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3.6.5 MORFOLOGIA
Es tracta d’una planta anual, de vegetació ràpida.
El seu sistema radicular és molt lleuger i poc
profund i està constituït per una arrel principal i
un gran nombre d’arrels secundàries amb un grau
elevat de ramificació.
La seva fulla té una mida variable segons la
varietat. És una fulla composta, dividida en tres
folíols.
La flor pot presentar diversos colors, únics per
cada varietat, tot i que les varietats més
importants tenen la flor blanca. Les flors es
presenten en grups de 4 a 8.
La seva tija fa uns 30 o 40 centímetres en les
varietats de mata baixa (creixement determinat),
i uns 2 o 3 metres en les varietats de mata alta,
enrotllant-se a qualsevol suport per enfilar-se
(creixement indeterminat). És molt fina.
El fruit és la tavella que es pot collir tendra per al
consum en fresc, de forma i dimensions variables,
a l’interior de la qual hi ha de 4 a 6 llavors. N’hi
ha de color verd, groc, marró, vermell..., però les
més consumides són les verdes i les grogues,
tant planes com cilíndriques. La mongeta verda cal
collir-la abans que la llavor sigui massa gran i el
llegum massa fibrós. Si es deixa madurar, les
parets de la tavella es reforcen i es pot collir la
mongeta seca.

Estructura de la mongetera. 1: planta sencera on
podem distingir tija, fulles, fruits i flors. 2: flor. 3: fruit
(tavella). 4.llavor (mongeta).

3.6.6 LA LLAVOR I LA GERMINACIÓ
La mongetera és una planta dicotiledònia i, per tant, la seva llavor té dos cotilèdons. Les llavors
poden ser arronyonades, ovalades, arrodonides i truncades.

Dibuixos representatius de la llavor de la mongeta i les seves parts.
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La mongeta germina de forma epigea, que consisteix en el següent: els cotilèdons trenquen la
testa o les cobertes de protecció de les llavors i són empesos cap amunt 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, seran l’epicòtil i els meristemes els que continuaran
desenvolupant els nusos foliars i els entrenusos.

Dibuix que mostra, de manera senzilla, la germinació de la llavor de la mongeta.
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Els dibuixos següents il·lustren tot el procés de germinació i creixement de la mongeta
(Phaseolus vulgaris).
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3.6.7 REQUERIMENTS EDAFOCLIMÀTICS
La mongetera és una planta de clima humit i suau que dóna les millors produccions en climes
càlids. Les condicions ambientals poden afectar el seu creixement. Seguidament s’expliquen les
condicions òptimes de creixement de la mongetera.

Temperatura
Temperatures crítiques per a la mongetera en diferents fases del desenvolupament:
Temperatura òptima del sòl

15-20ºC

Temperatura ambient òptima de germinació

20-30ºC

Temperatura mínima de germinació

10ºC

Temperatura òptima durant el dia

21-28ºC

Temperatura òptima durant la nit

16-18ºC

Temperatura màxima biològica

35-37ºC

Temperatura mínima biològica

10-14ºC

Temperatura mínima letal
Temperatura òptima de polinització

0-2ºC
15-25ºC

Humitat
La humitat relativa òptima oscil·la entre el 60 i el 75%.
Humitats relatives molt altes afavoreixen el desenvolupament de malalties aèries i dificulten la
fecundació.

Lluminositat
La lluminositat condiciona la fotosíntesi, suportant temperatures més altes com més gran és la
lluminositat, sempre que la humitat relativa sigui l’adequada.

