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IDEA INICIAL 
1. La recuperació vegetal segueix un 

patró similar al període vegetatiu de 
la planta. 

2. Les plantes joves es recuperen més 
de pressa que les velles a causa 
d’una major activitat del teixit 
meristemàtic. 

3. Els individus joves presentaran un 
període d’esgotament més llarg, ja 
que tindran una major quantitat de 
substàncies de reserva. 

4. És possible la recuperació vegetal 
completa si l’exposició no ha estat 
prolongada. 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 
Els objectius principals del treball foren: 
 
1. L’estudi de la recuperació vegetal 

(rere una desnutrició) i la 
comparativa entre individus de la 
mateixa espècie amb edats diferents. 

2. Observar com succeeix aquesta 
recuperació a escala fisiològica i 
estructural. 

3. Analitzar quan es produeix 
l’esgotament de la planta en 
individus adults i joves. 

4. La recerca de la possibilitat d’una 
recuperació completa. 

 
Així doncs, per tal d’estudiar aquest 
procés recuperatiu es va induir 
artificialment l’estrès per desnutrició a 
individus del gènere Phaseolus vulgaris 
(Mongetes comunes) mitjançant el 
següent experiment: 
 
 

- Les mongeteres romanen sis dies en un 
medi amb aigua destil·lada, fet que suposa 
una mancança de nutrients inorgànics i per 
tant una baixa producció de glúcids. 
(Desnutrició). 
 
- Posteriorment són retornades a unes 
condicions òptimes pel seu 
desenvolupament per tal d’observar com 
es produeix llur recuperació. 
 
Aquest procés es va dur a terme amb tres 
tongades de 4 individus d’edats diferents 
(21, 35 i 42 dies), estat juvenil, juvenil-adult 
i adult-senescent respectivament. Amb les 
dades obtingudes de l’observació diària 
directe es realitzà la comparativa. 
 
A més a més, tota resposta imprevista pel 
vegetal, intentà ser explicada de forma 
teòrica segons la informació cercada, 
provinent principalment de “Fundamentos 
de Fisiología vegetal” de Joaquín Azcón-
Bieto i Manuel Talón, així com d’altres 
llibres especialitzats en botànica i fisiologia 
vegetal i petites recerques a la xarxa. 

 

CONCLUSIONS 
Tot i que teòricament un individu jove 
presenta una gran capacitat 
d’organogènesi i una activitat 
meristemàtica molt elevada, a la pràctica 
aquestes característiques no són les 
úniques que determinen la recuperació 
vegetal. 
 
S’ha demostrat que els individus de 35 
dies, que acabaven d’entrar a l’edat adulta, 
es recuperen totalment i, a major velocitat 
que els individus de 21 dies i els de 42. 
 
Això és degut al fet que, inicialment, la 
llavor conté les reserves necessàries per la 
formació de la plàntula (tots els productes 
fotosintètics seran destinats als teixits i 
òrgans en creixement) per tant no es 
produeix una acumulació de reserves 
destacable. Això es manifesta en la planta 
de 21 dies. 
 
A partir de la cinquena setmana, augmenta 
el rendiment fotosintètic i és el moment 
d’acumulació màxima de reserves, tal com 
succeïa als individus joves-adults. 
Finalment, a una planta madura (adulta- 
senescent) les reserves hauran sigut 
emprades a la formació de fruits i les 
reserves tornaran a ésser mínimes. 


