per contenir tots els elements 
necessaris de la maquinària fotosintetitzadora. 

La fulla té una epidermis formada per una 
capa de cèl·lules planes, mortes i amb la paret 
més o menys cutinitzada. Al seu revers 
presenta els estomes, formats per unes 
cèl·lules vives amb una gran activitat 
metabòlica, ja que s’encarreguen, entre altres 
coses, de l’intercanvi de gasos.  

La resta de capes de cèl·lules rep el nom de 
palissada i són cèl·lules prismàtiques, 
allargades, adossades en sentit longitudinal i 
molt plenes de clorofil·la. 

El fet que les fulles es trobin a diverses 
alçades i no totes arran de terra permet una 
exposició a la llum deu vegades superior.  

El gruix, la grandària, la forma, els 
recobriments i el nombre d’estomes en la fulla 
suposen adaptacions i condicions físiques del 
medi. 

Parlarem dels teixits que formen la fulla amb més detall més endavant. 
 
La flor 

En les angiospermes, l’òrgan reproductor és la flor. La flor és formada pel peduncle floral, que 
és la cua que la uneix a la tija, i pel receptacle floral, que és un eixamplament del qual 
arrenquen quatre verticils de fulles modificades: 

- Els sèpals, que són les peces exteriors, generalment verdes, que constitueixen el calze. 

- Els pètals, que són les peces acolorides que, conjuntament, reben el nom de corol·la. 

- Els estams, que constitueixen l’androceu. Cada estam és constituït per un filament i una 
part terminal, que és l’antera, on es troben les teques. Cada teca té dos sacs pol·línics. A 
l’interior de les teques hi ha cèl·lules mare del pol·len que, per meiosi, formen 
micròspores haploides. 

- Un o uns quants carpels, que formen 
el gineceu. El gineceu és la part 
femenina de la flor. Està formada per 
una o més estructures en forma 
d’ampolla de coll allargat anomenades 
pistils i cada pistil està format per una o 
diverses fulles modificades que reben el 
nom de carpels. Podem distingir tres 
parts en el pistil: la base eixamplada o 
ovari, el coll o estil i la boca o estigma 
que té una sèrie de pèls que ajuden a la 
fixació dels grans de pol·len quan cauen 
sobre d’ells. Dins de l’ovari hi ha una o 
més formacions anomenades òvuls a 
l’interior dels quals es troben els 
gàmetes femenins o oosferes. 

Tall sagital d’una fulla mostrant també el revers. 

Estructura de la flor, l’òrgan reproductor de les angiospermes. 



 
                                                                                                                                                                                                  Mongetes estressades 

9 

3.3 FISIOLOGIA VEGETAL 
 
3.3.1  NUTRICIÓ 
 
Què és la nutrició? 

La nutrició és el conjunt de processos pels quals els éssers vius prenen de l’exterior matèria i 
energia essencials per mantenir la seva estructura i acomplir les seves funcions (fer que 
funcionin els teixits i òrgans, conservar l’activitat, etc.). 

La matèria és necessària per mantenir l’estructura: substituir elements, reparar danys... 
L’energia és necessària per mantenir les funcions: fer que funcionin els teixits i òrgans, 
conservar l’activitat...  

En els organismes unicel·lulars i pluricel·lulars simples, l’entrada de nutrients té lloc a través de 
tota la seva superfície. 

En els éssers pluricel·lulars més complexos, la presa de nutrients només té lloc en regions 
especialitzades (arrels i fulles en les plantes, sistemes digestius en els animals). La distribució  
d’aquests nutrients es realitza passant directament d’una cèl·lula a una altra i usant els teixits 
especialitzats per a aquest transport: xilema i floema en les plantes, i vasos sanguinis i limfàtics 
en els animals. 
 
Tipus de nutrició 

Els éssers vius poden ser autòtrofs o heteròtrofs.  

Els heteròtrofs són els que han d’ingerir els nutrients orgànics elaborats per altres organismes, 
mentre que els autòtrofs són els que, a partir dels nutrients inorgànics, poden produir 
compostos orgànics utilitzant energia.  

Dins dels autòtrofs trobem els fotosintètics, la font principal d’energia dels quals és la llum, i els 
quimioautòtrofs, la font d’energia dels quals és l’oxidació.  

Dins dels heteròtrofs hi trobem els holotròfits, els sapròfits i els que utilitzen formes mixtes. 

 
La nutrició en les plantes  

Les plantes són autòtrofes fotosintètiques, per tant, produeixen compostos orgànics a partir de 
compostos inorgànics (CO2), utilitzant energia, la font principal de la qual és la llum, captada 
per pigments fotosintètics. 

Depenent dels grups vegetals la nutrició es realitza d’una manera o altra. 

Els organismes unicel·lulars fotosintètics capten directament els nutrients necessaris del medi a 
través de la seva membrana. 

Les plantes tal·lofítiques que viuen en ambients aquàtics o humits poden captar directament els 
nutrients a través de tota la seva superfície i no necessiten òrgans ni sistemes d’absorció ni 
transport. 

Els cormòfits tenen una nutrició més complexa.  
 
La nutrició en els cormòfits o plantes superiors 

En els cormòfits gairebé tot l’organisme participa en la nutrició. 

