Mongetes estressades

Imatge que mostra el creixement de la tija i les arrels totalment rectes de la plàntula ja desenvolupada.

Diferència de creixement entre llavors d’una mateixa varietat de mongeta.

Pel que fa al temps que requereix el muntatge, és més o menys igual d’entretingut en els dos
mètodes i per tant, no hi ha gaire diferència.
Pel que fa a la mongeta de Santa Pau, és curiós que en paper de filtre hagi portat tants
problemes i, en canvi, en cotó fluix no. Possiblement aquesta varietat de mongeta no necessita
tanta aigua per germinar, i per tant l’excés d’aigua podria haver estat el problema.
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5.5 ESTRÈS
Aquesta vegada hem anat amb compte i hem vigilat les plàntules per tal que no es fessin malbé
abans de posar-les a estressar.
Seguint la tècnica explicada en la metodologia hem posat les plàntules a estressar.
Al cap de quatre dies, observem els resultats.
Amb les mesures preses abans de l’estrès i les mesures preses després, hem pogut obtenir uns
resultats, interpretar-los i comentar-los.

Es veu de manera clara que les plàntules del grup control han tingut un creixement més gran:
es veu molta més quantitat de fulles.
Les plàntules sotmeses a les condicions adverses (alta salinitat i baixes temperatures)
s’observen més petites.
Seguidament es mostra una fotografia de tres plàntules d’una mateixa varietat sotmeses a cada
una de les tres condicions diferents i s’expliquen les diferències que s’hi han observat.
També hi ha una taula que mostra la reducció del creixement de les plàntules.
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5.5.1 COMENTARIS DE L’ESTRÈS
Mongeta del cuc
No es veu una gran diferència entre les tres
plàntules de la imatge. Cal tenir en compte que
aquestes plàntules seleccionades ja tenien un
creixement avançat abans de ser sotmeses a
l’estrès i, per tant, és normal la mida que han
adquirit.
S’observa un coloració vermellosa a les tiges.
Les tiges són bastant rectes i mostren una gran
separació entre les arrels i els cotilèdons.
S’observa que la plàntula sotmesa a baixes
temperatures té les fulles reduïdes, bastant
petites a diferència de les fulles del grup control i
el grup sotmès a alta salinitat.
Pel que fa a les arrels, en els tres casos són
llargues però s’observen diferències: en el grup
control són abundants i ramificades, en el grup
sotmès a alta salinitat són molt llargues però poc
ramificades i en canvi en el grup sotmès a baixes
temperatures són curtes però estan molt
ramificades.
CONTROL

SAL

FRED

Les plàntules del grup control i del grup sotmès a
alta salinitat tenen separació entre els cotilèdons
i les fulles, mentre que el grup sotmès a baixes temperatures no. Això possiblement és degut a
que no hi ha hagut creixement de la part superior de la plàntula, sinó únicament de les arrels.
En general, aquesta varietat és bastant resistent a les condicions d’estrès.

Mongeta del ganxet
Es veu la diferència de creixement entre les tres
plàntules, sobretot en les fulles
La plàntula del grup control té les fulles grosses,
les arrels llargues i ramificades i molt d’espai
entre les arrels i els cotilèdons.
La plàntula sotmesa a alta salinitat mostra unes
fulles més petites, les arrels menys ramificades i
la tija dèbil i tova.
La plàntula sotmesa a baixes temperatures no té
la tija tant recta com les altres dues, mostra una
forta reducció del creixement, però té les arrels
desenvolupades: llargues i ramificades. Les fulles
tenen una coloració entre verd clar i groc.
En general podríem dir que aquesta varietat no
és gaire resistent a les condicions d’estrès, ja
que l’aspecte de les plàntules no és gaire bo:
fulles mig trencades, tija dèbil...
CONTROL

SAL

FRED
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Mongeta del Carme
S’observa clarament la diferència de creixement
entre les tres plàntules.
La plàntula del grup control té les fulles grosses,
la tija recta, molt d’espai entre les arrels i els
cotilèdons i les arrels bastant llargues i
ramificades.
La planta sotmesa a alta salinitat mostra un
creixement més lent, les fulles més petites, les
arrels més curtes i menys ramificades i molt
d’espai entre les arrels i els cotilèdons. La tija
també és una mica dèbil i tova.
La planta sotmesa a baixes temperatures mostra
un creixement molt reduït, la tija encara torta i
els cotilèdons no oberts. Tot i així, les arrels són
bastant llargues i ramificades.
En general, aquesta varietat no és gaire resistent
a les condicions d’estrès ja que hi ha una
reducció força forta del creixement. La tija no
mostra coloració tot i que la llavor era marró.
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Mongeta de Santa Pau
S’observa diferència de creixement entre les
dues plàntules, tot i que són poques per fer
comparacions. Degut a les infeccions, moltes de
les plàntules s’han mort i no n’ha resistit cap del
grup sotmès a baixes temperatures.
La plàntula del grup control ha crescut, tot i que
no excessivament. La tija és bastant recta i els
cotilèdons estan força centrats. Les fulles són
grans i les arrels de mida mitjana, però
ramificades.
La plàntula sotmesa a una alta salinitat té la tija
força recta, però dèbil i tova. Les seves fulles
són petites i les arrels també, tot i que són
ramificades. S’observa una reducció notable del
creixement.
Aquesta varietat de mongeta no és gaire
resistent a l’estrès. Cal tenir en compte que
només tenim dues plàntules i per tant és difícil
generalitzar.
CONTROL
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