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Quins factors poden augmentar la taxa de respiració de les llavors? 

 

Un cop formada la llavor d’una planta, en la major part dels 
casos, entra  en un període de deshidratació progressiva, de 
manera que la concentració d'aigua se situa al voltant del 
10% al mateix temps que l'activitat fisiològica es redueix 
considerablement. D'aquesta manera entra en un estat 
fisiològic que s’anomena de dormició o latència,  al 
llarg del qual l'embrió ni creix ni germina.    
Gràcies a aquest fenomen la planta pot superar algunes 
adversitats ambientals, la germinació fortuïta de les llavors o 
la germinació mentre duri la disseminació.   
  

● Durant la germinació de les llavors és un dels 
moments de la vida de la planta on la taxa de 
respiració és més elevada. Podríeu explicar per què? 

● Com espereu que sigui la taxa de respiració de les llavors en estat de latència? Per què? 
 
En aquesta activitat us proposem investigar sobre els factors que poden augmentar la taxa de 
respiració de les llavors en germinació. 
 
Suggeriu alguns factors que poden afectar la taxa de respiració de les llavors en germinació  i poseu-vos 
d’acord amb tota la classe per tal que cada grup experimenti sobre un factor diferent. 
 
Disposem de diferents llavors (en germinació i en latència), un sensor de CO2 i un recipient ens permet 
encaixar el sensor com es mostra en la figura: 
 
 

 
 

Què creieu que podríem fer amb aquest material? 

● Quina magnitud  mesura el sensor i en quines unitats? 
● Quina és la vostra pregunta de recerca? 
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● Quina és la variable independent en el vostre experiment? Quina és la dependent? 
● Quina serà la vostra prova control? 

 
Abans d’iniciar l’experiment: 

● Escriviu detalladament el procediment que seguireu per fer l’experiment. 
● Feu una predicció del que espereu observar (podeu dibuixar la gràfica que espereu des del 

programa Logger Lite). Justifiqueu la vostra predicció. 
● Comproveu  també la vostra hipòtesi sobre la respiració de les llavors en latència. 

 
En acabar l’experiment analitzeu els resultats a partir dels gràfics obtinguts: 

● Al llarg del temps, com ha variat la concentració de CO2? 
● Quina és la concentració inicial de de CO2 a l’aire de la cambra en la que es realitza 

l’experiment? I la final? 
● D’on produeix el CO2 produït? 
● Escriviu la reacció química del procés de respiració. Quines substàncies intervenen? Quins són 

els reactius i quins els productes?  Ajusteu l’equació. Quina relació molar hi ha entre l’oxigen 
que reacciona i el diòxid de carboni que es produeix? 

● Com podríem calcular la taxa  o velocitat de respiració a partir del CO2 produït? A partir de 
quines dades experimentals?  Utilitzeu les eines del Logger Lite. 

● Quins canvis heu observat en modificar la vostra variable independent? 
● Què heu observat pel que a la producció de CO2 en les llavors en latència? Com ho expliqueu? 
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