Sòl
És una planta que admet una àmplia gama de sòls. Tot i així, els més indicats són els sòls
lleugers, amb bon drenatge i rics en matèria orgànica.
Sòls molt argilosos o massa salins poden portar problemes al cultiu.

pH
Els valors de pH òptims oscil·len entre 6 i 7,5, tot i que pot suportar valors de fins a 8,5. És una
de les espècies hortícoles més sensibles a la salinitat tant del sòl com de l’aigua de reg.
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3.6.8 CULTIU
Es sembra directament de llavor, a la
primavera o a principis d’estiu amb un
espai per cada planta d’uns 30cm. És
poc exigent en adob gràcies a la
capacitat d’utilitzar el nitrogen de l’aire
a través de la simbiosi amb el
Rhizobium.
Per
a
les
varietats
enfiladisses
els
agricultors
fan
estructures amb canyes d’uns 2m de
llarg per què la mongetera s’hi enfili: a
mesura que creixen es van retorçant al
voltant del suport en sentit contrari a
les agulles del rellotge.
Al cap d’un mes apareixen les primeres
flors que aviat esdevindran tavelles.
Cal anar en compte amb el reg perquè és una planta molt exigent en aigua, tot i que quan està
en floració no li convé un reg en excés, ja que pot afectar al fruit.
La collita comença a partir de 60 dies de la sembra i s’allarga en les varietats enfiladisses, ja
que en les varietats nanes el cicle i el període de collita són més curts. No s’han de recol·lectar
totes a la vegada, sinó cada 2 o 3 dies, o entre 3 i 7 dies depenent de la varietat i el cicle de
cultiu.
La recol·lecció de la mongeta és manual, i té molta importància el moment fisiològic de
recol·lecció per augmentar-ne el rendiment comercial, ja que le mercat exigeix fruits amb la
tavella tendra i el gra poc marcat.

3.6.9 PLAGUES, MALALTIES I PROBLEMES
És una planta bastant delicada pel que fa a malalties i problemes. Com en totes les plantes de
la família de les lleguminoses, són molt habituals els problemes de pugons, cargols i llimacs.
Ocasionalment i a ple estiu es pot veure afectada per àcars o algunes erugues. Si hi ha humitat
ambiental pot patir problemes de fongs a les fulls com l’oïdi o l’antracnosi.

Plagues més freqüents
Aranya vermella (Tetranychus urticae, Tetranychus turkestani i Tetranychus ludeni), aranya
blanca (Plyphagotarsonemus latus), mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum i Bemisia tabaci),
mosca dels cultius (Phorbia platura), pugó (Aphis gossypii i Myzus persicae), trips (Frankliniella
occidentalis), minadors de fulles (Liriomyza trifolii, Liriomyza strigata i Liriomyza huidobrensis),
orugues (Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera,
Chrysodeisis chalcites i Autographa gamma) i nematodes (Meloidogyne spp).

Malalties més importants
“Cendra” (Sphaerotheca fuliginea), podridura gris (Botryotinia fuckeliana), podridura blanca
(Sclerotinia sclerotiorum), podridura del coll i arrels (Phytophthora spp. i Pythium sp.), cremada
bacteriana de la mongeta (Xanthomonas campestris pv. Phaseoli), rovell comú de la mongeta
(Uromyces phaseoli), grassa de la mongeta (Pseudomonas syringae), etc.
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Virus més importants que afecten la mongeta
Virus del mosaic groc de la mongeta (BYMV) i virus del mosaic comú de la mongeta (BCMV).

Fisiopaties
Caiguda de flors (causada per canvis de temperatura), creixement excessiu, baixada de la
humitat relativa, estrès hídric, excés de temperatura... i fulles groguenques i pansides,
causades per factors com una baixada de la humitat relativa i deficiències hídriques.

3.6.10 IMPORTÀNCIA I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
La mongeta, tot i que s’ha d’avançar a través de la millora genètica i l’adequació de les
tècniques de cultiu, és una lleguminosa amb grans possibilitats per a l’alimentació humana, pel
seu doble aprofitament (de gra i de tavella), per la seva aportació proteica i perquè part de la
seva producció es comercialitza congelada i en conserva.
Segons la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’agricultura i l’alimentació) la
superfície mundial de mongetes és d’uns 27 milions d’hectàrees i és la principal font de proteïna
d’alguns països d’Amèrica Central.
El cultiu de la mongeta en gra es considera un cultiu extensiu, mentre que la mongeta tendra
es considera hortícola.
La superfície dedicada al cultiu de la mongeta en gra s’ha reduït en els últims anys degut als
canvis alimentaris de la societat i a la seva importació.
En el cas de la mongeta tendra, la reducció també és apreciable, però amb molta menys
importància quantitativament.