Les arrels absorbeixen aigua, minerals dissolts i gasos, les fulles i tiges verdes prenen gasos 
atmosfèrics i elaboren els aliments i les tiges condueixen els nutrients inorgànics i aliments 
elaborats a través del xilema i el floema.  
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Absorció dels nutrients 

Els nutrients del sòl (aigua, sals minerals i gasos) són absorbits per les plantes a través de les 
cèl·lules epidèrmiques corresponents als pèls radicals: l’aigua entra en l’arrel per un procés 
osmòtic (la concentració de soluts de l’interior és més gran que la concentració existent a 
l’exterior), els ions minerals són portats a tota la planta per transport actiu, o difusió facilitada i 
els gasos dissolts en l’aigua del sòl també penetren la planta a través de l’arrel. Aquests 
nutrients formen la saba bruta que ha de passar pel xilema i ser transportada a les fulles i tiges 
verdes on es realitza la fotosíntesi. 
 
Transport pel xilema 

El xilema és constituït per un conjunt de cèl·lules mortes que corresponen a les traqueides o 
vasos conductors. 

Les traqueides són cèl·lules allargades i fusiformes que formen columnes verticals. Aquestes 
cèl·lules perden el nucli i el citoplasma i la seva paret s’impregna de lignina (substància rígida i 
impermeable). 

Hi ha tres processos que permeten el transport de la saba bruta des del sòl fins a la part 
superior de la planta: 

- Pressió radical: s’uneixen les forces d’absorció de totes les cèl·lules de l’arrel provocant 
una pressió radical que fa que l’aigua vagi passant per l’interior de l’arrel. 

- Transpiració: consisteix en l’evaporació de l’aigua per les fulles. En evaporar-se l’aigua 
d’una cèl·lula, hi augmenta la concentració de soluts i, per osmosi, l’aigua pujarà cap a 
les cèl·lules fins a arribar als extrems del xilema. 

- Cohesió de molècules d’aigua: en evaporar-se una molècula d’aigua de la fulla, atrau la 
molècula que la segueix.  

 

Esquema dels diferents tipus de tranqueides 
existents en les plantes superiors. 
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Intercanvi gasós  
 

Es realitza de forma directa a través dels estomes de les fulles i 
tiges verdes de la planta. Els estomes es troben en les dues 
capes epidèrmiques de la fulla, però són més abundants en el 
revers. Els estomes són unes estructures formades per dues 
cèl·lules oclusives i un porus al mig anomenat ostíol.  

Els estomes tenen el següent funcionament: quan la planta 
disposa de suficient quantitat d’aigua, les cèl·lules oclusives 
queden inflades d’aigua o turgents, de manera que les parts més 
primes de la paret cel·lular s’estiren més que les parts gruixudes 
i causen així l’obertura de l’estoma, que provoca l’evaporació 
d’aigua i l’intercanvi de gasos.  

Quan disminueix la quantitat 
d’aigua, les cèl·lules oclusives 
contenen menys aigua, perden 
turgència i així les parets internes 
de les cèl·lules oclusives s’acosten i 
redueixen la mida de l’ostíol. El 

mecanisme d’obertura i tancament dels estomes també és 
controlat per altres factors com la concentració de CO2, la llum, la 
temperatura, etc. 

La primera imatge mostra la regulació del diàmetre d’obertura dels estomes. Figura a) estoma 
gairebé tancat; b) moment en què entra aigua a les cèl·lules oclusives, augment de la pressió 
de turgència, arquejament de les cèl·lules i augment de l’obertura de l’estoma; c) estoma 
totalment obert. La segona imatge mostra un estoma observat amb microscopia electrònica. 
 
 
Fotosíntesi 

La fotosíntesi consta de dues fases: la fase 
lluminosa i la fase obscura.  

Fase lluminosa: es produeix la captació de 
l’energia continguda en els raigs lluminosos i la 
seva transformació en energia química gràcies a 
la clorofil·la que hi ha en els cloroplasts. Els 
cloroplasts són orgànuls de doble membrana en 
forma allargada característics de les cèl·lules 
vegetals. Al seu interior hi ha una gran quantitat 
de replecs membranosos i uns discs aplanats 
anomenats tilacoides que s’agrupen en piles 
anomenades grànuls o granes. En els tilacoides 
hi ha la clorofil·la. 

Fase obscura: l’energia emmagatzemada és 
utilitzada per fabricar la matèria orgànica que 
necessita la planta per créixer a partir dels 
components inorgànics. Consisteix en un conjunt de reaccions bioquímiques molt complexes. 
Com a resultat d’aquestes reaccions es formen, a partir de l’anhídrid carbònic, compostos 
orgànics com sucres, greixos, aminoàcids, etc. A partir d’aquí es produeixen principis immediats 
com les proteïnes, els polisacàrids, els lípids i els àcids nucleics.  
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Transport pel floema 

El floema és constituït per un conjunt de vasos conductors, anomenats tubs cribrosos, que 
s’encarreguen de transportar els nutrients orgànics en dues direccions: els aliments elaborats 
durant la fotosíntesi van des de les fulles i tiges verdes cap avall, mentre que els aliments 
emmagatzemats van des de les arrels i la tija cap amunt.  
 
Excreció 

Consisteix en l’eliminació de les substàncies de rebuig produïdes en el catabolisme cel·lular.  

Els productes d’excreció vegetal més freqüents són: 

- Residus gasosos: diòxid de carboni, que procedeix de la respiració de la planta i 
s’elimina a traves d’estomes i lenticel·les; etilè.  

- Excrecions líquides: olis essencials excretats pels cilis glandulars de les flors, gemmes i 
fulles o emmagatzemats en les cèl·lules o bosses oleíferes; les resines, que són solucions 
de terpens i s’emmagatzemen als canals resinífers; el làtex, que s’emmagatzema en 
forma de gotetes.  

