
LANDAKETAK pH EZBERDINETAN

IRATI HERNANDEZ, ARITZ MURUZABAL, ANIOTZ MACEIRA ETA JUNE ALDUNCIN
2021/ 03/ 12



AURKIBIDEA

1. SARRERA ……………………………………………………………….4.orr

2. MARKO TEORIKOA ETA METODOLOGIA ………………...…….....4.orr

2.1. pH-a…………………………………………….…………...……..5.orr

2.1.1. pHa ALDATZEN DUTEN EKINTZAK ……..…………...6.orr

2.1.2. pH-AREN ALDAKETAREN ERAGINA………….......... 6.orr

2.2. EURI AZIDOA………………..……………………………….....1.orr

2.2.1. ………………………………..…...1.orr

2.3. DILISTA ETA BABURRENEN AZTERKETA…….….…...……11.orr

2.3.1. DILISTAK………………………………………………….11.orr

2.3.2. BABARRUNAK…………………………………………...12.orr

2.4. EGINDAKO IKERKETAK………………………………....…….13.orr

3. MATERIAL ETA METODOAK……………………………..…….....….14.orr

4. EMAITZAK……………………………………………………..…….….15.orr

5. EZTABAIDA ETA ONDORIOAK………………………………….……18.orr

6. BIBLIOGRAFIA………………………………………………...…...…..19.orr



ABSTRACT:

Testu honetan landare ezberdinen hazkuntza ph desberdinetan aztertzeko egindako
esperimentuaz hitz egin dugu. Esperimentu honen aurrean daukagun hipotesia: pH
maila desberdinek landareen hazkuntzan eragin zuzena du. pH maila altuak
landarearen hazkuntzan eragin kaltegarriak izango dituela edo zuzenean ezin
izango de la hazi uste dugu eta pH maila txikiagoa eduki hazteko erreztasun
gehiago edukiko dituela iruditzen zaigu.

Honekin batera pha zer den eta honek lurran daukan eragina eta ph mailaren
arabera bi lur mota daudela ikusi dugu: lur alkalinoak eta azidoak. Horrez gain, baita
ere landareen bizitzarako funtsezko baldintzak aztertu ditugu, ekosistema motak,
eta gizaretea izan duen eragina ingurunean industrian isuritako gasak sortutako euri
azidoa.
Esperimentua bukatzean hartutako emaizekin aregi ikusten da, gure hipotesia okerra
dela.

In this text we talked about the experiment conducted to study the growth of
different plants at different pH. The hypothesis before this experiment is that different
ph levels directly influence plant growth. We believe that a high ph level will
negatively influence plant growth or directly will not be able to grow and we believe
it will be easier to grow at a lower pH level.

Next to this we have seen what ph is and its influence on the earth and that
depending on the level of ph there are two types of land: alkaline and acidic lands.
In addition, the essential conditions for plant life, the types of ecosystems and the
human impact of acid rain produced by industrial gas emissions in the environment
have been analysed.
With the gifts taken at the end of the experiment you see too quickly, that our
hypothesis is wrong.

Hitz gakoak: pH-a, Phaseolus vulgaris, Lens culinaris, euri azidoa, lurra, ekosistema,
zilar oxidoa, zilarrezko kromatoa, ozpina, birkarbonatoa, baldintzapeko
disolbagarritasuna eta baldintzapeko disolbagarritasuna.



SARRERA:

Gaur egun euri azidoarekin lurra azidotu?

Gaur egun, aldaketa klimatikoaren ondorioz, gure ingurunean aldaketa asko
gertatu dira, este baterako, klimak aldatzen ari dira pixkanaka, tenperatura igo egin
da, espezie desberdinak desagertzen hasi dira… Aldaketa hauek landareei ere
eragin handiak eragin dizkiete. Adibidez, euri azido gehiago sortzen hasi da eta
horrek eragin zuzena dauak landareen biziarekin.

Denok dakigunez, landare bakoitzak baldintza ezberdinak behar dituzte hazi eta
bizitzeko, esate baterako, basamortuko kliman landare batzuk hobeto haziko dira
beste batzuk baino. Ureztatzea ere oso garrantzitsua da, eta landare bakoitzak ur
kantitate desberdinak behar ditu. pH-a ere oso garrantzitsua da, lurraren
azidotasuna aldatu egiten bada, landare batzuk ez direlako ondo egokitzen
baldintza horietara eta horren ondorioz ez dira hazten edo berehala aldi berean hil
egiten dira.

