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Mongeta tavella brisa 

No s’observa gaire diferència entre les tres 
plàntules. 

La plàntula del grup control és força gran, té la 
tija molt recta, les fulles grosses, els cotilèdons 
centrats i les arrels molt grans i ramificades. 

La plàntula sotmesa a una alta salinitat té la tija 
dèbil i tova, però recta, els cotilèdons menys 
centrats i les arrels menys llargues però 
ramificades. Mostra una reducció del creixement. 

La plàntula sotmesa a baixes temperatures té la 
tija torta, les fulles bastant grosses, les arrels 
molt desenvolupades i ramificades comparades 
amb la resta de la plàntula i mostra una reducció 
del creixement. S’observa molt poc espai entre 
els cotilèdons i les fulles. Possiblement el 
creixement s’ha produït per la part de baix i no 
per les fulles. 

Aquesta varietat de mongeta sembla força 
resistent a l’estrès, tot i que hi ha alguna part de 
les plàntules malmesa. 

 

 CONTROL                     SAL                   FRED   
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5.5.2 TAULA DE REDUCCIÓ DEL CREIXEMENT  

La taula següent compara la reducció del creixement entre les diferents varietats de llavor i els 
diversos estressos aplicats. A la pàgina següent s’explica l’elaboració de la taula. 

Varietat Condicions Mida inicial Mida final Interpretació 

Control 22 25 - 
Santa Pau 

Alta salinitat 17,5 20 FORTA 

19 28,9 - 
16 22 - 
15 29 - 

Control 

16 16 - 
17 24 LLEU 
15 21 MODERADA 
14 19 MODERADA 

Alta salinitat 

13,5 14 FORTA 
15,5 15,5 FORTA 
16 17,5 FORTA 
11 11,5 FORTA 

Carme 

Baixes temperatures 

9,5 9,5 FORTA 

Control 24,5 27 - 

Alta salinitat 26 28,5 FORTA Ganxet 

Baixes temperatures 18 20 FORTA 

26 32,5 - 
23 30 - 
17 30 - 

Control 

15 22 - 
26 30 MODERADA 
19 27 NORMAL 
14 25 NORMAL 

Alta salinitat 

15 26 NORMAL 
26 27 FORTA 
23 23 FORTA 
18,5 19 FORTA 

Cuc 

Baixes temperatures 

14 15 FORTA 
24 36 - 
19 33,5 - 
19 - - 

Control 

17,5 29 - 
24 29 MODERADA 
18 26 NORMAL 
17,5 19 FORTA 

Alta salinitat 

12 20 NORMAL 
25 26 FORTA 
24 25 FORTA 
18,5 19 FORTA 

Tavella brisa 

Baixes temperatures 

15 16 FORTA 
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Explicació de la taula 

Per a realitzar la taula he recollit les mides preses a totes les plàntules abans de l’estrès (mida 
inicial) i després (mida final). Un cop recollides les dades, he fet una comparació del creixement 
de les plàntules sempre respecte el grup control utilitzant els termes LLEU, MODERADA i FORTA 
segons la reducció del creixement. 

- Reducció LLEU: entre 7 i 6 cm. de creixement. 

- Reducció MODERADA: entre 6 i 3 cm. de creixement. 

- Reducció FORTA: entre 2,5 i 0 cm. de creixement. 

- Els valors de 8 o més centímetres de creixement s’han considerat de creixement 
NORMAL. 

Per realitzar aquesta taula i prendre els criteris de comparació m’ha estat de gran utilitat poder-
me guiar pel treball realitzat per l’Arnau Vidal, La inesperada respuesta del Maíz de la Creu. 

 

Comentari de la reducció del creixement 

Amb la taula, veiem que l’estrès per baixes temperatures és el que més ha afectat a les 
plàntules, ja que la reducció del creixement és, en tots els casos, forta. 

L’efecte de l’estrès salí és variable en les diferents plàntules i varietats, però, de mitjana, 
podríem dir que afecta de manera moderada. 

Si comparem per varietats, veiem que l’estrès per baixes temperatures afecta a totes les 
plàntules de la mateixa manera, independentment de la varietat que siguin.  

Veiem, però, que l’estrès salí afecta a les varietats del Carme, de Santa Pau, del Ganxet i 
Tavella brisa, però que afecta menys a la varietat del Cuc. Per tant, possiblement la mongeta 
del Cuc és la més resistent a l’estrès salí. 

Tot i així, caldria fer repeticions de l’experiment per extreure’n informació més fiable. 

 

Comparació amb el blat de moro de la creu 

Observant el treball La inesperada respuesta del Maíz de la Creu, de l’Arnau Vidal, que va 
treballar amb l’efecte de l’estrès abiòtic en diferents varietats del blat de moro de la Creu, he 
pogut fer una comparació entre els resultats obtinguts. 

“El frío es el estrés que más afecta  a las diferentes plantas de maíz. Si nos fijamos en todos los 
estreses de la tabla podemos deducir que el frío afecta mucho más al crecimiento de las plantas 
a diferencia del estrés por sal o estrés osmótico. 

Respecto a los tratamientos  de estrés salino y estrés osmótico vemos que ambos tienen un 
efecto parecido, no tan fuerte como el frío, provocando una mayor ramificación de las raíces 
mientras que las hojas mantienen un buen aspecto.” 