3.6.11 GASTRONOMIA
De les mongetes se’n pot menjar el gra sec, anomenat mongeta seca, fesol o altres noms
depenent del país, o la tavella, anomenada mongeta verda o mongeta tendra. Tenen una gran
importància arreu del món:
A la República Dominicana és part essencial de la gastronomia, se’n cultiven quasi totes les
varietats. El “moro” és un plat famós que conté mongetes i arròs. També s’utilitza per a fer
unes postres: “habichuelas con dulce”.
A Mèxic, El Salvador, Guatemala i Hondures s’anomenen “fríjoles”. Es consumeixen triturats,
fregits, cuits, amb mantega de porc, amb oli de blat de moro, acompanyats de truita de blat de
moro, amb sopa, barrejades amb arròs, etc.
A Nicaragua i Costa Rica és important el plat “gallo pinto” (mongetes seques i arròs).
A Cuba es coneixen com a “fríjoles” i es consumeixen en potatges elaborats amb verdures i
espècies aromàtiques, sempre acompanyats d’arròs.
A Bolívia i Paraguai l’anomenen “cumanda”. Sovint les barregen amb llegums. També s’utilitzen
per fer flams, refrescos, pans...
A Xile formen part de molts plats típics: “porotos con riendas”, “porotos con chuchoca”,
“porotos con papas”, “porotos granados”, etc.
A Perú té importància el “tacu tacu” (barreja d’arròs i mongeta seca) i el “frejol colado”
(postres). També s’utilitza per fer sopes i guisats.
A Colòmbia formen gran part de la cuina de la Costa Caribe (guisats, acompanyats de carn i
arròs, amb plàtan, en sopes, en arrossos i dolços). Se’ls anomena “fríjoles” o “granos”.
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A Equador es coneix com a “frejol” i el plat més conegut és la menestra, que consisteix en un
guisat que se serveix amb arròs, carn o peix.
A Argentina es cuina el “locro”, un guisat.
A França es mengen fredes, bullides o en conserva, en amanides, d’acompanyament de l’ànec o
altres carns.
A Portugal es mengen calentes com a acompanyament. És típica la “feijolada”. També se’n fan
pastissets.
Al Regne Unit tenen una gran importància de les “baked beans”, mongetes guisades.
A Espanya, la mongeta seca es menja a València amb arròs i naps. S’utilitzen també guisades
com el “cocido montañés”, la “fabada” i altres plats, amb sofregit i embotits o carns. També n’hi
sol haver a l’escudella, s’utilitzen per a fer purè, mandonguilles, etc. És conegut el plat
anomenat “moros i cristians”, que consisteix en una barreja d’arròs i mongeta.
A Catalunya en són típiques la varietat “del ganxet”, blanca, grossa i de forma molt
arronyonada, i les “mongetes de Santa Pau”, que constitueixen el plat de mongetes seques amb
botifarra, un plat molt típic de Santa Pau.
La mongeta tendra o bajoca es menja als Països Catalans sobretot com a verdura, bullida, al
vapor acompanyada d’altres verdures o en amanida. També són molt habituals en els arrossos i
paelles i en plats com la truita paisana, l’ensalada russa,...

Mongetes amb botifarra, plat típic de Santa Pau.

Mongetes en un esmorzar.

.
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3.7 CITOLOGIA I HISTOLOGIA VEGETAL
3.7.1 LA CÈL·LULA VEGETAL
Definim cèl·lula com unitat morfològica, fisiològica i genètica de tots els sers vius.
Anomenem cèl·lula vegetal a les cèl·lules que constitueixen els sers vius del regne de les
metafites i també de les algues.
En aquest cas, ens centrarem en les cèl·lules que constitueixen les metafites, metàfits o
plantes.
Pel que fa a l’estructura de la cèl·lula vegetal, podem dividir-la en tres parts: embolcalls,
citoplasma i nucli.

