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NUTRIZIOA AZTERTZEN 

 

Landareek edozein izaki 

bizidun bezala nutrizio-funtzioa 

bete behar dute bizitzeko. 

Horretarako, kanpotik lortzen 

dute materia ez-organikoa (ura, 

gatz mineralak eta karbono 

dioxidoa) eta fotosintesi- 

prozesuaren bidez materia 

organikoa sortzen dute . 

Landareek ura eta gatz mineralak lurzorutik lortzen dituzte, 

sustraietan dituzten ile-xurgatzaileen bidez, eta jarraian substantzia 

horiek hostoetara iristen dira garraio-hodietan zehar. Baina nola?  

Galdera horri erantzuteko, laborategian lau praktika egingo 

ditugu: lehenengoan landare bat koloreztatuko dugu, bigarrengoan apio 

urdina lortuko dugu, hirugarrengoan apioa gozatuko eta laugarrengoan 

kapilaritatea aztertuko dugu. 

Ekin diezaiogun lanari! 

 

 

 

 

 



[NUTRIZIOA AZTERTZEN]                          7. jarduera 

 

1. LANDAREAK KOLOREZTATZEN 

Praktika honetan lore zuriak koloreztatuko ditugu elikagai-

koloreztatzaileak erabiliz; era horretan landareek substantzien garraioa 

nola egiten duten aztertuko dugu. Hori gauzatzeko, begiratu laukitxo 

honi, bertan azaltzen baitira behar dituzuen materialak eta egin 

beharreko prozedurak. 

 

 

Helburua: landareek substantzien garraioa nola egiten duten 

aztertzea  

Materiala: 

 Elikagai-

koloreztatzailea 

 Ura 

 Lore zuriak 

 Ontzi bat 

 

 

Prozedura: 

 

 Ipini ura ontzian eta bota koloreztatzailea. 

 Moztu landarearen zurtoina diagonalki. 

 Sartu lorea ontzian eta  bertan utzi egun pare 

bat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erantzun galderei: 
 

Zer gertatu da? Zergatik? Saia zaitez azalpen teoriko bat ematen. 
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2. APIO URDINA? 

Noizbait ikusi al duzu apio urdina? Hau egingo dugu praktika 

honetan: laukitxoan ageri diren pausoei jarraitu eta apioa koloreztatu 

dezagun.   

 

 

 

Helburua: landareek substantzien garraioa nola egiten duten 

aztertzea 

 

Materiala: 

 Elikagai- 
koloreztatzaile 

urdina 

 Ura 

 20 cm inguruko 

porru- edo apio- 

zurtoina 

 Beirazko ontzi bat 
 

Prozedura: 

 Ipini ura ontzian eta bota koloreztatzailea. 
 Sartu zurtoina ontzian eta bertan utzi ordu 

batzuetan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erantzun galderei: 

Zer gertatu da? 
 
 
 

Moztu ezazu zurtoina eta behatu garraio-hodiak. Azaldu ikusten 

duzuna. 
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3. APIOA GOZATZEN 

Oraingo honetan apioa gozatuko dugu. Horretarako ura duten bi ontzi 

hartuko ditugu. Batean apio zurtoina jarriko dugu; eta bestean azukrea 

bota ostean jarriko dugu apio zurtoina. Zer uste duzu gertatuko dela? 

Iker dezagun! 

 

Helburua: landareek substantzien garraioa nola egiten duten 

aztertzea 

 

Materiala: 

 Loredun 2 apio 

zurtoin 

 Beirazko bi ontzi 

 Azukrea 
 

Prozedura: 

 Jarri ura bi ontzitan.  

 Gehitu ontzi batean 4-5 koilaratxo azukre eta 

etiketatu.  

 Sartu ontzi bakoitzean apio zurtoina eta 

itxaron 2 egun. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erantzun galderei: 
 

Dastatu itzazu apio loreak, zer nabaritu duzu? Zer gertatu da? 
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4. ZER DA KAPILARITATEA? 

Uraren propietateetako bat kapilaritatea da, baina zertan datza? Nola 

eragiten du landareen nutrizioan? Urak propietate hori izango ez balu, 

zer gertatuko litzateke? Zergatik da horren garrantzitsua ura? 

Galdera horiei erantzun ahal izateko, jarraian deskribatzen den 

praktika egingo dugu. Ekin diezaiogun lanari! 

 

 

Helburua: kapilaritatea zertan datzan ulertu eta aztertzea  

Materiala: 

 Beirazko ontzia 

 Plastikozko 

lastotxoa 

 Kotoizko banda 

elastikoa 

 Klipa 

 Elikagai-

koloreztatzailea 

 Ura 
 Eskuoihala edo 

paperezko mahai-

zapia 
 

Prozedura: 

 Pasa ezazu banda elastikoa lastotxotik eta ertz 

batean klipa jarri.  

 Eskuoihala edo mahai-zapia tolestu, eta banda 

elastikoarekin inguratu, irudian ikusten den 

bezala. 

 Jar ezazu beirazko ontzian ura, eta bota 

koloreztatzaile tanta batzuk. 

 Jar ezazu eskuoihala ontziaren goialdean eta 

sartu lastotxoa uretan, klipa behealdean utzita. 
 

 

 
 
 
 
 

Erantzun galderei: 
 

Deskriba ezazu gertatu dena? 

 
Beraz, zer da kapilaritatea? 

 

Urak ez balu kapilaritaterik, zer gertatuko litzaieke 

landareei? 

 

Zer funtzio betetzen du urak landareen nutrizioan? 

 
Zergatik da ura horren garrantzitsua nutrizioan? 

 

 

 

 
 