Aquest fragment del treball resumeix que l’estrès que més ha afectat a les plantes del blat de 
moro ha estat el de baixes temperatures, mentre que l’estrès per alta salinitat afecta menys. 

Així, podem dir que les plantes del blat de moro i les plantes de mongeta tenen un 
comportament semblant pel que fa a la resposta a l’estrès abiòtic, ja que, en els dos casos, 
l’estrès que ha afectat més a les plàntules són les baixes temperatures. 

Caldria fer més estudis per tal de comprovar el comportament d’aquestes dos plantes davant de 
l’estrès abiòtic. 
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5.6 OBSERVACIÓ A NIVELL CEL·LULAR: CÈL·LULES I ESTOMES 

Utilitzant els mètodes explicats anteriorment (extracció d’epidermis i utilització de pintaungles) 
hem pogut obtenir preparacions que, a més de ser fàcils i senzilles de realitzar, donen més 
bons resultats al ser observades al microscopi. 

Hem observat amb el microscopi l’ordenació de les cèl·lules i els estomes de les fulles del grup 
control, de les fulles sotmeses a una alta salinitat i de les fulles sotmeses a baixes 
temperatures.  

Hem realitzat fotografies, hem observat les diferències i hem fet comparacions. 

Per fer aquestes observacions no hem tingut en compte la varietat de mongeta, sinó que 
únicament hem tingut en compte les condicions. 

A continuació hi ha un recull d’informació extreta d’aquestes preparacions: fotografies i 
comentaris.  

Totes les fotografies s’han realitzat amb l’objectiu de 40, a 400 augments. 

 

5.6.1 GRUP CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tricoma 

Imatge que mostra la diferència de teixits: s’observa que les cèl·lules 
del vas conductor són més llargues, planes i no s’hi observa nucli. 

 

vas conductor 
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Observació d’estomes i de les seves parts. 1.Cèl·lules oclusives, 2.ostíols. 

 

estoma 

paret cel·lular 

cèl·lula de l’epidermis 

Imatge que mostra el teixit normal que observem a l’epidermis: cèl·lules de diferents formes amb paret cel·lular i força 
estomes.  
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Imatge que mostra de prop els estomes: n’hi ha molts. També s’observa el regle de  
l’ocular, que ens ha permès prendre mesures. 
 

Observant amb el regle de l’ocular hem pogut mesurar algunes cèl·lules i, a partir d’aquesta 
mesura, calcular-ne la mida real: 

mida aparent: 9 mm. 

augments: 400. 

mida real = mida aparent/augments = 9/400 = 0,0225mm = 22,5 µ m. 

 
                              
 

 

Una altra imatge de cèl·lules i estomes. Es pot observar que 
les cèl·lules oclusives tenen una coloració verda, que és 
produïda pels cloroplasts. 

 

Imatge en què s’observen tricomes, un estoma, cèl·lules 
epidèrmiques i algun tros amb coloració verda provocada pels 
cloroplasts. 
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5.6.2 ALTA SALINITAT 
 
Hem observat molts tricomes i, la majoria, tenien la punta cargolada. 
 

    
Imatges que mostren els tricomes, que són molt abundants i tenen la punta caragolada. 
 
 

Pel que fa a les cèl·lules, tenen un aspecte arrugat i fins i tot algunes tenen aspecte de 
trencades. 

Això probablement es produeix degut a la pressió osmòtica.  

En un medi hipertònic (concentració més alta de sals que la cèl·lula), les cèl·lules tenen una 
mida més petita i amb formes irregulars que semblen panses. Això és perquè les cèl·lules 
alliberen aigua cap a l’exterior per igualar la concentració i es produeix deshidratació osmòtica o 
plasmòlisi. 
 

 
 Imatge que explica què passa a la cèl·lula en un medi hipertònic, isotònic i hipotònic. 
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Imatges que mostren l’aspecte de les cèl·lules: arrugades, com panses i trencades.  
 
 
 
 

            
Clar aspecte de les cèl·lules que han sofert plasmòlisi.          Diferència entre l’epidermis i els vasos conductors. 
 
 
 

    
Observació del trencament cel·lular.                                        Observació de l’aspecte de les cèl·lules: com panses. 
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En les dues imatges següents es poden comparar els tricomes d’una plàntula del grup control 
(esquerra) i els d’una plàntula sotmesa a alta salinitat (dreta). A l’esquerra s’observen els 
tricomes sense cargolar, i a la dreta tots els tricomes tenen la punt cargolada. 
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5.6.3 BAIXES TEMPERATURES 

Hem observat una gran abundància d’estomes. 
 

  
Imatges en les quals s’observa la gran quantitat d’estomes. 
 

 

Pel que fa a les cèl·lules, són molt petites i tenen aspecte de contretes, però sense estar 
separades unes de les altres. 

L’interior de les cèl·lules té unes ratlles de color més fosc. Això podrien ser o bé cristalls que 
s’han format a l’interior de la cèl·lula o bé artefactes de la preparació observada. No podem 
afirmar què és realment perquè no tenim prou informació. 

Caldria fer diverses repeticions i observar si en totes les preparacions es dóna aquest cas. 
 
 
 

 
Imatge en què s’observa la gran quantitat d’estomes i les cèl·lules, contretes. 

  Cèl·lula 

  Estoma 

  Tricomes 