- Excrecions sòlides: s’acumulen en forma d’inclusions cristal·lines. 
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Esquema dels òrgans principals de les plantes 
cormòfites i la funció que desenvolupa cadascun 
en la nutrició. 
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3.3.2 CICLE BIOLÒGIC DE LES ANGIOSPERMES 

El cicle biològic de les angiospermes consisteix en el següent: 

El gra de pol·len fixat sobre l’estigma genera un llarg tub anomenat tub pol·línic que recorre 
l’estil fins a un òvul. Pel tub pol·línic descendeix el gàmeta masculí que s’uneix amb l’oosfera 
(fecundació) i es forma una cèl·lula anomenada zigot. Aquesta, per multiplicació, genera un 
embrió que, juntament amb la resta també transformada de l’òvul, constitueix la llavor. Mentre 
es forma la llavor, les parets de l’ovari s’engrosseixen i es transformen en les diferents capes 
del fruit. Si són tendres es denominen fruits carnosos. Si són de parets no carnoses es 
denominen fruits secs. La mongeta és un fruit no carnós, per tant sec. 
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3.4 LA LLAVOR I LA GERMINACIÓ 
 
3.4.1 QUÈ ÉS LA LLAVOR? 

La llavor és l’òrgan que es desenvolupa a partir del primordi seminal dins l’ovari de la flor i que 
representa l’estructura de supervivència de les espècies vegetals.  

Es forma com a conseqüència d’una doble fecundació: un nucli espermàtic del gra de pol·len es 
fusiona amb un nucli del sac embrional -l'ovocèl·lula- i dóna lloc a l'embrió; el segon nucli 
espermàtic del gra de pol·len s'uneix al nucli central del sac embrional, que a la vegada 
representa la fusió de dos nuclis, i dóna lloc a un teixit triploide que és l'endosperma secundari 
o albumen.  

La mida de les llavors és força variable. 
 
3.4.2 PARTS DE LA LLAVOR 

En les angiospermes les llavors estan constituïdes per l'embrió, el teixit nutrici o endosperma -
en alguns casos pot ser molt reduït i fins i tot ser absent- i una coberta de protecció 
anomenada testa o episperma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embrió 

És l’esporòfit de les plantes superiors en la primera fase de creixement, abans de la germinació. 
Es tracta d’una petita planta que ha interromput el seu desenvolupament fins al moment de la 
germinació. És el que, si hi ha unes condicions favorables, es desenvoluparà originant una nova 
planta. Hi podem distingir les següents parts: 

- Hipocòtil. És l’espai entre la radícula i la plúmula. Es divideix en l’eix hipocotílic, situat a 
continuació de la radícula i l’eix epicotílic, que es troba per damunt dels cotilèdons. Del 
petit segment comprès entre els dos extrems en sorgirà la veritable tija. 

- Radícula. És la part de l’embrió que emergeix primer. Una vegada fora es converteix en 
una autèntica arrel, produint els pels absorbents i les arrels secundàries. 

- Plúmula. És una gemma que es troba al costat oposat de la radícula i està constituïda 
per fulles rudimentàries i meristemes apicals. És l’estructura que més tard es 
transformarà en la tija de la planta. 

- Cotilèdons. Són les fulles embrionàries, que ja es troben formades en  l’embrió de la 
llavor. Són simples i de vida relativament curta. Generalment se’n troba una en les 
monocotiledònies, dues a les dicotiledònies i en major nombre a les gimnospermes. 
Tenen tres funcions: fan d’òrgans d’emmagatzematge; constitueixen estructures 
fotosintètiques, i fan el paper d’estructures que absorbeixen les reserves alimentàries de 
la llavor. 

Embrió: 
   1. Radícula 
   2. Plúmula 
   3. Hipocòtil 
   4. Cotilèdon 
 
Teixit nutrici 
 
Episperma: 
   5. Episperma 
   6. Micròpil 
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Teixit nutrici 

És un teixit ple de substàncies de reserva. Les llavors que tenen endosperma i perisperma 
s'anomenen albuminíferes, mentre que aquelles que no en tenen són exalbuminíferes.  

Algunes llavors no disposen de teixit nutrici, sinó que són els cotilèdons els que faciliten el 
nodriment de la plàntula.  

Les substàncies que formen part del teixit nutritiu són força diverses; hidrats de carboni (midó, 
cel·lulosa, hemicel·lulosa), lípids (greixos, olis), i proteïnes (aminoàcids, pèptids i proteïnes).  

- Endosperma: estructura que es forma en el sac embrional per la unió del nucli secundari 
amb un nucli espermàtic. És un teixit triploide que nodreix l’embrió en la seva formació; 
més tard es converteix en teixit de reserva, que podrà ser digerit totalment o parcialment 
pel mateix embrió. En algunes plantes l’endosperma degenera abans que la llavor maduri, 
de manera que les substàncies nutritives contingudes en la llavor són emmagatzemades a 
l’embrió, a la nucel·la o a les cobertes. 

- Perisperma: teixit nutrici present en la llavor que té el seu origen en la nucel·la.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plàntules de dicotiledònies: a.Galium aparine, b.Polygonum convolvulus, c.Daucus carota. c: 
cotilèdons, fv: fulla verdadera, h:hipocòtil. 

Elements interiors de diverses llavors. e: endosperma, em: embrió, ep: episperma, c: cotilèdon. 
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Testa o episperma 

És la coberta exterior protectora formada a partir de la transformació dels teguments presents 
en el primordi seminal. És una estructura força resistent i molt diferent segons els grups de 
plantes.  

Sovint s’hi diferencien dues parts:  

- Sacrotesta. Part més externa i carnosa. Actua com eleosomes, és a dir, reserves de 
matèries nutritives ideals per a la disseminació de les llavors per insectes. En ocasions pot 
reduir-se i donar lloc a diverses estructures com l’aril, l’aril·lodi, l’estrofíol i la carúncula. 

