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Sarrera:
Gu, Xabier Ayerra, Eneko Altuna eta Elene Cascán gara. Lauaxeta Ikastolako DBH3. mailako ikasle batzuk
gara. Zati luze bat arazo batean pentsatzen egon ondoren, arazo bat etorri zitzaigun burura; etxean lorategi
bat egin nahi duten pertsona guztiek galdera bat daukate: Zein lekutan hasiko da hobeto larrosa bat?
Txertaketak lorea sendo eta indartsu hazteko era on bat da, zuhaitz bati txertatuta ondo hazten dira. Baina
zein zuhaitzetan hazten da hoberen?

Hipotesiak:
●
●

Sagarrondoan arrosa hobeto hasiko da, zuhaitz frutal bat delako.
Banbuan txartoen hasiko da, resina hainbeste ez duelako.
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Marko teorikoa:
Txertaketak:
Txertaketa landareen ugaltze begetatiboa aurrera eramateko metodo bat da. Txertaketa erabilera
komertzialeko landareak hobeto hasteko erabiltzen da. Txertaketa, patroi berean barietate bat baino
gehiago batzeko erabiltzen da, era honetan, ezaugarri ezberdineko fruitu edo loreak sortzen dituen landare
bakar bat lortuz.Txertaketa lotura estua duten espezieen artean egin daiteke bakarrik, lotura esturik ez
badituzte ehunak bateraezinak dira logikoa denez. Gehienetan, landareak bere erresistentziagatik
aukeratzen da sustrai bezala.

Arrosa:
Arrosak zuhaixka arantzatsu eta loretsuak dira, normalean txikiak baina denborarekin erraldoiak bihurtzen
dira. Landare eta loreari ezagutzen zaie arrosa bezala, baina bere lorea famatuagoa izan ohi da. Gehienetan
bere edertasunarengatik apaingarri bezala erabiltzen dira, baina kosmetikan ere erabilia da. Horretaz aparte
pertsona askok landare hauek haien etxeak zaintzeko erabiltzen dituzte haien arantzengatik. Urtero
hibridazio berriak egiten direnez larrosekin urtero funtzio berriak aurkitzen eta deskubritzen dira.
Ehun espezie existitzen dira gutxi gora behera, zati handiena Asian, Europan, Ipar Amerikan eta Afrikan
aurkitu ahal dira. Era batean esateko larrosen edo larros espezie gehienen gurasoak; Moschata arrosa,
Gallica arrosa, Damascena arrosa, Wichuraiana arrosa, Californica arrosa eta Rugosa arrosa dira.

Arrosak txertateko modua:
1.- Udazkenean edo udaberrian egitea da hoberena, azala erraz altxatzen delako. Hala eta guztiz ere,
udaberrian egitea udazkenean egitea baino hobeagoa da.
2.- Patroiak, gutxienez, 2cm diametroko enbor txiki bat izan behar du zuhaixkak edo arrosa
txertaketa jasango duen landareak.

3.- Patroiaren enborraren gainean, lurretik zentimetro gutxira, "T" formako ebakidura egin
behar da.

4.- Loreak sortzen dituzten adarren beheko partea hartu behar da, onena delako. Loretik 3
edo 4 korapilo beherago daudenak dira aproposenak txetaketa egiteko. Moztu ondoren
barrujo zur zuria kendu behar da.

5. Ondoren, "T" eran moztutako zatian arrosa arrama txertatu behar da. Kontaktuan geratu
behar dira, bata bestearekin juntatzeko edo soldatzeko.
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6. Zinta bat jarri behar da, eta hau 10 egunetara moztu.

7. Landatu eta hurrengo neguan lurretik landarea atera behar da lorategira edo loreontzi
batera birlandatzeko.

Pinua:
Pinu izena latineko “pinus” hitzetik datorren kontzeptu edo hitza da. Koniferoen multzokoa da (kono
formako haziak dituzten espezieak) eta normalean piramide baten antza dauka.
Pinu zuhaitzaren punta piramide formakoa edo biribila izan daiteke eta, zuhaitz helduetan, zabala izan ohi
da.
Pinuak sexualki ugaltzen dira, urtaro bakoitzean kono izenez ezagutzen diren ugalketa egiturak sortzen
dituzte. Zuhaitz berean baina adar desberdinetan sortzen diren konoak arrak eta emeak izan ahal daiteke.
Arrak emeak baino txikiagoak dira eta ezkata edo mikrosporofila izeneko hostoak dituzte. Mikrosporofila
hosto bakoitzean bi polen zaku daude, eta bertan polen aleak sortzen dira. Europako zein Asiako gune
hezeetan ugaria da.

