
Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas 
 

 1

GUERRES SUBTERRÀNIES 
Competència entre plantes 

 

Encarna Arlandis Naya 

I.E.S. ENRIC VALOR 

Silla 

 

Maribel Rubio Ballester 

I.E.S. HONORI GARCIA 

La Vall d'Uixò 

Introducció: 
 

Les plantes competeixen pels recursos: llum, aigua, espai, nutrients, etc. La forma en que ho 
fan és variada. El que nosaltres estudiarem no és un cas de competència pròpiament dita: 
veurem com algunes plantes eviten fins i tot la competència no deixant que altres germinen 
prop d’elles. Aquest fenomen  és conegut com al·lelopatia, i juntament amb la competència 
estricta constitueix el que s’anomena  interferència entre organismes. 

En el nostre cas concret estudiarem com afecten a la germinació de les llavors de llenties i 
arròs, les fulles de pi i les fulles d’eucaliptus. El projecte consistirà en una investigació 
experimental realitzada pels alumnes a partir del plantejament d’un problema. Dels resultats 
s’extrauran conclusions i possibles aplicacions pràctiques. Durant tot el procés es  treballarà 
seguint els passos bàsics del mètode científic. 

 

Objectius: 
 

• Aprendre a treballar en el laboratori i apreciar l'ordre, la neteja  
i el rigor en el treball. 

• Conèixer el material bàsic de laboratori i el seu funcionament. 
• Conèixer les normes de seguretat al laboratori 
• Conèixer i aplicar les etapes del mètode científic. 
• Motivar a l’alumnat cap a les ciències mitjançant la realització d’activitats 

pràctiques. 
• Fomentar el treball cooperatiu en equip. 
• Valorar la ciència com una eina per a resoldre problemes pràctics. 
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• Conèixer la influencia dels factors ambientals en la germinació de les llavors. 
• Identificar les relacions d’interferència entre plantes. 

 

Relació del tema proposat en el currículum del curs: 
 

Està relacionat amb els següents blocs de continguts de Biologia i Geologia de 1r d’ESO:  
• Bloc I: Metodologia científica i projecte d’investigació. 

• Bloc III: La Biodiversitat en el planeta Terra. 
El present treball constitueix el projecte d’investigació dels alumnes de 1r d’ESO com a 
part del desenvolupament de l’assignatura “ Biologia i Geologia”, d’acord amb la 
programació didàctica elaborada. 
 

Descripció del projecte: 

La forma de presentar el projecte als alumnes i de  motivar-los, despertant la seua curiositat 
i interès sobre la qüestió que els plantegem serà la que es detalla a continuació: 

• Organitzem la classe en grups d’entre 2 i 4 alumnes. 

• Repartim a cada alumne el text “El problema dels jardiners” que apareix a l’annex 1. 

• Deixen 5' per tal què els alumnes facen la lectura individual del text i la comenten 
en grup. 

• Baixem al pati amb els alumnes per tal d’observar  allò que passa baix del pi i baix 
d’altres arbres. En tornar a l’aula il· lustrem fotogràficament allò que passa amb 
l’eucaliptus (algunes de les imatges es mostren a l’annex 2). 

• Parla un representant de cada grup, exposant allò que pensen sobre la qüestió 
plantejada i entre tots plantegem hipòtesis per explicar què pot estar passant. 

•  De forma guiada es decideix comprovar la següent hipòtesis: «Els pins i els 
eucaliptus alliberen alguna substància al sòl que no deixa créixer la resta d’herbes 
baix d’ells». 

• De forma guiada s’elabora entre tots els grups la part experimental del projecte, per 
tal de comprovar la hipòtesi anterior. 

• La concreció de la part experimental és la següent: 

Objectiu:  

• Estudiar l’efecte de les fulles de pi i eucaliptus sobre la germinació i creixement de les 
llavors de llenties i arròs. 
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Materials i recursos necessaris: 

 

• Recipients de plàstic amb tapa. 

• Cotó fluix. 

• Aigua. 

• Fulles d’eucaliptus i fulles de pi 

  

• Llavors de llenties i llavors d’arròs. 

