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La nutrició de les plantes  

 

 
Els principals processos de la nutrició d’una planta son: 
 

- Absorció de l’aigua i sals minerals a les arrels 
- Transport d’aigua i sals minerals de les arrels a les fulles. Transpiració de l’aigua pels 

estomes de les fulles. 
- Entrada d’oxigen i diòxid de carboni pels estomes de les fulles. 
- Fotosíntesi: captació d’energia del sol 

 
  
D’aquestes idees científiques ens han sorgit problemes a investigar. 
 

- Que necessiten les plantes per viure? D’on obtenen el que necessiten? 
- Com estan fetes les arrels perquè l’aigua pugui entrar a la planta? 
- Com s’ho fa l’aigua per poder pujar de les arrels fins a les fulles? Com son les tiges de les 

plantes? Per on surt l’aigua? 
- Que dóna color a les fulles? 

 
Així doncs, com podríem comprovar què necessita la planta? 
 
Hem partit del disseny experimental clàssic: 

- Què volem saber? Formular una pregunta investigable 
- Quines hipòtesis o prediccions podem avançar? 
- Què farem per trobar una resposta? Disseny experimental 
- Com organitzarem les dades obtingudes a l’experiment? Taules, fotografies, dibuixos… 
- Quina resposta podrem donar? 
- Quines noves preguntes podem formular? 

 
El nostre treball s’ha iniciat a partit de la pregunta: Les plantes necessiten aigua per 
créixer?  
La nostra hipòtesi ha sigut la següent:  si la planta necessita aigua per créixer, aleshores la 
planta que no tingui aigua no creixerà.  
A partir d’aquí hem dissenyat el nostre experiment, hem abocat terra amb les mateixes 
condicions en els dos pots i després hem afegit unes quantes llavors del mateix tipus, en 
cadascun dels pots. Un recipient ha sigut regat durant unes setmanes i l’altre no. Hem fet 
un registre de reg i hem anat anotant periòdicament els canvis que anàvem observant a 
una taula de resultats. Hem pogut observar que en el pot que hem anat regant ha brotat 
una planta però en el pot que no hem regat no ha crescut res, de manera que hem pogut 
concloure que la planta necessitava aigua per créixer.   
Però aquí no s’acaba el nostre treball, d’aquí ens van sorgir noves preguntes:  
Que fa l’aigua dins la planta? Per on entra? Per on surt? Com es mou per dins de la planta? 
Tornem a seguir el guió del disseny experimental clàssic i formulem la pregunta: Com s’ho 
fa l’aigua amb les sals minerals per entrar a la planta?  
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La nostra hipòtesi es clara: les plantes absorbeixen l’aigua gràcies a les arrels.  
 
Per comprovar-ho hem abocat aigua en dos gots estrets i transparents i hem marcat el 
nivell de l’aigua amb un retolador. En un d’ells  hem clavat brots de llenties en un cercle de 
plastilina i en l’altra no, hem tapat els dos gots i hem anat marcant durant uns quants dies el 
nivell de l’aigua. També hem observat els pèls absorbents que tenen les arrels amb el 
microscopi. Hem anat observant i marcant els diferents nivells d’aigua. El nivell de l’aigua 
del got que contenia els brots ha baixat, però el nivell d’aigua de l’altra got s’ha quedat 
pràcticament igual, per tant  hem pogut concloure, tot i que una mínima part de l’aigua s’ha 
evaporat per el calor, que són les arrels que han xuclat l’aigua.  
 
Ara hem de intentar resoldre la següent pregunta: Com està feta la tija perquè l’aigua pugui 
pujar? 
 
La nostra hipòtesi és que els vasos conductors s’encarreguen de transportar l’aigua per tota 
la planta.  
 