Gure ustez pH maila desberdinek landareen hazkuntzan eragin zuzena du, izan ere,
pH maila altuak landarearen hazkuntzan eragin kaltegarriak izango dituela edo
zuzenean ezin izango dela hazi uste dugu eta, aldiz, nahiz eta pH maila txikiagoa
eduki hazteko erreztasun gehiago edukiko dituela iruditzen zaigu. Esandako guzti
hau frogatzeko, pH-arekin lotutako esperimentu bat egingo dugu ea gure hipotesia
zuzena den, tesi bihurtuz edo gure hipotesia okerra den hipostesi hutsean geldituz.



MARKO TEORIKOA ETA METODOLOGIKOA

Sarreran aipatu dugun hipotesia zihurtatzeko esperimentu bat egin dugu. Hasteko,
Hendaiako lurraren pH maila kalkulatu dugu
eta ondoren, lur honetan Dilista eta
Garbantzu haziak landatu ditugu ezaugarri
desberdinetan eta hauek hirutan sailkatu
ditugu. Lehenengoa, lurra basea izango da,
hau da, bikarbonatua erantsi diogu
landareak landatu ditugun lurrari. Bigarrena,
lurra neutroa da, hau da, aldaketarik egin
gabe landatu ditugu gure haziak eta azkenik
lur azidoan, hau da, ozpina gehitu diogu eta
hemen landatu ditugu gure garbantzu eta dilistak.

pHa

pH-a ur disoluzio baten azidotasuna, alkalinotasuna eta neutrotasuna
adierazteko erabiltzen den eskala da eta zer den jakiteko, lehenik eta behin azido
bat eta sustantzia alkalinoak zer diren jakin behar dugu. Azidoa deitzen diren
konposatuak base deritzen konposatuei hidrogeno-ioi bat ematen dietenak dira.
Edozein konposatu kimiko uretan disolbatzen denean, eta ur purua baino katioi
hidronio jarduera handiago batekin soluzio bat sortzen duen edozein konposatu da,
hau da, 7 baino pH txikiagoa.

Sustantzia azido bat sustantzia alkalino batekin nahastean, gatza bat eratzen da eta
bi sustantzien propietateak galtzen dira
eta alkalinoek base izena hartzen dute eta
azidoak edo azidotasunak eta hauek
dauzkaten eraginak neutralizatzeko
gaitasuna duten sustantziak dira. pH-a
neurtzeko paper adierazle bat beharko
dugu. Egindako nahasketan paper hori
sartuko dugu eta papera ze ur disoluziotan

https://eu.wikipedia.org/wiki/Base
https://eu.wikipedia.org/wiki/Hidrogeno
https://eu.wikipedia.org/wiki/Ioi


sartzen den arabera, kolore bateko edo bestekoa izango da, hau da hainbat.
koloretakoa izan daiteke. Eta jakiteko ze pH mailakoa den koloretako ruleta bat
dago eta kolore bakoitzak zenbaki desberdin bat dauka.

Goiko irudian ikus dezakegu Lur planetako lur gehiena Lur azidoa dela, izan ere, hori
adierazten digu argazkiko kolore gorriak. Aldiz, gure planetako lur mota gutxiena lur
neutroa da mapa ikusten badugu.

Orain esan dudan bezala, pH-ak balio desberdinak ditu eta balio horiek 1 eta 14
bitartean daude. Gertatu daiteke balio negatiboak edo 14-tik gorako balioetara
iristea. Balioak bi zatitan banatu egiten dira; 7 bainon txikiagoak, azidoak izango
dira; ioiaren kontzentrazioa altua izatean eta 7 baino handiagoak, aldiz basikoak
edo alkanikoak; kontzentrazioa baxua denean . 1 balio, hau da, balio minimoa
azido maximoa izango da eta 14 berriz, alkanikoa izango da.