 

 

 



Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas 
 

 4

• Olis essencials d’eucaliptus i de pi. 

 

• Tisores i pinces. 

• Comptagotes o xeringa. 

• Batedora 

• Colador 

• Regla i calculadora 

• Balança 

 

• Termòmetre 

 

• Proveta 
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Normes de seguretat: 

• Cap dels productes utilitzats requereix una precaució especial. 

• La batedora s’utilitzarà sota la supervisió directa de la professora. 

Procediment: 

1. La meitat de grups treballen en llavors de llenties i l’altra meitat en llavors d’arròs. 

2. Cada grup utilitzarà 5 recipients , que numerarà de l’1 al 5.  

3. En cada recipient es posarà cotó fluix  al fons, i es faran uns xicotets forats a la tapa. 

4. Cada grup pesarà 25 g de fulles ( d’eucaliptus o pi, segons els corresponga), i les 
triturarà amb la batedora  amb 100 ml d’aigua, durant 1 minut aproximadament. Es 
farà sota la supervisió directa de la professora. Després es colarà el líquid obtingut. 

     

5. Prepararem dues dissolucions d’olis essencials: una d’eucaliptus i una altra de pi. 
Per a fer-ho posarem 30 ml d’aigua per cada 4 gotes d’olis essencials. 
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6. Als recipients es posarà: 

 

1 Posarem 50 llavors al recipient (la meitat de grups utilitzarà arròs i l’altra 
meitat  llenties). Regarem les llavors amb 30 ml d´extracte d’eucaliptus i 
les cobrirem amb les fulles que han quedat al colador.  Utilitzarem una 
xeringa  o comptagotes per a regar les llavors. 

2 Posarem 50 llavors al recipient (la meitat de grups utilitzarà arròs i l’altra 
meitat llenties). Regarem les llavors amb 30 ml d´extracte de pi i les 
cobrirem amb les fulles que han quedat colador . Utilitzarem una xeringa 
o comptagotes per a regar les llavors. 

3 Regarem les llavors (arròs o llenties) amb 30 ml d’aigua . Utilitzarem una 
xeringa o comptagotes. 

4 Regarem les llavors (arròs o llenties) amb la dissolució ( 30 ml d’aigua i  
4 gotes d´oli essencial d´eucaliptus) . Utilitzarem una xeringa o 
comptagotes. 

5 Regarem les llavors (arròs o llenties) amb la dissolució ( 30 ml d´aigua i 4 
gotes d´oli essencial de pi) . Utilitzarem una xeringa o comptagotes  

 

   

7. Deixarem els recipients en un lloc on  la temperatura estiga al voltant dels 20º. 
Anirem observant-los i als 15 dies analitzarem els resultats 

 (S’insistirà en la necessitat de fer vàries repeticions de l’experiment. En aquest cas, 
com hi hauran entre 2 i 3 grups que treballaran amb les mateixes llavors, es 
considera que cadascun dels grups fa una de les repeticions.) 

8. Es deixaran els recipients prèviament descrits durant 15 dies en un lloc on la 
temperatura oscil·le al voltant dels 20 ºC. S’aniran fent observacions periòdiques. 
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Resultats i Conclusions: 

• Cada grup fa la recollida de dades en una taula d’aquest tipus: 

 

IES:......................................... Grup:............... 
Data:....................................... 
Llavors utilitzades:.................. 
                                   

FULLES 
D´EUCALIPTUS 

1 

nº germinades  
nº no germinades  
% germinades  
% no germinades  
longitud mitjana de la tija   

FULLES DE PI 
2 

nº germinades  
nº no germinades  
% germinades  
% no germinades  
longitud mitjana de la tija  

CONTROL 
3 

nº germinades  
nº no germinades  
% germinades  
% no germinades  
longitud mitjana de la tija  

OLI 
ESSENCIAL 

D´EUCALIPTUS 
4 

nº germinades  
nº no germinades  
% germinades  
% no germinades  
longitud mitjana de la tija  

OLI 
ESSENCIAL DE 

PI 
5 

nº germinades  
nº no germinades  
% germinades  
% no germinades  
longitud mitjana de la tija  

• Seguidament es farà una posada en comú amb la resta de grups, per tal de traure 
conclusions de l’activitat realitzada. 