- Esclerotesta. És la part més interna i llenyosa, tot i que en algunes ocasions és 
membranosa. Pot ser llisa o esculturada, presentar pèls  o bé expansions a manera d'ales 
per facilitar la disseminació. 

 
 
3.4.3 DORMICIÓ I VIABILITAT 

La llavor, un cop constituïda, entra, en la major part dels casos, en un període de deshidratació 
progressiva, de manera que la concentració d’aigua se situa al voltant del 10% al mateix temps 
que l’activitat fisiològica es redueix considerablement. D’aquesta manera entra en un estat 
fisiològic dit de dormició o latència, al llarg del qual l’embrió ni creix ni germina. 

Aquest fenomen permet a la planta superar algunes adversitat ambientals.  

Hi ha plantes que gairebé no presenten període de dormició. 

El període de viabilitat d’una llavor està relacionat molt sovint amb el període de dormició. Hi 
ha plantes que tenen una viabilitat curta, ja que es mantenen per uns pocs dies. 

Les llavors d’altres plantes, però, han demostrat tenir una viabilitat més prolongada fins al punt 
que algunes superen els cent anys i, en algun cas, conserven la capacitat de germinació gairebé 
un miler d’anys. 
 
 
3.4.4 GERMINACIÓ 
 
Què és la germinació? 

Un cop conclòs el període de dormició i en donar-se les condicions de temperatura i humitat 
adequades, l’embrió de la llavor reprèn la seva activitat. La llavor s’hidrata, s’infla, i l’embrió 
continua creixent.  

La pressió generada per l’inflament acaba trencant la testa i permet que es desenvolupi la 
radícula i l’epicòtil amb la gèmmula 
formant una plàntula. 

La radícula és la primera estructura de 
l’embrió que surt de la llavor, formarà 
l’arrel principal i obtindrà l’aigua i les sals 
minerals pels pèls absorbents.  

Els cotilèdons sortiran a l’exterior o 
restaran a l’interior de la llavor. La seva 
funció serà nodrir la plàntula amb les 
reserves acumulades fins al moment que 
les primeres fulles verdaderes, 
anomenades nomò-fil·les, puguin realitzar 
la seva funció, cosa que significarà que la 
nova planta té autonomia absoluta.  
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Tipus de germinació 

Cal distingir dos tipus de germinació: 

- Germinació hipogea. Es produeix quan els cotilèdons resten a l’interior de la llavor, i 
generalment sota el sòl, i no emergeixen. La funció de les fulles embrionàries és actuar com a 
magatzem de nutrients per tal de permetre el desenvolupament de la tija i generar les primeres 
fulles verdaderes. L’allargament de la tija es produeix a costa de l’epicòtil i no de l’hipocòtil, i 
per aquest motiu els cotilèdons resten immobilitzats a l’interior de les llavors. 

- Germinació epigea. Es produeix quan els cotilèdons trenquen la testa o les cobertes de 
protecció de les llavors i són empesos cap a dalt gràcies a l’allargament de l’hipocòtil. D’aquesta 
manera els cotilèdons seran visibles damunt del sòl. El creixement de l’hipocòtil és limitat, i per 
tant quan això passi, seran l’epicòtil i els meristemes els que continuaran desenvolupant els 
nusos foliars i els entrenusos.  

La mongeta germina de forma epigea. 
 

 
 

 
Requeriments per a la germinació de les llavors 

La germinació de les llavors depèn de les condicions internes i externes. Algunes plantes 
necessiten condicions especials per germinar. Entre les condicions externes destaquen les 
següents: 

- Aigua. Les llavors madures sovint tenen un contingut molt baix d’aigua i en necessiten 
grans quantitats per germinar. Amb la hidratació de la llavor els enzims hidrolítics 
s’activen i les substàncies de reserva es converteixen en compostos químics 
metabòlicament útils. Després de la germinació, la planta necessita un subministrament 
continu d’aigua, nutrients i llum per tal de continuar el creixement. 

- Oxigen. En cal per al metabolisme de la germinació. S’utilitza en la respiració aeròbica, 
que és la principal font d’energia per a les plantes germinades fins que es formen les 
fulles. En alguns casos de sòls negats d’aigua, les plantes poden patir deficiència 
d’oxigen, ja que l’oxigen d’origen atmosfèric es troba en els porus del sòl.  

- Temperatura. Afecta la taxa de metabolisme i creixement. Moltes llavors germinen entre 
els 16 i els 24ºC; altres germinen just per sobre del punt de congelació i altres només 
germinen amb temperatures diferenciades entre uns màxims i uns mínims. Algunes 

A l’esquerra, germinació hipogea. A la dreta, germinació epigea. c: cotilèdon, fv: fulla verdadera. 
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necessiten exposició a baixes temperatures per trencar la dormició i algunes llavors 
només germinen en gran quantitat després d’haver passat un incendi forestal.  

- Llum o foscor. Poden promoure la germinació i és un tipus de dormició física. Moltes 
llavors no són afectades per la llum o la foscor, però d’altres no germinaran si no tenen 
suficient llum. 

 
Fases de la germinació 

Fase d’hidratació 

El pas indispensable per a l’inici de la germinació és l’absorció d’aigua. Els teixits de la llavor 
absorbeixen l’aigua i simultàniament augmenta l’activitat respiratòria. 

Fase de germinació 

És el verdader procés de germinació de les llavors. Es produeixen les transformacions 
metabòliques necessàries per al desenvolupament de la plàntula i disminueix l’absorció d’aigua. 

Fase de creixement 

És la fase final de la germinació de les llavors, hi té lloc l’emergència de la radícula mentre que 
augmenta de nou l’absorció d’aigua i l’activitat respiratòria.   