pH-a aldakorra izan daiteke, Urmaeletan, pH-a ia neutroa izan daiteke goizean, eta
8,5etik gorakoa arratsaldean. Oso azidoak diren urmaelak kareztatu egiten dira
pH-a handitzeko, eta oso gutxitan ikusten da pH baxua hazkuntza-sistemetan. Hala
ere, pH-a, 9-10 tartean, ohikoa da, bereziki arratsaldean. Hau aladakorra izaten da
lurzoruaren arabera, azido-sulfatozko lurzoru aktiboekin kontaktuan jarri diren urak
dira azidoenak. Beste aldetik, urmaeletako pH baxurako arrazoi ohikoena arro
hidrografikoko eta hondoko lurzoruak dira, oso lixibiatuak eta pH baxukoak baitira,
oinarrizko katioien urritasunaren ondorioz.

pHa aldatzen duten ekintzak

Munduko gauza asko bezala aldatu egiten da. Aldaketa hauek kanpo
eragileengatik gertatzen dira. Hasteko, nekazaritzak lurrean dauka eragin zuzena,
gizakiaren eskuak lurra landarerik gabe uzten duenean, gainera, truke-oinarriak
lixibiatzeko prozesua errazten du. Bigarrenik, fertilizanteen erabilerak, izan ere,
lurzoruaren hobekuntzan ongarrien erabilera bereizi gabeak pH-a eraldatzen duen
faktore nagusietako bat da, azidoagoa edo alkalinoagoa izan dadin. Azkenik, Euri
Azidoak ere eragina du, izan ere, airearen kutsadura handiaren ondorioz,
atmosferak gas toxiko gehiago jasaten ditu, eta ondorioz, uraren zikloak eragina
izaten du, prozesuan urak bere osaera aldatzen du partikula toxikoengatik, eta euri
azidoak eragiten ditu, zuzenean lurrera eta uretara doazenak.



pH-aren aldaketaren eragina

pH-a substantzia ezberdinengatik aldatua izan daiteke, eta horrek eragin ezberdina
izan ditzazke landare eta animali ezberdietan.
Frogatuta dago gizakiak egiten duen jarduerak lurzoruaren propietateak aldatzen
dituela. Nekazaritzaren sorrerak, garapenak, ureztatzea, mekanizazioak eta kimikoak
aplikatzeak lurzoruaren propietateak aldatzea eragiten du. Askotan ohartu gabe,
aldaketa hauek ondorio larri batzuk ekartzen ditu; lur horiei degradatu egiten dira
eta elikagaika sortzeko ahalmena galdu egiten da.

pH-aren aldaketa, substantzia industrial eta etxeko substantzia ezberdinengatik
gertatu daiteke, baita airean dauden konposatuak, hala nola sufre dioxidoa, ura
kutsa dezakete euri azido gisa prezipitatuz.

Lurraren pH maila askotan ingurumenarengatik, baliabide meteorologiko edota
ekosistema motarengatik desberdina da. Prezipitazio handiak dauden eremuetan,
hau da askotan euria egiten duen lekuetan, normalean lurraren azidotasun maila
altuagoa izaten da, eskalan 7 baino gutxiagoko balioak izaten dituzte.
Landareak animaliak bezala, pH batean ondo moldatu egiten dira eta bizi iraupena
luzeagoa izango dute. Bizi diren lurzoruko pH-a ere funtsezkoa da. Landare
bakoitzak pH maila bat edo beste behar du behar bezala hazteko. Esate baterako,
esperimentu honetan dilista landareak ondo hazteko 5,5 eta 9 arteko pH maila
eduki behar dute. pH-balio oso txikia edo oso altua kaltegarria izan daiteke
landareentzat, eta, beraz, garrantzitsua da balio egokia lortzea.

❖ PH baxuegi baten sintomak (substratua azidoegia da):
➢ Mantenugai gehienak erraz disolbatzen dira, eta horrek gehiegizko

magnesioa, aluminioa eta burdina sor ditzake
➢ Fosforo, potasio, magnesio eta molibdeno gabeziak gehiegizko

irakuzketak eragin ditzake
➢ Magnesioaren urritasuna, batez ere substratu hotzetan
➢ Lurra, oro har, pobrea da
➢ Lurreko bizitza txikia da

❖ PH altuegi baten sintomak (substratua alkalinoegia da):
➢ Elikagai gehienak ez dira erraz disolbatzen; beraz, kaltzioa, burdina eta

fosfatoa bezalako konposatuak ezabatu egingo dira.