• Com el projecte s’ha realitzat amb alumnes de dos centres, es posaran en comú les 
dades de tots els grups participants per tal d’extreure conclusions de forma conjunta. 

• A partir de les dades de tots els grups dels dos centres s’ha elaborat la següent taula-
resum: 

(Cada grup d’alumnes ha realitzat els càlculs necessaris per a omplir la taula  
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corresponent al seu treball. Les professores han realitzat la taula  següent utilitzant 

les dades presentades pels diferents grups d’alumnes). 

 

 

 

Tractaments % 
germinaci

ó 

llenties 

IES 
Honori 
Garcia 

% 
germinaci

ó 

llenties 

IES Enric 
Valor 

 

% 
germinaci

ó 

arròs 

IES 
Honori 
Garcia 

% 
germinaci

ó 

arròs 

IES Enric 
Valor 

Longitud 

tija(cm) 

llenties 

IES 
Honori 
Garcia 

als 7 dies 

 

Longitud 

tija(cm) 

llenties 

IES 
Enric 
Valor 

als 14 
dies 

Longitud 

tija(cm) 

arròs 

IES 
Honori 
Garcia 

Longitud 

tija(cm) 

arròs 

IES 
Enric 
Valor 

 

Fulles 
eucaliptus 

1 

49 40 53 10 1'05 8'4 1'01 1'24 

Fulles pi 

2 

2 52 50 66 0'7 6'5 0'97 2'75 

Mostra 

3 

87 

 

100 87 82 5,3 13'11 1'6 2'75 

Oli 
essencial 

eucaliptus 

4 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Oli 
essencial pi 

5 

0 0 0 0 0 0 0 0 



Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas 
 

 9

 
• A partir de les dades de la taula anterior, les professores han realitzat les següents 

gràfiques, per tal de mostrar als alumnes com ajuda el suport visual d’una 
representació gràfica  a interpretar amb més facilitat els resultats. 
 

• En relació  al percentatge de germinació: 

Percentatge de germinació en llenties. 

Percentatge de germinació en arròs. 
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Percentatge de germinació 

 

 

 
• La anàlisi de les dades representades a les taules anteriors ens permet extreure les 

següents conclusions: 
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� Hem observat en les dues llavors estudiades (arròs i llenties) que el 
percentatge de germinació ha sigut més elevat en aquelles no tractades. 

� En el cas de les llavors tractades amb extracte i fragments de fulles 
d’eucaliptus  observem que el percentatge de germinació és substancialment 
menor que en aquelles no tractades.  No obstant això, si que veiem que hi ha 
una diferència notable en el cas de l’arròs  estudiat a l’IES Honori Garcia i 
aquell estudiat en l’IES Enric Valor. En el primer centre els resultats de 
germinació són més elevats, tot i que continuen sent molt més baixos que en 
les llavors no tractades. 

� En el cas de les llavors tractades  amb extracte i fragments de fulles de pi 
també observem uns percentatges de germinació molt més baixos que en 
plantes no tractades. Tot i així, en el cas de les llenties, els percentatges 
obtinguts són molt més baixos en l’IES Honori Garcia que en l’IES Enric 
Valor. 

� Les diferències observades en la intensitat de l’efecte dels extractes de pi i 
d’eucaliptus en els dos IES per a les llavors estudiades, ens fa pensar que ha 
d’haver variabilitat en la quantitat d’olis essencials de les fulles de pi i 
eucaliptus utilitzades, ja que és la única variable no idèntica en l’experiment: 
les fulles tenen distinta procedència (unes recollides al terme de Burriana i 
les altres al de Cullera), però les llavors utilitzades són les mateixes. Aquesta 
reflexió s’ha fet als alumnes per tal que entenguen la necessitat de controlar 
al màxim les variables en un disseny experimental. A partir d’ací ens 
quedaria oberta una altra via d’estudi per comprovar si la nostra suposició és 
certa. 