La duració de totes aquestes fases depèn de les propietats de cada llavor. El medi afecta 
considerablement el desenvolupament de les fases en la germinació de les llavors, depenent de 
la humitat, les característiques del sòl, la temperatura, etc.  

 
Percentatge de germinació  

El percentatge de germinació descriu quantes llavors d’una espècie, varietat, raça o lot de 
plantes és probable que germinin. 

La capacitat germinativa de les llavors és molt variable segons l’espècie de què es tracti. Les 
llavors poden tenir un període de latència molt llarg sense perdre la capacitat germinativa un 
cop les condicions siguin favorables. La capacitat germinativa depèn, en gran part, de la 
quantitat i del tipus de reserves que tenen les llavors.  
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3.5 ESTRÉS VEGETAL 

3.5.1 QUÈ ÉS L’ESTRÈS VEGETAL? 

L’estrès vegetal és un estat en el qual les demandes d’una planta tendeixen a la 
desestabilització inicial de les seves funcions, seguit d’una normalització i resistència millorada. 
Si s’excedeixen els límits de tolerància i la capacitat d’adaptació se satura, el resultat pot ser un 
dany permanent o fins i tot la mort de la planta. 

Un estrès suau pot activar el metabolisme cel·lular, incrementar l’activitat fisiològica d’una 
planta i no causar cap dany. Aquest estrès suau és estimulant i favorable per a la planta.  

Dosis altes d’estrès són negatives per a la fisiologia i el desenvolupament de les plantes. Aquest 
és l’estrès real, que apareix quan s’excedeix un valor mínim d’un agent estressant, el quan la 
planta ja no pot compensar. La posició d’aquest valor mínim de tolerància a l’estrès no depèn 
només de l’espècie vegetal, sinó també del tipus d’agent estressant aplicat i de la predisposició 
de la planta (creixement i vitalitat d’aquesta abans que l’agent estressant comenci a actuar). 

 

3.5.2 NIVELLS DE RESPOSTA A L’ESTRÈS I FASES DE L’ESTRÈS 

Hi ha tres nivells de resposta a l’estrès 

- Resposta primària a l’estrès: és l’efecte immediat de percepció del canvi ambiental i que 
es dóna per l’alteració del metabolisme cel·lular. Es produeix en un escala de segons a 
dies. 

- Aclimatació: és l’ajust morfològic i fisiològic realitzat per la planta per compensar el 
pitjor funcionament després de l’exposició a l’estrès. Es produeix en una escala de dies a 
setmanes. 

- Adaptació: és la resposta evolutiva que resulta de canvis genètics en les poblacions, 
portant a una compensació morfològica i fisiològica. Es produeix en una escala temporal 
molt més gran que l’aclimatació, sovint de moltes generacions.  

Abans de l’exposició a l’estrès, les plantes es troben en una situació fisiològica estàndard, en 
què estan en un estat òptim pel que fa a condicions de creixement, llum i aportació de minerals 
del lloc. Els agents estressants portaran a tres fases de resposta i, per últim, la fase de 
regeneració, després de treure’s l’agent d’estrès si el mal no ha estat massa greu. Les fases de 
resposta són les següents: 

- Fase de resposta o reacció d’alarma: es produeix al principi de l’estrès. Provoca una 
desviació de la norma funcional, una disminució de la vitalitat i els processos catabòlics 
excedeixen a l’anabolisme. 

- Fase de restitució o estat de resistència: es produeix un procés d’adaptació, un procés 
de reparació i una reactivació de la planta. 

- Fase final o estat d’esgotament: la intensitat de l’estrès és massa alta, hi ha una 
sobrecàrrega de la capacitat d’adaptació i provoca a la planta una malaltia crònica o la 
mort. 

- Fase de regeneració: és una regeneració parcial o completa de la funció fisiològica quan 
l’agent estressant desapareix i el mal no ha estat massa greu. 

Al començament de l’estrès, les plantes reaccionen amb una disminució de les funcions 
fisiològiques com el funcionament de la fotosíntesi, el transport i l’acumulació de metabòlits i 
l’absorció i translocació de ions. Això produeix una desviació de la fisiologia estàndard normal i 
perden vitalitat. En les plantes que no tenen mecanismes de tolerància a l’estrès o tenen uns 
mecanismes escassos, es produeix ràpidament un dany agut, i tindran una resistència mínima 
baixa. 
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En aquesta fase, la majoria de plantes activaran els seus mecanismes per enfrontar-se a l’estrès 
mitjançant l’activació de processos de reparació i adaptacions metabòliques i morfològiques. A 
més a més, es durà a terme l’establiment d’un nou estàndard fisiològic amb les condicions 
ambientals canviades, que serà el màxim de resistència de les plantes. 

L’estat d’esgotament o fase final mostra de quina manera la fisiologia i la vitalitat de la planta 
es perden progressivament. Això causa dany i, finalment, mort cel·lular. Si els agents d’estrès 
es treuen en el moment just abans de l’estat d’esgotament, la planta es regenerarà i s’ajustaran 
uns nous estàndards fisiològics (fase de regeneració). 

 

 

 

3.5.3 FACTORS QUE PROVOQUEN L’ESTRÈS  

Podem diferenciar diversos tipus de factors que provoquen l’estrès. 

Factors de l’estrès per la presència de patògens 

Hi ha diversos grups d’organismes que fan mal a les plantes. Entre ells podem trobar-hi com a 
més destacats: 

- Insectes, que provoquen grans plagues als camps. 