Estructura d’una cèl·lula vegetal.

Embolcalls
Dins dels embolcalls trobem les membranes de secreció, que són diferents entre les diverses
cèl·lules; la membrana cel·lular o plasmàtica, que és igual en totes les cèl·lules, i les unions
intercel·lulars.
Membrana de secreció: la paret cel·lular
Pel que fa a la cèl·lula vegetal, la seva membrana de secreció és una paret cel·lular que és
rígida, gruixuda i resistent que intervé en activitats tan importants de la cèl·lula com són
l’absorció, la transpiració, la secreció, etc.
El component principal de la paret de les cèl·lules vegetals és la cel·lulosa. Aquesta, però, està
associada amb altres polisacàrids, les hemicel·luloses i les substàncies pèctiques. La lignina
incrusta les parets de molts tipus de cèl·lules i els dóna rigidesa.
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Moltes altres substàncies estan presents en les parets cel·lulars. La cutina, la suberina i les
ceres són substàncies grasses que es troben més freqüentment en la superfície dels teixits
protectors de la planta: la cutina a l’epidermis i la suberina al teixit protector secundari. Les
ceres apareixen en combinació amb la cutina i la suberina i també en la superfície de la
cutícula, la capa de cutina que cobreix la paret externa de l’epidermis.
La paret cel·lular és una estructura complexa que, a més de donar suport als teixits vegetals, té
la capacitat de condicionar el desenvolupament de les cèl·lules.
Té tres parts fonamentals: la paret primària, la paret secundària i la làmina intermèdia.

Esquema de l’estructura de la paret cel·lular.

Membrana cel·lular o plasmàtica
La membrana cel·lular és una làmina d’uns 7,5 nm que envolta la cèl·lula i la separa del medi
exterior. En tenen totes les cèl·lules i la seva estructura és gairebé igual en totes elles.
La seva estructura consisteix en una bicapa lipídica formada per fosfolípids encarats pels
extrems lipòfils/hidròfobs, proteïnes (transmembrana i perifèriques), cadenes d’oligosacàrids
que fan de receptors o marcadors de membrana a l’exterior de la cèl·lula i que poden formar
una glucoproteïna, si s’uneixen a una proteïna, o un glucolípid, si s’uneixen a un lípid, i
molècules de colesterol situades entremig de la bicapa lipídica.

Dibuix representatiu de l’estructura de la membrana cel·lular.
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Unions intercel·lulars
Són els punts per on s’uneixen les cèl·lules contigües.
N’hi ha de tres tipus:
- Unions íntimes. No deixen espai intercel·lular i no permeten el pas de substàncies
entremig de les cèl·lules: són unions hermètiques o impermeables.
- Unions puntuals o desmosomes. Deixen un gran espai intercel·lular i impedeixen el pas
de substàncies entre elles.
- Unions gap o de comunicació. Deixen un petit espai que presenta una connexió que
permet intercanvis amb la cèl·lula contigua.