➢ Manganesoaren, fosfatoaren eta burdinaren xurgapen murriztua,
batez ere, baina baita kobrearena, zinkarena eta boroarena ere.
Horrek akatsak eragingo ditu, batez ere laborantza-ingurune heze eta
hotzetan. Substantzia organikoen deskonposizioa nabarmen handitzen
da lurzoru hareatsuetan, pH-a handia bada.

Zergatik daude lur azidoak eta alkalinoak?

Lurra azidoa izatea edo alkalinoa, prozesu naturalaren eta gizakiaren ekintzen
araberakoa da. Prozesu naturalak ezaugarri ezberdinak ditu; lurraren faktoreak,
biologikoak eta klimatikoak. Esate baterako, material granitodunak duten lurrak
azidoagoak dira material parentalak baino(Material geologiko aldaezina ).

Beste aldetik, euriak lurraren azidotasun maila kontrolatzen du. Klima hezeetan, euria
lurraren barrura sartu egiten da eta katioi basiko guztiak hartu egiten ditu. Horiek
katioi azidoekin ordezkatzen ditu, hau da, hidrogeno ioiak eta aluminio ioika. Honek
azidifikazioa sortu egiten du. Eskualde idorretan, ez du hainbesteko euria egiten
lixibatzeko katioi basikoak eta horren ondorioz, lur guztiak edo ia guztiak alkalinoak
dira.
Leheno esandako gizakien eraginak lurra azidotu egiten dute eta aldi berean lurra
alkanino bilakatu dezakete.

Euskal Herriko ekosistema

Lurzoruaren ezaugarrietan hainbat faktorek eragiten du, hala nola arroka amek,
prezipitazioek eta izaki bizidunek. Gipuzkoako litologia askotarikoa da; horrek, ordea,
ez du uste bezainbesteko eraginik lurzoruan. Izan ere, prezipitazio-ugaritasunak
lurzoru gehienak berdintzen ditu. Lurzoruan landareentzako mantenugaiak egoten
dira, uretan disolbatuta, eta, euri asko egitean, disolbatutako mantenugaiak
erreketara garraiatzen ditu urak, eta, ondorioz, lurzoruak pobretzen dira. Beraz,
lurzoruak jatorri aberatseko harrietan egon edo pobrekoetan egon, askotan,
baldintza antzekotan amaitzen du, aldapa handiko eremuetan batez ere, aldapak
uraren mugimendua errazten baitu. Lurzoru txiroek normalean pH baxua edukitzen



dute, 5,5 baino apalagoa, eta aberatsek, berriz, 5,5etik gorakoa. Horrela bereizten
dira lur azido eta basikoak, pobreak eta aberatsak.
Beste alde batetik, hostozabalek daukan materiak organikoak lagundu egiten du
lurzoruaren alde basiko eta alde azidoko desberdintasuna gutxitzen.
Orokorrean, granito eta karerik gabeko harrietatik
sortutako lurzoruak azidoak direla eta lurzoru basikoak
karedun harrietatik sortzen direla, hala nola kareharritik
eta tuparritik. Arrokak kareharria dutenean eta
lurzorutik gertu dagoenean, pH neutrora gerturatzen
da, hau da, landareak hazteko pH optimora. Horrelako
lurrak haranetan edo eremu harritsuetan egoten dira.

- Hariztiak:
Hariztiak lurzoru txiroetan sortzen dira; lur
azidoetan, alegia, lur horren pH-a 3,5-6 da.
Lurzoru horiek, besteak beste, hareharri,
kuartzita eta granitoetan sortzen dira; hau
da, karerik gabekoetan. Lurraren ur
kantitatearen eta basoaren altitudearen
arabera, lur txiroetako hariztietan espezie
ugari ager daitezke: eremu lehorrenetako
arte eta ametzetatik, hezeenetako haltz eta
pagoetaraino.