- Nematodes, els símptomes dels quals són molt visibles sobretot en la part aèria del 
vegetal 

- Fongs, bacteris i virus, que provoquen infeccions de menor o major nivell depenent de 
la resistència de la planta. 

Factors de l’estrès per causes associades a moments fenològics 

El desenvolupament de la planta ve marcat per una sèrie de canvis fisiològics i metabòlics que 
permeten el seu creixement i la diferenciació de les seves estructures segons el moment 
fenològic en què es trobi. Aquests moments de canvi són crítics per a la planta i fan que la 
planta sigui susceptible davant de qualsevol variació en les condicions òptimes de 
desenvolupament. 
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Factors de l’estrès per causes climàtiques 

En destaquen els causats per temperatures baixes (fred, gelada) o temperatures elevades (cop 
de calor). Per sobre o per sota d’una determinada temperatura, depenent del vegetal, la planta 
pateix danys greus que en limiten el seu funcionament òptim. Una exposició al fred paralitza 
l’activitat enzimàtica i porta a un descens de la fluïdesa de les membranes cel·lulars, que fa que 
el transport a través de la planta sigui difícil i per tant la planta deixa de produir. Si és molt 
extrema pot portar a la formació de cristalls de gel dins la cèl·lula i una forta deshidratació 
cel·lular. Una exposició llarga a temperatures molt altes danya les cèl·lules per inactivació 
d’enzims i desnaturalització de proteïnes i també pot portar una paralització del creixement. Per 
falta d’aigua es produeix la pèrdua de turgència cel·lular que porta una deshidratació de la 
cèl·lula, el tancament dels estomes i la baixada de la capacitat fotosintètica.  

Agents climàtics com el vent o la pedra provoquen la ruptura de parts del vegetal o tot el 
vegetal. 

 
Factors de l’estrès associats amb el maneig del cultiu 

Els tractaments utilitzats en camps de cultiu per millorar la producció poden causar danys a les 
plantes i el seu medi, com poden ser problemes de fitotoxicitat si es fan d’una manera 
inadequada. 

La mala gestió de l’aigua i la salinització dels terres també són problemes freqüents. L’estrès 
provocat per la salinitat provoca problemes de toxicitat i alhora un efecte osmòtic que impedeix 
a la planta absorbir l’aigua i els nutrients necessaris.  

També existeixen danys físics que poden ser causats per eines o maquinària agrícola, la 
pràctica de la poda, els danys en les arrels que tenen un gran risc de patir una infecció, etc.  

 

Estrès carencial. La mancança d’algun element essencial es manifesta amb diferents símptomes 
fisiològics o morfològics segons el cas. Majoritàriament aquest estrès no és provocat per una 
poca quantitat d’un determinat element, sinó perquè aquest element es troba d’una manera 
que la planta no pot absorbir. 
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3.5.4 L’ESTRÈS BIÒTIC 

Anomenem factors biòtics a totes les interaccions amb altres espècies. Això inclou tots els 
sers vius que hi ha en un ecosistema. Hi ha factors biòtics positius, negatius i neutres. Com a 
més coneguts tenim les plagues i les infeccions provocades per insectes, fongs, virus, bacteris, 
nematodes, etc.  

 

3.5.5 L’ESTRÈS ABIÒTIC 

Què és l’estrès abiòtic? 

Definim l’estrès abiòtic com l’alteració en el metabolisme cel·lular, provocada per factors 
abiòtics, amb efecte sobre la fisiologia i el desenvolupament de les plantes. 

Els factors abiòtics són els factors fisicoquímics que afecten a la planta. Els més coneguts són 
l’aigua (excés o falta) i la temperatura (alta o baixa), però també hi ha altres factors com el 
tipus i la profunditat del sòl, la disponibilitat de nutrients essencials, el vent, el foc, la salinitat, 
la llum (excés o falta), el pH, el terreny, les altes concentracions de ions metàl·lics i no 
metàl·lics, els contaminants atmosfèrics...  

Símptomes de l’estrès abiòtic 

Físicament podem detectar diversos símptomes a la planta que ens permeten saber que ha 
sofert un estrès abiòtic. Els més coneguts són els següents: 

- Avortament d’embrions   

- Necrosi de fulles (mort de cèl·lules i de teixits dels organismes vivents) 

- Abscisió (es tallen parts de la planta)  

- Disminució del creixement. 

 

                      

 

Resposta a l’estrès abiòtic 

La manera com les plantes s’enfronten a l’estrès té importància en l’ecologia perquè afecta a la 
distribució geogràfica de les espècies; en el cultiu, perquè l’estrès afecta la productivitat, i en la 
biologia i bioquímica perquè l’estrès afecta el metabolisme de les plantes i provoca un canvi en 
l’expressió genètica. 

La planta sobreviu o mor depenent de diversos factors: la importància del dany que causa 
l’estrès, la duració d’aquest dany, la combinació dels danys, l’òrgan o teixit afectat, l’estat de 
desenvolupament de la planta i el genotip.  

Abscisió.                     Necrosi de fulles. 
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En l’esquema següent es mostren les diverses respostes que pot tenir la planta davant l’estrès, 
que faran que pugui sobreviure o, per contra, morir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix esquemàtic que il·lustra l’actuació de la planta davant de diversos 
factors: llum, temperatures extremes, excés d’aigua, falta d’aigua i excés 
d’ions. En alterar-se el metabolisme cel·lular es produeixen canvis fisiològics 
i de desenvolupament. 
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Estrès per temperatures 

La temperatura  

Les plantes no són capaces de mantenir la seva temperatura constant, i per tant la temperatura 
ambiental influeix sobre el seu creixement i desenvolupament. De manera que les variacions de 
temperatura ambiental originen variacions en la temperatura de la planta. Les variacions de la 
temperatura ambiental són produïts per diversos fets. Els diferents processos fisiològics tenen 
diferents temperatures òptimes i les diferents espècies, també. Així trobem: 

- Temperatura òptima. És la que es dóna quan el procés es realitza amb la màxima 
eficiència. 