Banbua:
Banbuen hostoek, landare leñosoak edo herbazeoak ditu. Banbuak kontinente guztietan daude Europan eta
Antartidan izan ezik, izatez banbuak Indian, Hego Amerikan eta Hego Afrikan sortu (originatu) ziren. Banbu
espezie asko daude, 126 genero eta 950-1200 espezie tropikalen artean. Gehien bat, egurra egiteko edo
dekoratzeko elementu bezala erabiltzen da. Alimentu garrantzitsuak dituenez gisauak, ensaladak eta
friturak lagundu ahal ditu bere propietateengatik.
Zortedun banbuak (Dracaena senderiana), bara zuzen bat dauka (gorputza) 10 eta 100cm arteko alturazkoa.
Goian, lotura batzuen bidez broteak irtetzen dira eta behealdean sustraiak. Normalean goian, “sacacorchos”
deitzen zaion tallo bat dauka espiral forman. Uste da Afrikatik datorrela baina bere zaintza gehiago dago
luzatuta Orienterantz.

Nola lantzen da banbua?
Oso erraza da banbua lantzea ez delako bere gainean egon behar denbora guztian. Espazio nahiko txikietan
egon daiteke eta argi gutxirekin beraz, erostekotan, komunean jartzeko landare oso ona da.

Non landu ahal dira?
Mazeta batean landu ahal da, hau lurrez beteta baldin badago, beste edozein espezieren (dracena) bezala.
Hau egiten bada lur berezi bat izatea komeni da, hau da aberastuagoa. Ureztatzerakoan, lurra siku antzera
gelditzen bada ureztatu egin behar da beldur gabe. Siku badagoen konprobatzeko sartu punto egiteko
orratz bat eta gero ikusi ea punta bustita edo siku dagoen.

Banbuen hazte denbora laburtu daiteke?
Banbua arinago hasteko modu bakarra landareak; kondizio fisiko, tenperatura epel eta argi indirektua eduki
behar du.
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Banbua Espainian:
Banbua Espainian ez da oso erabilia sukaldaritzan. Hau honela da baina pena bat da landare honek eragin on
asko dituelako gure organismoan. Horregatik, Txinan sendagai tradizional moduan erabiltzen da.

Banbua janari bezala:
Banbuak alimentu bezala, ez ditu laguntza energetiko asko egiten baizik eta kontrakoa. Banbua
gomendagarria da dieta egiten duten pertsonentzat pisua kentzeko.
Hau honela da baina banbuak transito intestinala erregulatzen du eta estresatuta bazaude kendu al dizu ere
bere laguntzagatik fibran.
Potasio asko ere bado eta honekin nerbio sistemaren funtzionamendua eta presio arteriala erregulatzen
ditu.
Asiako sendagai tradizionaletan antiinflamatorio eta analgesiko bezala funtzionatzen du. Bere laguntza
silicio-ekin hezurrak osasuntsu mantentzen du eta gomendagarria emakume menopausikoetan, sofokak
erregulatzen laguntzen duelako.

Sagarrondoa:
Erromatarrek sartu zuten landarea Europan, eta gaur egun 1000 mota inguru daude. Bere fruitua bitamina
iturri bikaina da. Sagarra sagarrondoaren fruitu jangarria da. Barietate bakoitzaren arabera zaporea aldatu
egiten zaio. Lore bihurtzen den egitura, Rosacea familiako Malinae azpifamiliako landare loredunek
sortutako fruitu mota da. Oso erabiliak dira gizakien elikagaietan, oso fruitu elikagarriak direlako.
Sagarrondoaren ugalketa hazien bidez gertatzen da batez ere. Hauek loreak polinizatu ondoren sortzen dira
eta fruituaren barruan daude. Sagar bat jatean erdialdean ikusi ahal daiteke haziak.