- Pagadiak:
pH-a neutroa duten pagadiak
mendebaldeko kantaurietan aurkitzen dira.
Materia organikoa metatzen duten lurzoru
sakonetan, pH-a azidoagoa da nahiz eta
baseen saturazio handia izan.
Pagadien gutxieneko pH-a lau izaten da, 4,9
media eta gehienezko pH-a 7,6 da.
Bizkaian pagadi azidoak aurkitu ditzazkegu
prezipitazio altuen ondorioz. Esate baterako
Airo pagadia, Busturia…

- Pinudia:
Euskal Herrian garai batean pinu asko landatu ziren
pinuak edozein lurretan ondo egokitzen direlako eta



erreztasuna dute hazteko. Pinuak baso guztia hartzen dute eta beste
landareak hazteko zailagoa da lur hori azidifikatzeko gaitasuna dutelako eta
lur hori moldatzen dute. Pinudien pH-a 4,57 eta 4,85 bitarte dago.

Euri Azidoa

Lurraren ph-an eragina daukan beste faktore bat euri azidoa da, geroz eta gehio
entzuten duguna. Euri azidoa kutsadura atmosferikoaren ondorioetako bat da.
Erregaiak erretzean sortzen diren gasek airearen oxigenoarekin eta ur lurrunarekin
errekzionatzen dute, eta euriaren bidez lurraazlean botatzen diren azido bilakatzen
dira. Lurzoruaren eta azleko uren azidotasun aldaketa horrek ekosistemetan ondorio
suntsitzaileak ditu, eta arrisku larria da izaki bizidunentzat.

Sumendi erupzioek, lurrikarek, sute naturalek eta tximistak sufre dioxidoa (SO2) eta
nitrogeno oxidoak (NO2) askatzen dituzte atmosferara. Ala ere, Gizakiok gara euri
azidoaren eragile nagusiak, erregaiak erretzea industrian eta energia-zentraletan
eta automobilen, kamioien eta autobusen ihesan karbono dioxidoa eta nitrogeno
oxidoak kantitate handietan askatzen da.

Euri azidoaren ondorio nagusia ekosistemen ph mailaren aldaketa da, azidatzen da,
ph mailak gutxitzen dira eta honek sare trofikoan arazoak ekarri ditzake. Adibidez ur
ekosistemetan azidotze hau fitoplaktonari zuzenki eragiten dio eta hauek hainbat
animalien elikagaia denez kate trofikoa aldatzen da eta honek hainbat itsas espezie
desagertzea ondorioztatzen du.

Basoetan, lurzoruko pH maila baxuak eta metalen kontzentrazioak (aluminioa,
adibidez) landaretzak behar dituen ura eta mantenugaiak behar bezala xurgatzea
eragozten dute. Horrek erroak kaltetzen ditu, hazkundea gutxitzen du eta
gaixotasunekiko eta izurriteekiko ahulenak diren landareetara itzultzen da.



Dilistak eta Babarrunak aztertzen

Dilistak:

Lehenik eta behin, Dilistekin esperimentua egitea erabaki dugu, izan ere, landatzeko
eta hazteko lekale hau oso erraza eta erosoa baita. Dilistak hazteko guxti gora
behera 6-10 egun behar dituzte.

Dilistak landatzeko denbora, landatuko dugun eremuko klima motaren araberakoa
da. Adibidez, klima epelean eta neguan bizi baldin bazara, udazkenean ahalko
zenuke landatu. Berriz, klima hotza bada, izozteen ondoren landatzea da hoberena
eta gomendatzen dena.

Gero dago beste aukera bat dela zure dilistak barnealdean landatzea, hau da,
loreontzi batean. Eta kasu honetan, izozteen baino bi haste lehenago landatu
beharko da. Izozteak bukatu ondoren, berriro landatu behar dira behin betiko
lekuan, kanpoan kokatzeko.

Dilistak landatzeko pauso batzuk jarraitu behar dira:

Lehenik eta behin, lurra prestatu egin behar da. Dilistak materia organiko askoko
lurzorua behar dute eta orduan, ongarri organiko batekin aberasten duzu. Gainera,
landerak lurrak drenaje ona izatea eta pH-a 5.5 eta 9 artean egotzea eskatzen da.