- Temperatura cardinal. És la temperatura per sobre o per sota de la qual un procés 
fisiològic es para, tornant-se a posar en marxa un cop la temperatura està per sobre de la 
mínima cardinal o per sota de la màxima cardinal. 

- Temperatura crítica. És la temperatura per sota o per sobre de la qual un procés 
fisiològic sofreix danys irreversibles i la planta mor. Les temperatures crítiques varien 
segons l’estat de creixement en què es troba la planta. 

 

Estrès per fred 

L’estrès per fred porta a la deshidratació i el dany de les membranes cel·lulars: 

La planta és afectada per la formació de gel: a l’interior de les cèl·lules, això provoca que 
aquestes es morin perquè els cristalls s’expandeixen; a l’exterior de les cèl·lules, aquestes es 
col·lapsen per deshidratació.  

La planta també és afectada per el dany directe del fred, sense necessitat de congelació, que 
afecta les membranes (plasmàtiques i dels cloroplasts) i alguns enzims, fet que modifica el 
metabolisme de la planta. 

Per adaptar-se a l’estrès causat pel fred, la planta utilitza diversos mecanismes: l’acumulació de 
soluts (aminoàcids i sucres) que ajuden a estabilitzar membranes i proteïnes i ajuden a retenir 
aigua, duu a terme canvis en la composició lipídica de les membranes i indueix proteïnes de 
protecció. 

La imatge següent mostra l’efecte de l’estrès per fred a les cèl·lules vegetals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrès per calor 

Una exposició prolongada a temperatures extremadament elevades danya la cèl·lula per 
inactivació d’enzims i desnaturalització de proteïnes, fet que porta a un augment de la fluïdesa 
de les membranes cel·lulars, és a dir, la permeabilitat dels soluts a través d’elles queda 
alterada. La calor intensifica també la respiració de les plantes amb relació a la fotosíntesi, cosa 
que pot provocar una paralització del creixement. 
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Estrès per excés d’aigua 

L’excés d’aigua provoca a la planta anòxia, que és la disminució o manca d’oxigen respirable en 
les cèl·lules o els teixits d’un organisme, i hipòxia, que és una anòxia moderada. 

Les plantes tenen diferents habilitats per tolerar l’excés d’aigua. D’aquesta manera trobem 
plantes de terrenys inundats, plantes tolerants a l’excés d’aigua i plantes sensibles a l’excés 
d’aigua. Aquesta tolerància involucra adaptacions a nivell estructural, cel·lular i molecular. 

 

Estrès per sequera  

La sequera és el principal factor ambiental d’estrès abiòtic i es produeix quan la transpiració de 
la planta és major que l’absorció d’aigua. Inicialment es perd la turgència cel·lular, fet que porta 
a la deshidratació de la cèl·lula i el tancament dels estomes i la baixada de la capacitat 
fotosintètica. Per compensar aquest estrès, la cèl·lula tendeix a acumular substàncies per  
evitar la pèrdua d’aigua. 

Les plantes tenen diferent tolerància a la sequera. D’aquesta manera trobem plantes sensibles a 
la pèrdua d’aigua, plantes capaces de tolerar la dessecació independentment de la velocitat de 
la pèrdua d’aigua, plantes capaces de tolerar la dessecació únicament si la pèrdua d’aigua és 
lenta, i estructures adaptades com les llavors.  

Les llavors tenen una gran tolerància a la sequera per tres motius: tenen un alt contingut d’àcid 
abscísic (ABA), tenen proteïnes de protecció a la deshidratació (LEA) i per la presència d’una 
coberta protectora. 

 

Estrès salí 

Quan parlem d’estrès salí, parlem d’un estrès produït per una concentració d’ions tan elevada 
que produeix estrès iònic i, a més, un estrès osmòtic.  

Qualsevol ió a una determinada concentració pot ser tòxic per a la planta. 

Hi ha ions que són poc tòxics i dels quals se’n requereixen concentracions molt elevades per fer 
mal a la planta, però a aquestes concentracions hi ha un doble efecte: la toxicitat de l’ió i 
l’estrès per dèficit hídric. Altres ions, a altres concentracions no produeixen estrès hídric, 
simplement iònic. 

La paraula salinitat es refereix a la presència d’una alta concentració de sals al sòl que 
perjudiquen la planta pel seu efecte tòxic. Hi ha diverses maneres d’expressar aquesta 
concentració de sal, però la que més interessa és la interacció de nombre de mols per unitat de 
pes o de volum (mM).  

Tots els terres salins tenen una alta concentració de sal, però també tenen característiques molt 
diverses (augment del pH, augment de la concentració de carbonats, toxicitat de bor, toxicitat 
provocada per Fe, Al, terres volcànics amb deficiència de N, Zn, Co...)  

La resposta de cada tipus de planta és diferent i si observem el creixement de diferents 
espècies vegetals en funció de la concentració de NaCl es distingeixen: 

  

- Plantes sensibles 

 - Plantes molt sensibles 

 - Plantes una mica tolerants  

 - Plantes poc sensibles o tolerants (halòfites). 
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Estrès osmòtic 

L’efecte osmòtic influeix sobre el creixement. Les plantes tenen dificultat per absorbir aigua i 
pateixen estrès per dèficit hídric (EDH). 

