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Tenim 15 llavors de cada varietat i, per tant, hi haurà 3 rotlles de cada varietat. Etiquetarem els 
diferents rotlles per evitar possibles confusions. 

Els rotlles s’han de col·locar en un vas de precipitats gran amb aigua destil·lada, posar-hi 
varetes i tapar-ho amb paper de film prèviament foradat perquè hi circuli l’aire. 
 
 

 
Rotlles ja preparats a punt per posar al vas de precipitat i vas de precipitat amb rotlles. 
 

      
A l’esquerra, vasos de precipitat amb els rotlles ja col·locats, amb aigua destil·lada, varetes i paper de film, a punt per 
posar a la cambra de cultiu. A la dreta podem observar el muntatge que hem fet amb unes espàtules per tal d’aguantar 
el paper de film. 
 

CAMBRA DE CULTIU 

Posem els vasos de precipitats ja preparats a la 
cambra de cultiu en les següents condicions:  

- Temperatura: 25ºC 

- Hores de llum: 12 

La cambra de cultiu no té control de la humitat. 

Aquestes condicions permetran que les llavors 
germinin i així podrem obtenir les plàntules. 

 Vasos de precipitats posats dins la cambra de cultiu. 
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SEGUIMENT I RECOL·LOCACIÓ 

Realitzarem diversos controls a les llavors per tal de recol·locar les que hagin anat cap al fons 
del vas, eliminar les que estiguin contaminades, controlar el nivell d’aigua, recol·locar i posar en 
la posició correcta les llavors, observar el desenvolupament de les plàntules, etc. 

Aquest control el realitzarem també a la campana extractora (en condicions d’esterilitat) i amb 
tot el material que utilitzem també esterilitzat.  

Amb les pinces desplegarem els cilindres de paper i col·locarem les llavors al centre del paper i 
separades. 

Si trobem alguna contaminació caldrà eliminar la llavor infectada i fer el següent: si la 
contaminació és petita, aspirar l’aigua i posar-hi aigua neta; si la contaminació és gran, canviar 
l’aigua i tots els papers. 
 

   
Hem de col·locar les llavors correctament al paper de filtre, i totes amb les arrels cap avall. 
 
 

ESTRÈS 

Quan les plàntules són suficientment grans, les podem sotmetre a l’estrès abiòtic i observar 
quin comportament tenen. 

Posem el paper de filtre a la campana extractora, una hora abans, per esterilitzar-lo. 

 

     
 

A continuació prepararem les condicions per a l’estrès. 

En un dels vasos de precipitats no hi aplicarem cap estrès, serà el grup control i el mantindrem 
a la cambra de cultiu en les següents condicions: 25ºC i 12 hores de llum. 
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En un altre dels vasos de precipitats hi aplicarem un estrès per fred. Col·locarem el vas de 
precipitats en una nevera que oscil·la entre els 5 i els 7ºC i que té llum naturals. 

A l’últim vas li aplicarem un estrès salí. Prepararem una dissolució 200mM de NaCl. Primer 
realitzarem els càlculs per saber els grams de NaCl necessaris per a fer una dissolució de 600 
ml, i després seguirem el següent procediment: 

Pesem aquests grams (7,012).         

Els posem en un vas de precipitats i enrasem amb aigua destil·lada fins al volum desitjat, en 
aquest cas 600ml. 

Agitem amb l’agitador magnètic.  
 

     
 
 
 

Seguidament preparem els rotlles. Agafem tots els rotlles de plàntules que tenim. Agafem els 
tres rotlles d’una mateixa varietat, els obrim i separem les llavors que no han germinat o que 
estan infectades. Mesurem les plàntules, les dividim tres grups i posem cada un dels grups en 
un paper de filtre diferent. Cada un dels rotlles que realitzem anirà a un dels vasos de 
precipitats diferent.  

Repetim l’operació amb cada una de les varietats. D’aquesta manera tindrem tres vasos de 
precipitats amb cinc rotlles cada un, un de cada varietat. 
 
 

   
 

Imatges que mostren els passos per a la preparació de la dissolució. 

Destriem les plàntules, les mesurem, les separem per grups i les col·loquem de manera correcta al paper. 
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Col·loquem el vas de precipitats de control i el que conté sal a la cambra de cultiu. L’altre, el 
col·loquem a la nevera. 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Al cap d’uns 4 dies aproximadament obrim els rotlles i observem els canvis, mesurem i fem 
fotografies a les plàntules. 

 

 

 

Vas de precipitats amb les  
plàntules estressades per fred. 

A l’esquerra, col·locació de les plàntules del grup control i les plàntules estressades per sal dins la cambra de cultiu. 
A la dreta, plàntules estressades per fred dins la nevera. 
 

Nevera amb una temperatura que oscil·la  
entre els 5 i els 7ºC on hem col·locat les 
plàntules que estressem per fred. 
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4.4 MÈTODES PER A LA OBSERVACIÓ DE CÈL·LULES VEGETALS I 
ESTOMES 

4.4.1 EXTRACCIÓ DE L’EPIDERMIS 

Amb aquesta tècnica, el que pretenem és extreure una capa molt fina de cèl·lules de la part 
posterior de la fulla, de l’epidermis, per tal d’observar-la amb el microscopi i poder-ne veure 
cèl·lules diferenciades i estomes.  

La realització d’aquesta tècnica és molt senzilla però, tot i així, sovint és complicat extreure una 
capa d’epidermis de la fulla i per tant s’ha de tenir paciència i anar repetint la tècnica fins que 
s’obté un tros d’epidermis útil per ser observat. 