Citoplasma
El citoplasma és la part de l’interior de la cèl·lula i es divideix en el citosol o hialoplasma i el
morfoplasma o orgànuls.
Citosol o hialoplasma
És l’espai entre la membrana plasmàtica, la membrana nuclear i les membranes dels orgànuls.
Es divideix en la part amorfa i les proteïnes o citoesquelet.
La part amorfa està constituïda per aigua, gasos, substàncies inorgàniques i substàncies
orgàniques com ARNm, ARNt, aminoàcids, proteïnes, glúcids, etc.
El citoesquelet és un esquelet de fibres de proteïna que dóna estructura a la cèl·lula i li permet
moviments. Està constituït per microtúbuls de tubulina, que fan funcions de mobilitat cel·lular i
divisió del nucli, filaments de queratina, que donen estructura i microfilament d’actina i miosina
que fan funcions diverses.
Morfoplasma o orgànuls
Trobem tres tipus d’orgànuls: orgànuls sense membrana, orgànuls de doble membrana i
orgànuls de membrana senzilla.
Els orgànuls sense membrana són els ribosomes: estructures globulars complexes constituïdes
d’ARN i proteïnes fabricades pel nuclèol. La seva funció bàsica és dur a terme la traducció, de
manera que s’uneixen a l’ARNm, formen poliribosomes i van llegint triplets de bases
nitrogenades.
Dins dels orgànuls de doble membrana trobem els mitocondris i els cloroplasts.
- Els mitocondris són orgànuls cilíndrics que fan respiració cel·lular emmagatzemant
energia en forma d’ATP.
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- Els cloroplasts són orgànuls exclusius de les cèl·lules vegetals. Tenen forma aplanada
i són de color verd perquè contenen clorofil·la.
La seva funció bàsica és realitzar la fotosíntesi de manera que produeixen matèria
orgànica a partir de matèria inorgànica i energia del sol. Transformen l’energia lluminosa
en energia química.
La seva estructura consisteix en unes piles de tilacoides (sàculs aplanats) anomenades
grànuls o grans situats a l’estroma del cloroplast, que és l’espai interior de la cèl·lula.

Dins dels orgànuls de membrana senzilla, també anomenats orgànuls del sistema
endomembranós, hi ha una gran varietat.
- Reticle endoplasmàtic: sistema membranós que ocupa gran part del citoplasma i
que té continuïtat amb la membrana nuclear externa. N’hi ha de dos tipus: el RER (reticle
endoplasmàtic rugós) i REL (reticle endoplasmàtic llis).
El RER està format per sàculs aplanats i està cobert de ribosomes. La seva funció bàsica
és la síntesi de proteïnes.
El REL és un conjunt de túbuls, té continuïtat amb el RER i no conté ribosomes. Les seves
funcions principals són la síntesi de lípids, la maduració de proteïnes i el transport de
substàncies.
- Aparell o complex de Golgi: conjunt de sàculs (cisternes) agrupats en grups de 4 o
8 formant els dictiosomes. Les seves funcions són madurar, transportar i secretar
substàncies. Consisteix en tota una estructura per on les substàncies van avançant fins a
originar-se les vesícules de secreció.
- Lisosomes: vesícules amb enzims hidrolítics que fan funció de digestió de la matèria
intracel·lular i extracel·lular. Podem distingir entre els lisosomes primaris i els lisosomes
secundaris.
- Peroxisomes: vesícules que contenen enzims com la peroxidasa o la catalasa i que
degraden substàncies mitjançant reaccions d’oxidació.
- Vesícules: petits vacúols plens d’un contingut aquós.
- Vacúols: vesícules grans que acumulen diversos líquids i substàncies. Les cèl·lules
vegetals contenen grans vacúols que tenen funció estructural, de manera que gran part
de la cèl·lula pot ser omplerta per vacúols.
- Inclusions: petites cavitats plenes de contingut no aquós
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Nucli
És l’estructura més gran de l’interior de la cèl·lula i la que dirigeix totes les funcions cel·lulars.
Conté la informació genètica en l’ADN. Està format per la membrana nuclear, el nucleoplasma i
el nuclèol.
La membrana nuclear és una membrana doble que presenta porus per on passen substàncies
com l’ARN. Podem distingir-ne la membrana externa (que es continua amb el RER), la
membrana interna i la làmina nuclear (proteïnes unides a l’ADN).
El nucleoplasma és el contingut que es troba a l’interior de la membrana i que conté la
cromatina (formada per ADN i proteïnes) i altres substàncies: aigua, ions, enzims, proteïnes,
nucleòtids d’ARN, etc.
El nuclèol és una estructura sense membrana que es troba al nucleoplasma, s’observa més
tenyida i que conté ADN, ARN, enzims, etc.