A més dels efectes hídrics hi ha efectes tòxics provocats pels propis ions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix esquemàtic sobre l’efecte de l’estrès osmòtic a la 
planta, en general, i a la cèl·lula, en concret. 
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3.6 LA MONGETA O FESOL (Phaseolus vulgaris) 

3.6.1 TAXONOMIA 

La mongeta o fesol (Phaseolus vulgaris) és la llavor o tavella de la mongetera, planta conreada 
de la família de les Fabaceae o lleguminoses.  

La seva classificació taxonòmica és la següent:  

 

Regne Plantae 

Divisió Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Ordre Fabales 

Família Fabaceae 

Subfamília Faboideae 

Tribu Phaseoleae 

Gènere Phaseolus 

Espècie Phaseolus vulgaris 

 

3.6.2 MONGETA VERDA I MONGETA SECA 

Anomenem mongeta verda o mongeta tendra a les tavelles de la planta de la mongeta que 
es recullen tendres per ser menjades. Tant la beina com la llavor, que formen el fruit, es poden 
menjar completament. Les mongetes verdes són llegums amb la part exterior (tavella) molt 
tendre i fina i amb les llavors petites, molt poc desenvolupades. Això permet incloure-les al grup 
de les verdures per les seves propietats semblants a les d’altres verdures. És un aliment que 
ajuda a eliminar líquids i baixar de pes, un bon antioxidant, ric en fibra i bo per a la circulació, 
per les dones embarassades i per les persones amb problemes d’absorció d’aliments.  

La mongeta seca o fesol és la llavor de la planta de la mongeta, que es recull seca per  
menjar. Per les seves propietat alimentàries, no podem incloure-la dins del grup de les 
verdures, sinó dels llegums. És un aliment molt ric en àcids nucleics i proteïnes, molt més 
calòric i ric en fibra que la mongeta verda, molt bo per a la circulació, per les dones 
embarassades i per les persones amb problemes d’absorció d’aliments. És menys antioxidant 
que la mongeta verda i és un aliment indigest per algunes persones.   

                       

A l’esquerra, tavelles de mongeta, el que anomenem mongeta tendra o verda. A la dreta, llavors de mongeta, el 
que anomenem mongeta seca. 



 
                                                                                                                                                                                                  Mongetes estressades 

29 

 
COMPOSICIÓ DE LES MONGETES VERDES I SEQUES PER CADA 100 GRAMS 

Components Mongeta verda crua Mongeta seca crua 

Aigua 90,27 g 12,36 g 

Energia 31 kcal 335 kcal 

Grassa 0,12 g 1,28 g 

Proteïna 1,8 g 22,3 g 

Hidrats de carboni 7,14 g 60,65 g 

Fibra 3,4 g 24,4 g 

Potassi 209 mg 1140 mg 

Sodi 6 mg 14 mg 

Fòsfor 38 mg 443 mg 

Calci 37 mg 155 mg 

Coure 0,069 mg 0,879 mg 

Magnesi 25 mg 173 mg 

Manganès 0,214 mg 1,309 mg 

Ferro 1,04 mg 6,44 mg 

Zinc 0,24 mg 2,54 mg 

Seleni 0,6 mg 11 mg 

Vitamina C 16,3 mg 3 mg 

Vitamina B1 (Tiamina) 0,084 mg 0,645 mg 

Vitamina B2 (Riboflamina) 0,105 mg 0,232 mg 

Niacina 0,75 mg 2,063 mg 

Folacina 37 mcg 370 mcg 

Vitamina B6 0,074 mg 0,437 mg 

Vitamina A 668 IU 4 IU 

Vitamina E 0,410 mg 0,440 mg 
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3.6.3 ORIGEN I HISTÒRIA 

La mongeta prové de les regions semitropicals 
d’Amèrica del Sud, probablement de l’altiplà 
peruà i d’Amèrica Central, especialment de 
Mèxic. Ja es cultivava a l’època precolombina 
(8.000 aC), segons restes trobades a les 
excavacions d’asteques o inques, que van ser els 
pobles que van perfeccionar més el seu cultiu. 
Aquests pobles coneixien la mongeta amb el 
nom d’ayacotl i no la utilitzaven únicament amb 
fins alimentaris, sinó també com a moneda de 
canvi. Això ens pot servir per entendre la 
importància que tenia aquesta planta en 
aquelles civilitzacions. 

La mongeta va arribar a Europa a través dels 
colonitzadors espanyols, a finals del segle XVI. 
Amb el temps, les diferents espècies semblants 
han anat adoptant diversos noms. 

La mongeta va tenir ràpidament èxit en alguns 
indrets d’Europa, on es va diversificar en moltes 
varietats locals, i de vegades van arribar a 
substituir parcial o totalment alguns plats 
concrets o algunes altres llegums. 

 

3.6.4 CLASSIFICACIÓ DE LA MONGETA 

Segons la seva forma de cultiu podem distingir entre: 

- Mongetes enfiladisses. Són aquelles que es cultiven amb un suport, generalment 
canyes, vares, etc. Poden arribar a fer fins a 3 m d’altura.  

- Mongetes nanes o de mata baixa. Són aquelles que no necessiten suport, ja que són 
més petites i tenen suficient resistència per créixer rectes. La seva altura màxima és 
d’uns 40cm aproximadament. 

Segons la seva època de cultiu trobem: mongetes precoces, mongetes intermèdies i mongetes 
tardanes.  

Segons la forma de la tavella les podem classificar en planes, aixafades i cilíndriques.  

 

                  
    Mongeta plana.          Mongeta cilíndrica o rodona. 

 

Àrea de domesticació de la mongeta comuna. 
1. zona d’Amèrica Central; 2. zona d’Amèrica del Sud. 