� En el cas dels olis  essencials diluïts que hem utilitzat  no s’ha obtingut la 
germinació de cap llavor. Cal comentar que es tracta d’olis essencials 
comercials i no extrets per nosaltres ,ja que al treballar amb alumnes de 1r 
d’ESO no ho hem vist viable. Tanmateix, si s’aplicarà aquest projecte a 
cursos superiors es podria plantejar la seua obtenció al laboratori per part 
dels alumnes. 

 

• En relació a la longitud de les tiges: 
 

Longitud de les tiges (en cm) a l’IES Honori Garcia. 
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0

1

2

3

4

5

6

Fulles

eucaliptus
Fulles pi

Mostra
Oli

essencial

eucaliptus

Oli

essencial

pi

Llenties dia 7

Arròs dia 14

 

 

 

 

 

 

Longitud de les tiges (en cm) a l’ IES Enric Valor. 
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Qualitativament es va observar que la longitud de les tiges era molt més gran en les 
plantes no tractades ( tant d’arròs com de llenties). 

� Aquestes observacions qualitatives venen recolzades per les dades, tal com 
mostren les gràfiques anteriors. 

� Recordem que en els cas dels olis, ni tan sols s’ha produït la germinació de 
les llavors, per tant no es pot valorar cap longitud. 
 

  

 
Llenties: 

 
 

Arròs: 
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Llavors tractades amb olis essencials diluïts: 

  
 

• Després de la discussió amb els alumnes sobre les conclusions que hem anat 
extraient de les dades amb l’ajuda de les gràfiques, els hem conduït de forma 
dirigida a la possibilitat d’aplicar olis essencials com a herbicides naturals i 
ecològics per als cultius, en substitució d’altres herbicides químics-hormonals més 
agressius per al medi ambient. El que es pretén amb açò és que vegen la utilitat 
pràctica de la ciència, la necessitat d’unes pràctiques més respectuoses cap al medi 
ambient. 

• Un cop acabada la part experimental, cada equip d’alumnes redactarà un informe per 
escrit on consten els objectius, material utilitzat, metodologia, resultats i 
conclusions obtinguts durant la realització del projecte. En el moment de l’entrega 
d’aquest projecte, ens trobem en aquesta etapa del seu desenvolupament. 

• A més, considerem que una part important de la ciència és la seua divulgació. Així 
que, un cop corregits els informes tenim previst que cada equip faça la seua 
exposició oral davant la resta dels grups de la classe. 

Temps necessari per a desenvolupar aquesta pràctica: 

• Una sessió de classe per a plantejar la pràctica. 

• Dues sessions de classe per a fer el muntatge: en la primera es prepararan les llavors 
en els recipients i  en la segona es prepararan les dissolucions d’olis essencials i els 
extractes de fulles i s’acabarà de muntar el disseny experimental. 

• Dues sessions per a fer la lectura dels resultats i extreure’n conclusions. Es tractarà 
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de buscar aplicacions pràctiques  dels resultats obtinguts. 

• Durant el temps de desenvolupament de la pràctica es faran observacions puntuals. 

• Una sessió per a realitzar l’exposició oral dels treballs. 

 
Anàlisi del projecte experimental: 
 

1. En relació als objectius proposats considerem que els alumnes han après a treballar 
al laboratori, a netejar el material utilitzat, a prendre nota de les dades obtingudes, a 
treballar en equip de forma cooperativa i s’han motivat molt mitjançant la 
realització d’activitats pràctiques. 
 