Dibuix que mostra l’estructura del nucli de la cèl·lula i la continuació de la membrana nuclear amb el RER.
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3.7.2 LA FULLA DE LES ANGIOSPERMES
Les fulles tenen una gran importància ja que és on es realitza la fotosíntesis i la transpiració.
Les fulles tenen una gran variabilitat tant en la forma com en l’estructura interna.
En una secció transversal d’una fulla es distingeix l’epidermis, el mesòfil i el sistema vascular.

Diversitat de teixits d’una fulla.

Epidermis
És la capa de cèl·lules més externa. Les seves funcions principals són de protecció, limitació de
la transpiració i intercanvi gasós.
Normalment està formada per una única capa de cèl·lules, és monoestratificada. Està formada
per una epidermis superior que recobreix l’anvers i una epidermis inferior que recobreix el
revers. Les cèl·lules que el formen són planes, recobertes per una cutícula que minimitza la
pèrdua d’aigua. El teixit conté també les cèl·lules oclusives dels estomes i diversos tipus de
tricomes.
Els estomes són obertures de l’epidermis envoltades de dues cèl·lules oclusives, que obren o
tanquen la seva obertura (ostíol) segons les condicions ambientals. Segons la relació entre les
cèl·lules adjacents als estomes i les cèl·lules oclusives d’aquests, en distingim els diferents
tipus:

Tipus d’estomes segons les cèl·lules annexes: (A) anomocítric; (B) anisocítric; (C)
paracítric; (D) diacrític; (E) actinocrític.
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Els tricomes són qualsevol excrescència epidèrmica, sigui de la forma que sigui, que sobresurt
de la superfície dels òrgans vegetals. Els més coneguts són els pèls, que tenen una forma,
estructura i funció molt variades.
Poden fer funcions d’absorció, secreció de substàncies tòxiques o de defensa, disminució de la
temperatura, etc. Pel que fa a la seva estructura, els podem dividir en uni o pluricel·lulars i
poden ser ramificats o no i glandulars o no.

Diferents tipus de tricomes.

Mesòfil
És el teixit fonamental de la fulla i està
constituït per cèl·lules parenquimàtiques. La
seva funció és realitzar la fotosíntesis
(clorènquima).
A les fulles de la majoria de les dicotiledònies
podem distingir entre el parènquima en
empallissada i el parènquima lacunar o
esponjós.
Parènquima en empallissada. Es troba
generalment a l’anvers de la fulla. Està format
per cèl·lules allargades, d’aspecte columnar
que contenen al seu interior molts cloroplasts
de gran tamany. Les cèl·lules estan juntes
unes amb les altres.
Parènquima lacunar o esponjós. Està format
per cèl·lules molt variades morfològicament
(formes
isodiamètriques,
arrodonides,
irregulars, ramificades...) i separades entre
elles deixant grans espais intercel·lulars.
També tenen cloroplasts, però són més petits
i n’hi ha menys.

Detall del mesòfil d’una fulla.
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Sistema vascular
Les dicotiledònies presenten una nerviació reticulada: un nervi principal que es ramifica
lateralment. El nervi central de major diàmetre es ramifica cap als extrems en una sèrie de
nervis laterals que aniran disminuït progressivament de diàmetre.
Els nervis són molt variables: poden estar formats per un sol anvers vascular o per un conjunt,
poden estar disposats formant un cercle, un semicercle, mitja lluna o adquirir una distribució
irregular.
Entre els vasos conductors distingim el xilema i el floema.
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4. METODOLOGIA
4.1 ESTUDI DE LES DIFERENTS VARIETATS DE LLAVORS
Per a dur a terme l’experiment disposem de cinc varietats de mongetes. Per conèixer més bé
les llavors, n’hem demanat informació al responsable del banc de llavors de SIGMA, que és qui
ens ha cedit la majoria de les llavors utilitzades en aquest estudi, les hem pesat, mesurat, obert
longitudinalment i observat amb una lupa MOTIC sobre paper mil·limetrat.
D’aquesta manera, hem pogut obtenir informació que hem plasmat en unes fitxes.