Bigarren pauso bezela, dilisten-haziak prestatu behar ditugu, erein aurreko egun
osoan uretan utzi, ereiketa errazteko. Haziak haziaren tamaina holako hiru
sakoneran ereiten ditu, 15cm-ko espazioa utzi egiten du hazien artean. Estalki
batekin, adibidez egunkariarekin estaldu egin dezakegu, ernaldu arte, babestuta
egoteko.

Azkeneko pausoa da, erein eta gero ureztatzea,
baina badago batzuetan lurra ez dela guztiz
puztu egiten.

Ureztatzeari dagokionez, dilistek beti eskertu
egiten dute lurra ureztatuta egotea. Hala ere,
lehorte ez oso luzeak jasan ditzazkete, orduan,



zorua lehortasun laginak ematen hasten denean ureztatzen gomendatzen da.
Zorrak lehortzen hasten direnean, komeni da ureztatzea edo ia gelditzea.

Babarrunak:

Babarrunak landatzea erabaki dugu azkar hazten den landare bat delako. Hazien
naszientzia, ernaltzeko behar duen denbora, garaiaren, klimatologiaren eta
landarearen espeziearen araberakoa da, babarrunaren kasuan 7 eta 24 egunen
artekoa izaten da baldintza egokietan.

Babarrunaren ereiketa maiatz erdian egiten da, izozte-arriskua igaro ondoren.
Ereiteko data atzeratu daiteke, baina ekainaren erdialderako amaitzea
gomendagarria da, bilketa ez atzeratzeko.

Babarrun zurien pH-a 5,50-6 tartean aurkitzen da eta ondo hazteko lur hori pH hori
eduki behar du.

Babarrunak landatzeko jarraitu behar diren pausoak hurrengoak dira:

Hasi baino lehen aipatu behar da babarrunak hazteko
temperatura 10C dela, hau da beroa behar dute, beraz
babarruna landatzeko garaian ez gaudenez etxe baten barruan
edo temperatura kontrolatu ahal dugun leku batean egin behar
dugu.

Babarrun hazia hartutako lurran landatu behar dugu, nahiko
sensibleak direnez kontu handiz ibili behar gara eta ongarria
izago lirateke bigungarri organikoa
erabiltzea. Gomendagarria da ongarri organikoa ez erabiltzea
lekaleak beraien kabuz nitrogenoa lortzeko gai direlako.

Babarrunak gorantz hazten direnez 2 edo 2,5metroko makilak kolokatzea
lagungarria da hauetan kiribildu ahal izateko. Makilak jartzeko egiturarik ohikoena
piramidala da, honetarako makilen goiko atala lotzen dira.

Ureztatzea garrantzi handia dauka, lekale guztiek bezala lur lerroetan haztea
ezinezkoa dutelako.

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-57wbqHd82kw%2FUbME0aN7ChI%2FAAAAAAAAAk4%2Fb2NVJNC1yDc%2Fs1600%2FJudias.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fanizeto-experimenta.blogspot.com%2F2013%2F06%2Fgerminar-una-judia.html&tbnid=yKvqJIkS8Z1bAM&vet=12ahUKEwjD0sXl35bvAhXDwYUKHTgHCOEQMygGegUIARCkAQ..i&docid=xLaT7c-N6XJwpM&w=200&h=298&q=alubias%20plantadas&safe=strict&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjD0sXl35bvAhXDwYUKHTgHCOEQMygGegUIARCkAQ


EGON DIREN IKERKETAK

Ikerketan honen helburua Mohr-en metodoan pertzipitatu daitezkeen Ag2CrO4 eta
Ag20 prezipizatuen eraketan azidotasunak duen inportatzia egiaztatzea da.
Justifikazioa existentzia-nagusitasun diagrama baten bidez neurtu egiten da, eta
ikerketa arigarri eta erraz baten emaitzekin duen erlazio kongruenetea. Zati batean
Ag2CrO4-a kolore gorrikoa eta Ag20-a berriz kolore berdekoa prezipatatuen
identifikazio fisikoa egiten da. Honen ondoren, soluzioaren kolore-intentsitatean
egondako aldaketen ondorioz, azidotasunak Cr espeziazioan aldaketak eragiten
dituela adierazten da. Azkenik, pH-ak prezipitatuaren agerpenean edo gabezian
eta sortutako solido motan eragiten duela frogatu egiten da. Ag20 sortu gabe
disolbagarritasunaren gutxieneko balioa aurkitzea baliagarria da 7> pH < 10 tartea
balorazioa Mohr metodoaren bidez egiteko egokiena dela forgatzeko.