2. En relació a les capacitats que volíem desenvolupar pensem  què amb els projecte 
exposat hem treballat les competències següents i hem ajudat al seu 
desenvolupament: 
 

a. Comunicació lingüística: el fet de llegir un text, debatre en grup i en l’aula i 
arribar a unes conclusions en comú implica treballar aquesta competència. 
També treballem aquesta competència demanant un informe per escrit i una 
exposició oral del treball. 
 

b. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: els 
hem fet treballar les dades des del punt de vista matemàtic, mostrant-los la 
necessitat del tractament matemàtic de les dades per extraure conclusions. A 
més, tot el projecte ha consistit en treballar  les diferents etapes del mètode 
científic i desenvolupar la seua capacitat d’elaborar hipòtesis, dissenyar 
experiments i extreure’n conclusions. 

 
c. Aprendre a aprendre: la realització d’aquest projecte els ha permès 

desenvolupar les seues destreses científiques al aprendre a utilitzar de forma 
més autònoma el material de laboratori. 

 
d. Competències socials i cíviques. Pensem que el fet de realitzar aquest 

projecte ha permès desenvolupar la capacitat de treballar en equip de forma 
cooperativa. A més, de forma intencionada, s’ha introduït en el text inicial la 
presència d’alumnes dels dos sexes i de diferent origen cultural (“Pere i 
Samira”) per tal de transmetre de forma implícita  els valors d’igualtat entre 
sexes i de respecte a la diferència. 
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e. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. Els alumnes han aportat les seues 
pròpies idees per tractar d’explicar  i solucionar el problema proposat. A 
més, en el text introductori s’ha donat a entendre que després del seus 
estudis els alumnes poden ser part activa del seu desenvolupament laboral 
(els jardiners descrits muntaven la seua pròpia empresa). 

 
f. Consciencia i expressions culturals. Pensem que el fet de plantejar una 

aplicació al treball realitzat consistent en la utilització d’herbicides més 
ecològics els ajuda a desenvolupar la seua consciència solidària amb la 
conservació del medi ambient. 

 
3. Ens haguera agradat poder treballar  la competència digital  però per la dificultat que 

hem tingut per accedir el temps necessari a les aules d’informàtica no ens ho ha 
permès durant aquesta any. Tanmateix, hem elaborat nosaltres les gràfiques i si que 
els hem mostrat com treballar amb elles i interpretar-les.  
 

4. La realització d’aquest projecte ha motivat als alumnes en l’aprenentatge de les 
ciències en general ja que els ha agradat molt la realització d’activitats pràctiques al 
laboratori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXOS: 
 
Annex I. MATERIAL PER ALS ALUMNES. 

Annex II. ALGUNES IMATGES D’EUCALIPTUS PROJECTADES A                 
CLASSE 

Annex III. BIBLIOGRAFIA. 
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ANNEX 1: MATERIAL PER ALS ALUMNES. 

El problema dels 
jardiners… 
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Pere i Samira són dos amics que han estudiat jardineria. Els agrada molt la seua professió, i 
han decidit crear la seua pròpia empresa, dedicada al manteniment de jardins. 

Treballen dur però comença a anar-los bé, ja que tenen encàrrecs tant  de particulars com 
d’ajuntaments. 

Un dels jardins del que s’ocupen és el “Parc meravelles”, del poble de Pere. Pere el coneix 
des de menut, i sempre li havia paregut que l’herba  estava molt descuidada, ja que hi havia 
algunes clarianes. 

Ell i Samira es van disposar a repoblar les zones sense herba, i en fer-ho, se’n van adonar 
que, curiosament, les clarianes estaven sempre sota dos tipus d’arbres en concret : pins i 
eucaliptus. Què curiós! 

       

 

I encara es van sorprendre més quan no van aconseguir que l’herba hi creixera, tot i que ho 
van provar repetides vegades. 

Què passava en aquell jardí? Per què no creixia herba sota els pins i eucaliptus? 

Van observar que aquest fet es repetia en tots els jardins dels que s’ocupaven. 

Hauràs d’ajudar-los a resoldre el problema: Tu què penses que passa? Com comprovaries 
que la teua hipòtesi és correcta? Dissenya els experiments que faries per ajudar a Pere i 
Samira a resoldre la qüestió que els intriga tant! 
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INVESTIGUEM JUNTS! 

Investiguem junts: En aquesta pràctica anem a estudiar com afecten les fulles de pi i 
d’eucaliptus a la germinació de les llavors. També investigarem què passa si afegim 
directament olis essencials ( substàncies que s’extreuen de les fulles) de pi i eucaliptus 
sobre les llavors. Així ajudarem a resoldre el “Problema dels jardiners “ que vam plantejar! 