Lupa MOTIC utilitzada per a la observació de les llavors.
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4.2 MÈTODE DE GERMINACIÓ EN COTÓ FLUIX
Utilitzarem aquest mètode de germinació per a les diferents varietats de llavor que tenim.
Aquesta germinació ens permetrà calcular el percentatge de germinació de cada varietat i del
total, observar les diferències de germinació entre les diverses varietats, observar si hi ha
diferències pel que fa a la germinació entre les mongetes desinfectades i les mongetes no
desinfectades, observar si hi ha presència de fongs en alguna de les varietats, etc.
Aquestes llavors germinades, però, no les utilitzarem per a fer cap més procediment més
endavant i per tant, un cop germinades, si cal, les podem anar eliminant perquè el que ens
interessa és comptar el percentatge de germinació.
A continuació, explicaré els passos que hem seguit:
ESTERILITZACIÓ I PREPARACIÓ DE LES LLAVORS
Esterilitzarem la meitat de les llavors de cada varietat per tenir una altra variable que ens
permeti dir si germinen més les llavors desinfectades o, per contra, les llavors sense desinfectar
i observar si hi ha diferència pel que fa a infeccions.
Agafem la meitat de les llavors de cada varietat (aproximadament unes 50 llavors) i les posem
en un vas de precipitat gran. Hi afegim una solució d’aigua amb hipoclorit de sodi al 2% fins a
cobrir-les totes.
Agitem la mescla 5 minuts i eliminem la solució de rentat.
Omplim el vas de precipitat amb aigua estèril i tornem a agitar 5 minuts més; repetim aquest
procediment tres vegades.
L’altra meitat de llavors de cada varietat la posem en remull amb aigua destil·lada perquè així
totes les llavors s’hauran humitejat abans de la germinació i no hi haurà diferència en les
condicions inicials de germinació.
Esterilitzem les plates que utilitzarem amb alcohol i cotó.

A darrera, vasos de precipitats amb aigua destil·lada on les mongetes estan en remull. A davant, vasos de
precipitats amb la solució d’aigua i hipoclorit de sodi al 2% a punt per ser posades a l’agitador per tal de
desinfectar-les.
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A l’esquerra, vas de precipitat amb solució d’hipoclorit de sodi al 2% amb llavors col·locat a l’agitador magnètic en
funcionament. A la dreta, esterilització de les plates utilitzades amb cotó i alcohol.

PREPARACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LES LLAVORS
Posem una capa gruixuda de cotó a cada una de les plates i col·loquem les llavors a sobre del
cotó ordenades en files.
Com que tenim cinc varietat de mongetes i de cada varietat n’hem desinfectat la meitat,
col·locarem aquestes llavors en deu plates. D’aquesta manera tindrem dues plates de cada
varietat de mongeta: una amb mongetes desinfectades i una amb mongetes sense desinfectar.
Un cop tenim les llavors col·locades, humitegem amb aigua destil·lada per sobre del cotó i les
llavors.
Tapem la plata amb paper de film al qual li hem fet uns forats petits anteriorment. Tornem a
humitejar, però per sobre del paper de film.
Retolem totes les plates indicant de quina varietat són les mongetes i si aquestes han estat o
no desinfectades per tal d’evitar possibles confusions més endavant i poder identificar les
plates.

Plata amb el cotó estès, a punt per posar-hi les llavors.
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Les fotografies mostren la col·locació ordenada de les llavors. S’han de posar ordenades per files i totes les
llavors orientades cap a la mateixa direcció i amb una distància igual entre elles.

Plata ja preparada: les llavors estan ordenades i totes en la mateixa direcció, el paper de film amb forats petits està
col·locat sobre la plata i el cotó i les llavors ja han estat humitejats.

