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INTRODUCCIÓ
Quin és el millor lloc per a guardar les patates sense que es grillin? Com influeixen les

condicions de l’ambient en la germinació d’aquests tubercles? A on és millor guardar-les

perquè durin més temps? Aquestes són algunes de les preguntes que ens hem plantejat per

poder desenvolupar aquest treball. Aquest projecte l’hem realitzat, perquè tenim curiositat

de per què les patates germinen sense necessitat d’estar sota terra o sense regar-les.

Els objectius d’aquest treball són els següents:

● Investigar el procés de germinació de les patates en diferents condicions (llum,

humitat, temperatura i en contacte amb una fruita).

● Trobar quines són les condicions òptimes per a guardar les patates a casa.

HIPÒTESIS
Les hipòtesis que s’han establert per realitzar el treball són les següents:

● Si les patates estan a una temperatura d’entre 4ºC i 6ºC trigaran més a germinar que

les que estiguin a temperatura ambient.

● Si les patates estan en condicions de foscor germinaran abans que les que estiguin en

condicions de llum.

● Si les patates estan en condicions d’humitat més elevades germinaran abans que les

que estan en condicions de baixa humitat.

● Si les patates estan en contacte amb una fruita germinaran abans que les que no ho

estiguin.

PROCÉS METODOLÒGIC
Els materials utilitzats per a la comprovació de les hipòtesis plantejades són: 18 patates, 3

termòmetres, 3 neveres, 3 fruites (mandarines) i 3 capses de cartró.

Variables independents: llum, humitat i temperatura i contacte amb fruita

Variables dependents: germinació

Per a realitzar la part pràctica i recollida de dades s’ha seguit el següent procés:

● Per estudiar l’efecte de la temperatura s’han introduït tres patates dins la nevera (a

uns  6ºC) i tres a temperatura ambient interior (20ºC).

● Per estudiar l’efecte de la humitat s’han col·locat tres patates al costat de la l’aigüera

i tres a un lloc sec.

● Per estudiar l’efecte de la llum s’han introduït tres patates dins d’una capsa de cartró

amb forats, tres dins un armari i tres amb llum.

● Finalment, per estudiar l’efecte d’altres fruites s’han col·locat tres patates en

contacte amb una mandarina i tres aïllades.



RESULTATS

Pel que fa a l’efecte de la temperatura s’ha observat que les tres patates de dins de la

nevera al cap d’un mes encara no havien germinat, i les que estaven a temperatura ambient

tampoc van germinar però es va observar un cert canvi de color, i finalment al cap de dos

mesos van germinar. En l’estudi de la humitat s’ha observat que les tres patates situades al

costat de l’aigüera van germinar al cap de tres dies i a la setmana ja presenten un brot

desenvolupat, i en canvi les que estaven en un lloc sec no van germinar al cap d’una

setmana, però a la setmana i mitja el brot no s’havia desenvolupat. En l’estudi de la llum, les

patates situades dins l’armari, dins la caixa amb forats i en condicions de llum van germinar

al cap de tres dies. I finalment, les patates en contacte amb la fruita van germinar al cap de

tres dies i a la setmana i mitja es van desenvolupar considerablement; en canvi les que

estaven aïllades a la setmana i mitja no es van desenvolupar.

Fig. 1. Patata 1 dins la nevera     Fig. 2. Patata 2 prop de l’aigüera      Fig. 3. Patata 3 al costat de la fruita.

Fig. 4. Patata 4 en un armari            Fig. 5. Patata 5 a l’exterior             Fig. 6. Patata 6 dins d’una caixa

CONCLUSIONS

Les conclusions a les quals s’ha arribat després d’analitzar els resultats són les següents:

● Les baixes temperatures (6ºC) ralentitza la germinació de les patates.

● La humitat accelera la germinació d’aquests tubercles.

● La llum no és un factor que influeixi significativament en la germinació de les patates.

● El contacte amb altres fruites (mandarina) accelera relativament la germinació dels

tubercles.
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