Reineta sagarrondoa:
Lehenengo aldiz Frantzian ikusarazia izan zen, eta tamaina nahiko handia dauka. forma biribil eta laua izan
ohi du, eta zapore gazi-gozo eta orbanak dituen azal berdexka edo horia duen sagarra dauka.
Behin bildu eta gero iraupen luzea du eta normalean ez da hondatzen, baina azala zimurtu eta lehortu
egiten da zaporea galdu gabe.
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Esperimentazioa:
Materialak:
➢

Arrosa arrama bat

➢

Landareak:
○ Pinua
○ Sagarrondoa
○ Banbua

➢
➢

Soka
Labana

Aldagaiak:
●

Aldagai independentea: Zuhaitz mota.

●

Aldagai kontrolatua: Arrosa mota.

●

Mendeko aldagaia: Arrosaren hazkuntza.

Prozedura:
1.
2.
3.
4.
5.

Arrosa arrama labanarekin moztu.
Beste zuhaitzean (pinua, sagarrondoa eta banbua) “T” eran mozketa bat egin.
Arrosa arrama zuhaitzean egindako mozketan sartu eta sokarekin ebatu.
10 egun itxaron eta soka moztu.
Hasieran eta amaieran txertaketa nola dagoen konparatu eta emaitzak eta ondorioak atera.
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Emaitzak:
Pinua:
Lehen argazkia

Azken argazkia

Banbua:
Lehen argazkia

Aste eta erdira

Azken argazkia

Sagarrondoa:
Lehen argazkia

Azken argazkia
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Ondorioak:
Emaitzetan ikusi ahal denez geure hipotesiak ez dira egiazkoak izan. Hasteko gure lehen hipotesia
(sagarrondoan arrosa hobeto hasiko da, zuhaitz frutal bat delako) ez da izan zuzena, bertan arrosa erdi hil
egin delako, eta gainera soka kendu eta aste batera txertaketa zuhaitzetik jauzi egin da, hau segurazki
txertaketa, txertaketa egiteko denbora baino lehenago egin dugulako izan da. Hau da, txertaketa,
udaberrian edo udazkenean egin beharko litzake, eta guk neguan egin dugu. Beraz, normala da hau
gertatzea. Baina, nahiz eta txertaketaren goiko zatiak indar askorik ez eduki, beheko zatiak indar pixka bat
hartu duela ikusi daiteke, jauzi denerarte noski.
Beste alde batetik, gure bigarren hipotesia ( Banbuan txartoen hasiko da, resina hainbeste ez duelako) argi
dago, gezurrezkoa zela ere. Banbuan txertaketa egin genuenean arrosa erdi hilda zegoen, baina denbora
pasa ahala arrosak indarra lortu du, eta hasieran baino hobeto dago. Baina, argazkian ikusi ahal denez,
banbua orain guztiz horia dago. Horretan oinarrituta hipotesi berri bat atera dugu, arrosak banbuaren indar
guztiak hartu dituela bizirik jarraitzeko.
Beste alde batetik, pinuarekin banbuaren antzeko gauza bat gertatu da, baina ez du landare edo kasu
honetan zuhaitz guztiaren energia hartu, bakarrik txertaketa zegoen arramatik hartu du energia. Argazkian
ikusi ahal denez txertaketaren beheko zatian indar gehiago dago eta ondorioz berdeago, baina
txertaketaren goiko zatia hila dago.
Amaitzeko, esperimentua beste landare batzuekin berregin ahalko genuke beste landareetan txertaketak
dituen eraginak ikusteko, kaktus batekin adibidez. Horretaz gain lehen esan bezala, urtaro egokian egiteak
emaitz hobeak emango liguke, beraz udazkenean edo udaberrian egitea gustatuko litzaiguke emaitz
desberdinak lortzeko.
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Webgrafia:
Txertaketak:
● https://es.wikipedia.org/wiki/Injerto
Arrosa:
● https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa
● https://articulos.infojardin.com/rosales/Injerto_de_rosales.htm
Banbua:
● https://www.micasarevista.com/ideas-decoracion/g21147964/bambu-de-la-suerte-planta/
● https://www.lavanguardia.com/comer/verduras/20190220/46571247571/bambu-propiedades-ben
eficios-valor-nutricional.html
Pinua:
●
●

https://www.botanical-online.com/botanica/pino-caracteristicas
https://naturaleza.paradais-sphynx.com/plantas/arboles/pinos-pinus.htm

Sagarrondoa:
● https://www.mundohuerto.com/cultivos/manzana/como-se-reproduce
● https://es.wikipedia.org/wiki/Malus_domestica
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