CAMBRA DE CULTIU
Posem les cinc plates en una cambra de cultiu en les següents condicions:
- Temperatura: 25ºC
- Hores de llum: 12

Plates col·locades dins la cambra de cultiu.
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SEGUIMENT DE LA GERMINACIÓ
Cada 24 hores farem una visita a les llavors. Aquesta visita serà útil per:
- Afegir aigua
- Col·locar les llavors que s’han mogut
- Eliminar les llavors que tinguin infecció
- Observar el desenvolupament
- Comptar el percentatge de germinació

Duem a terme aquest procés de germinació sense una utilització de les plàntules obtingudes i
per tant, donarem el procés per acabat quan les plàntules ja tinguin una certa mida i hagin
tingut suficient temps per germinar. Un cop arribem a aquest punt, ja podem eliminar les
diferents llavors.

A l’esquerra, vaporitzador amb el qual mullem les plates. A la dreta, disposició de les llavors a la plata de manera
desordenada. Cal col·locar-les bé.
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4.3 MÈTODE DE GERMINACIÓ EN PAPER DE FILTRE I ESTRÈS
Utilitzarem aquest mètode per fer germinar les llavors de les diferents varietats i, a partir de les
plàntules obtingudes, aplicar els diferents estressos i observar com actuen les diferents llavors
davant d’un mateix estrès i com actua una sola llavor davant dels diferents estressos.
No farem germinar les llavors de la mateixa manera que hem fet anteriorment, ja que el
mètode que utilitzarem ens permetrà obtenir les arrels més allargades i sense estar enredades,
fet que ens facilitarà l’aplicació de l’estrès.

ESTERILITZACIÓ DE LES LLAVORS
Utilitzarem el mètode que ja havíem utilitzat anteriorment, però aquesta vegada esterilitzarem
totes les llavors de totes les varietats.
Col·loquem les llavors en un vas de precipitats gran. Hi afegim una solució d’aigua amb
hipoclorit de sodi al 2% fins a cobrir-les totes. Agitem la mescla 5 minuts i eliminem la solució
de rentat.
Omplim el vas de precipitat amb aigua estèril i tornem a agitar 5 minuts més; repetim aquest
procediment tres vegades.

A l’esquerra, vas de precipitat amb solució d’hipoclorit de sodi al 2% amb llavors col·locat a l’agitador magnètic en
funcionament per tal de desinfectar les llavors.
A la dreta (i d’esquerra a dreta): dos vasos de precipitat amb llavors, encara sense desinfectar, vas de precipitat
amb la solució d’hipoclorit de sodi al 2% i vas de precipitat amb la solució i les llavors col·locat a l’agitador magnètic
en funcionament.

COL·LOCACIÓ DE LES LLAVORS
Realitzarem tot el procés dins d’una campana extractora per tal d’evitar possibles
contaminacions.
Cal controlar que tot el material que utilitzem estigui rentat amb etanol i les mans també. És
molt important mantenir les condicions d’esterilitat.
Una hora abans de realitzar el procediment, col·loquem el paper de filtre a la campana
extractora per tal d’esterilitzar-lo i engeguem el ventilador i els raigs UV.
Cal anar amb compte, no podem treballar mai amb raigs UV encesos.
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A l’esquerra, campana extractora en funcionament amb el paper de filtre a l’interior.
A la dreta, llavors ja desinfectades a punt per ser col·locades correctament.

Un cop tenim el paper de filtre esterilitzat, l’humitegem amb aigua estèril. Agafem un paper i
col·loquem la primera llavor a una punta i centrada. Fem un plec vigilant que la llavor quedi
sota del plec i col·loquem una altra llavor. Tornem a fer un plec i així successivament fins que
tinguem unes 5 llavors per paper.
Col·loquem les llavors orientades de manera que l’arrel creixi cap avall i les fulles cap amunt.
Obtindrem d’aquesta manera un rotlle com el que s’observa a l’última fotografia.

Imatges del procediment: col·locació de la llavor, plegaments del paper i obtenció del rotlle.
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