Per obtenir una capa de cèl·lules de l’epidermis, l’únic que cal fer és arrencar amb unes pinces 
aquesta capa. Es pot utilitzar també una eina que talli o que perfori part de la fulla per tal de 
que sigui més fàcil.  

Un cop tenim la capa de cèl·lules la posem en remull en aigua destil·lada, ja que, al ser una 
capa tan fina, si no, es recargola sobre ella mateixa fent que no es pugui posar de manera 
plana.  

Podem tenyir o no la capa de cèl·lules. En cas de que es vulgui tenyir, ho farem amb blau de 
metilè durant uns 2 minuts i després netejarem bé per tal d’extreure’n l’excés de colorant. 

Després, tenyida o no, la col·loquem sobre del portaobjectes i hi posem un cobreobjectes. 

Ja tenim la preparació a punt per ser observada al microscopi. 
 
  
 

 

Extracció de la capa d’epidermis amb unes pinces. 
 

  Tinció de la capa d’epidermis amb blau de metilè. 
 

Eliminació de l’excés de colorant. 
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4.4.2 TÈCNICA AMB PINTAUNGLES 

Aquesta tècnica ens permet veure la disposició de les cèl·lules i estomes fent-ne un negatiu 
amb pintaungles.  

D’aquesta manera podem observar si hi ha diferències entre la disposició de les cèl·lules i 
estomes, la mida o la forma de les cèl·lules, veure si hi ha cèl·lules trencades, etc. 

És una tècnica de fàcil realització i que ens ha donat molt bons resultats. 

L’únic inconvenient que hem trobat és que a vegades, a l’hora d’arrencar la capa de pintaungles 
de la fulla ens trobem amb alguna dificultat i, per això, ho hem hagut de repetir diverses 
vegades. 

Agafem una fulla i un pintaungles transparent. Apliquem una capa de pintaungles a l’anvers o al 
revers de la fulla. Deixem que s’assequi. Un cop sec arrenquem amb unes pinces la capa de 
pintaungles i la col·loquem plana sobre d’un portaobjectes. 

D’aquesta manera la preparació ja està a punt per ser observada amb el microscopi. 
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5. RESULTATS 
5.1 CARACTERÍSTIQUES DE LES VARIETATS DE MONGETES 
ESTUDIADES 

A continuació es mostren les fitxes de cada una de les varietats. 

Hem col·locat uns números a les fotografies que corresponen a les següents parts de la llavor, 
ja explicats a la part teòrica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONGETA DEL GANXET BAIX 

Pes 100 unitats 37,2g 

Forma Una mica allargada, aplanada i arronyonada. 

Mida (aprox.) 13,5 mm d’altura i 9 mm d’amplada. 

Color Blanc. 

Condicions 
prèvies a la 
utilització 

Estaven en estat de conservació (nevera 4ºC) des del 31/7/2008.  
Al banc de llavors les han condicionat, dessecat i finalment posat en estat 

de conservació. 
Imatges 

  

Embrió: 
   1. radícula 
   2. plúmula 
   3. hipocòtil 
   4. cotilèdon 
 
Teixit nutrici 
 
Episperma: 
   5. episperma 
   6. micròpil 

1 i 3 
2 

4 
5 i 6 
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MONGETA TAVELLA BRISA 

Pes 100 unitats 29,5g 

Forma Petita, arrodonida i poc arronyonada. 

Mida (aprox.) 10mm d’altura i 7mm d’amplada. 

Color Blanc. 

Condicions 
prèvies a la 
utilització 

Estaven en estat de conservació (nevera 4ºC) des del 7/4/2009.  
Al banc de llavors les han condicionat, dessecat i finalment posat en estat 

de conservació. 
Imatges 

  

 
MONGETA DEL CARME VERMELLA 

Pes 100 unitats 42,4g 

Forma Petita, molt arrodonida i ben poc arronyonada. 

Mida (aprox.) 11mm d’altura i 9mm d’amplada. 

Color Taronja-marró. 

Condicions 
prèvies a la 
utilització 

Estaven al dessecador, encara no havien entrat en estat de conservació. 
Actualment ja estan en estat de conservació. Al banc de llavors les han 

condicionat, dessecat i finalment posat en estat de conservació. 
Imatges 

 

 

1 i 3 

1 i 3 

2 

2 

4 

4 
5 i 6 

5 i 6 
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MONGETA DE MATA BAIXA NEGRA, TIPUS “CUC” 

Pes 100 unitats 21,8g 

Forma Petita, allargada i prima i lleugerament arronyonada. 

Mida (aprox.) 13mm d’altura i 6mm d’amplada. 

Color Color molt fosc, gairebé negre. 

Condicions 
prèvies a la 
utilització 

Estaven en estat de conservació (nevera a 4ºC) des del 
17/12/2009. Al banc de llavors han condicionat les llavors, les 

han dessecat i finalment han set posades en estat de conservació. 
Imatges 

  

 

MONGETA DE SANTA PAU 

Pes 100 unitats 30g 

Forma Petita, arrodonida i arronyonada. 

Mida (aprox.) 10,5mm d’altura i 6mm d’amplada. 

Color Blanc. 

Condicions 
prèvies a la 
utilització 

No en sabem les condicions abans d’utilitzar-la ja que ha estat 
comprada en una botiga on estava posada dins un sac a 

temperatura ambient. 
Imatges 

  

1 i 3 

1 i 3 

2 

2 

4 

4 

5 i 6 

5 i 6 