Material per a cada equip: 

o 50 llavors 
o 5 recipients per a fer la sembra 
o Cotó fluix 
o Aigua 
o Comptagotes o xeringa 
o Tisores i pinces 
o 25 g de fulles d’eucaliptus 
o 25 g de fulles de pi 
o Oli essencial d’eucaliptus 
o Oli essencial de pi 
o Proveta 

Material d’us comú: 

o Balança 
o Batedora per  triturar  les fulles 

Procediment: 

1. Marcarem els recipients de sembra amb la lletra assignada al grup, i afegiren 
números de l’1 al 5 al costat de la lletra del grup.  

2. Farem uns xicotets foradets als recipients. 
3. Al fons de cada recipient posarem un poc de cotó fluix. 
4. Posarem 50 llavors a cada recipient . 

5. Cada grup pesarà 25 g de fulles ( d’eucaliptus o pi, segons els corresponga), i les 
triturarà amb la batedora  amb 100ml d’aigua, durant 1 minut aproximadament. Es 
farà sota la supervisió directa de la professora. Després colarem el líquid obtingut. 

6. Prepararem dues dissolucions d’olis essencials: una d’eucaliptus i una altra de pi. 
Per a fer-ho posarem 30 ml d’aigua per cada 4 gotes d’olis essencials. 
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7. Als recipients: 

 

1 Posarem 50 llavors al recipient (la meitat de grups utilitzarà arròs i l’altra 
meitat  llenties). Regarem les llavors amb 30 ml d´extracte d’eucaliptus i 
les cobrirem amb les fulles que han quedat al colador.  Utilitzarem una 
xeringa  o comptagotes per a regar les llavors. 

2 Posarem 50 llavors al recipient (la meitat de grups utilitzarà arròs i l’altra 
meitat llenties) . Regarem les llavors amb 30 ml d´extracte de pi i les 
cobrirem amb les fulles que han quedat colador . Utilitzarem una xeringa 
o comptagotes per a regar les llavors. 

3 Regarem les llavors (arròs o llenties) amb 30 ml d’aigua . Utilitzarem una 
xeringa o comptagotes. 

 

4 Regarem les llavors (arròs o llenties) amb la dissolució ( 30 ml d’aigua i  
4 gotes d´oli essencial d´eucaliptus) . Utilitzarem una xeringa o 
comptagotes. 

5 Regarem les llavors (arròs o llenties) amb la dissolució ( 30 ml d´aigua i 4 
gotes d´oli essencial de pi) . Utilitzarem una xeringa o comptagotes  

 

8. Deixarem els recipients en un lloc on  la temperatura estiga al voltant dels 20º. 
Anirem observant-los i als 15 dies analitzarem els resultats. 

9. Anirem fent observacions periòdiques. 

10. Passats 15 dies, anotarem els resultats en  la taula següent ( cada grup en la seua!) 
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TAULA DE RECOLLIDA DE DADES 

 

 

IES:......................................... Grup:............... 
Data:....................................... 
Llavors utilitzades:.................. 
                                   

FULLES 
D´EUCALIPTUS 

1 

nº germinades  
nº no germinades  
% germinades  
% no germinades  
longitud mitjana de la tija   

FULLES DE PI 
2 

nº germinades  
nº no germinades  
% germinades  
% no germinades  
longitud mitjana de la tija  

CONTROL 
3 

nº germinades  
nº no germinades  
% germinades  
% no germinades  
longitud mitjana de la tija  

OLI 
ESSENCIAL 

D´EUCALIPTUS 
4 

nº germinades  
nº no germinades  
% germinades  
% no germinades  
longitud mitjana de la tija  

OLI 
ESSENCIAL DE 

PI 
5 

nº germinades  
nº no germinades  
% germinades  
% no germinades  
longitud mitjana de la tija  
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ANNEX 2:ALGUNES IMATGES D’EUCALIPTUS PROJECTADES A 
CLASSE 
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