Per poder-ho comprovar hem abocat uns 2 cm d’aigua en un got estret i transparent i també 
hem abocat unes gotes de colorant blau, hem posat una branca d’api durant un dia i al dia 
següent l’hem tret. Hem fet talls transversals i hem pogut observar a cop d’ull i pel 
microscopi l’aparició de unes rodones, son petits punts blaus, són els vasos conductors! 
També hem fet talls longitudinals per observar-los des de una altra perspectiva.  
L’aigua de color blau ha passat pels petits tubs que hi són a la tija i els ha tenyit, això ens 
ha permès veure’ls.  
Podem concloure doncs que l’aigua puja per la tija a través dels vasos conductors. Però 
com pot pujar l’aigua  cap amunt? Per entendre-ho hem hagut de recuperar un  experiment 
de capil·laritat on es veu com l’aigua passa d’un got a l’altre pujant per un troç de paper de 
cuina. A l’api li ha passat el mateix, l’aigua ha pujat pels vasos de la mateixa manera que 
l’aigua ha pujat pel paper de cuina. Això ha estat possible gràcies al principi de capil·laritat.  

Continuem doncs amb el nostre treball intentant resoldre la següent pregunta: l’aigua es 
queda dins la planta o surt per algun lloc? 
La nostra hipòtesi no és molt clara. No sabem si la planta té excés d’aigua i l’excés l’allibera 
a través de les fulles o la necessita tota. 
Per comprovar si alguna de les dos opcions és la resposta a la nostra pregunta hem 
embolicat amb una bossa de plàstic una fulla d’una planta i la hem tancat amb ajuda de 
cinta adhesiva. Hem deixat la planta en un lloc lluminós i durant un parell de dies la hem 
anat regant i registrant allò que observàvem. Durant una setmana hem anat observant però 
no hem apreciat cap canvi, ens ha estranyat i hem revisat la bossa de plàstic, ha sigut en 
aquest moment quan ens hem adonat que la bossa tenia un forat. Així doncs hem canviat la 
bossa  i al cap de dos dies hem pogut veure unes gotes d’aigua a la bossa.  
Per tant hem pogut respondre la pregunta. L’aigua arriba a les fulles i l’excés d’aigua surt 
per uns foradets que es diuen estomes i s’evapora. Es com si les fulles suessin, a aquest 
procés se li diu transpiració. Al tenir la bossa, aquest vapor d’aigua no pot sortir i es 
condensa, i és per això que podem observar les gotes d’aigua i en la resta de fulles no. 
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Continuem intentant resoldre una altra pregunta: com capta la planta la llum del sol? 
La nostra hipòtesi és que la planta es mou buscant la llum del sol. 
Per poder-ho comprovar hem retallat un forat quadrat a la tapa d’una capsa i hem introduït 
dins la capsa la planta, en el costat oposat del forat. Hem col·locat la capsa en un lloc de 
l’aula poc il·luminat i l’hem anat regant. Al cap d’uns dies hem pogut observar que la planta 
estava inclinada en direcció al forat buscant la llum del sol i el seu color ja no era verdós, 
era més aviat groguenc.  
Així doncs podem concloure que la planta necessita la llum per créixer i la busca.  
Però en realitzar aquest experiment ens ha sorgit una nova i última pregunta a resoldre: 
perquè en l’experiment de la llum la planta ha perdut el color? 
La nostra hipòtesi és que la planta ha de contenir algun pigment que li dóna aquest color. 
Així que hem fet un últim experiment. Amb una mà de morter hem aixafat una mica d’herba 
i hem observat que el líquid que desprèn és de color verd, i que per tant, conté un pigment 
d’aquest color: la clorofil·la. La clorofil·la és una molècula present a les plantes que els hi 
dona el color verd i està relacionat amb el procés de la fotosíntesi. A la tardor les fulles 
caduques perden color perquè amb la falta de llum segreguen una substància que para 
l’entrada de saba a dins de la fulla i per tant, frena l’entrada dels pigments. 
Hem pogut concloure que la clorofil·la és el pigment que dóna el color verd a les plantes. 
De tots aquest experiments i gràcies al mètode científic nosaltres hem pogut arribar a 
refutar o donar per vàlides les hipòtesis inicials establertes. 
Així doncs hem pogut comprovar que les plantes no poden viure sense aigua, que les arrels 
s’encarreguen d’absorbir-la pels pèls absorbents i que l’aigua circula per tota la planta a 
través dels vasos conductors. Que l’aigua que sobra s’evapora per les fulles, que les fulles 
també capten l’energia del Sol i que la clorofil·la és un pigment que dóna el color verd a les 
fulles. 
 
 