Bigarren ikerketa honen helburua hainbat lekutatik hartutako 4 lurzoru-langilen pHa
neurtzea zen, lagin horietako zeinek zituen landare bat hazteko baldintza egokienak
eta horrela, landareen hazkundeari nola eragiten dion jakiteko, jasaten duen
lurzoruak duen azidotasun-mailaren arabera. Ikerketa hau oso garrantzitsua da
lehen sektoreko jarduera batzuetarako; abeltzaintzarako, nekazaritzarako eta
basogintzarako, izan ere, oso beharrezkoa da alen, landaren eta lekaleen
landaketetan, oxigenoa eta baso-berritzeetan sortzen duten espezieekin lotura,
zerikusia duen guztian. PHa neurtzeko erabiltzen den metodoa oso sinplea eta
guztiok etxetan egin dezakegu, materialak oso azkar erabiltzen dira eta orduan
behin baino gehiagotan egin zen emaitza konkretuagoak ateratzeko, lortzeko.

Ikerketa hau gauzatzeko bultzatu egiten duten galdera honako hauek dira: Zergatik
ez dira hazten landare batzuk lorzoru batzuetan eta beste batzuek ez?, Zeri buruz ari
dira landare bat desnutrizioduna edo erraktikoa dela esaten dutenean eta zein da
horrela egotearen arrazoia?, Zein izan daiteke lurzoru bat hain azido edo alkanikoa
eta zein dira horren ondorioak?



Azkeneko ikerketari dagokionez, beruna, magnesoa eta nikela bezalako metal
astunen maila altuak, lurzoruetan eta ur beltzean daudenak eta nekazaritzako
ureztaketarako erabiltzen direnak, nagusiki nekazaritzarako garrantzi handia duten
sistemetan pilatu daitezke. Biodegradagarria ez denez, laboreen gainean eragiten
duten toxikotasuna eta bioerabilgarritasuna arriskutsuak izan daitezke. Konpilazio
bibliografiko honek nabarmendu egiten du zenbait metalen eta pilatutako zenbait
metalen arteko lotura.

MATERIAL ETA METODOAK

PH-a kalkulatzeko formula matematiko baten bitartez kalkulatu daiteke formula

honen bitartez zehazki: Ph= -log [H+]. Ph TIRAK

Horrez gain, Ph-a kalkulatzeko hainbat modu daude, baina

gure esperimentua aurrera ateratzeko, paper tira batzuk erabili
ditugu pHa kalkulatzen dutenetak baina egia da, beste
metodologia baita dagoela “pH-metro” izenekoa. Honek, pH
maila zehatzagoa adierazten digu. PH-metroak metodo
potentziometriko baten bidez neurtzen du pH-a. Metodo honen
oinarria da [H+] desberdina duten bi disoluzioen artean
potentzial diferentzia bat ezartzea. Potentzial diferentzia honek,
bi disoluzioak kontaktuan jartzen direnean, H+ fluxu bat edo, beste hitz batzuetan,
korronte elektriko bat gertatzea erabakitzen du. Aldiz guk paper tirak erabiliko ditugu
ez dugulako zenbaki hain zehatzik behar, gutxi gorabeherako balioak behar ditugu.

Hauek lurrean sartu baino lehen, lurra urarekin nahastu dugu eta ondoren paper
tirak bertan sartu ditugu eta behin lehortu dela, tirak moztu eta pH
maila adieraziko digu. pHa 1 eta 2 artean badago, kolore desberdin
gorri bat aterako da. pH 4 bada, Arana edukiko du, pH 5 purpura, pH
6-7 urdina, pH 8 urdin-berde kolorea, pH 9-10 berde esmeralda
kolorea, pH 10-11 berde kolorea pH 12-13 berde lima eta azkenik, pH
14 hori kolorea edukiko du.

PH-METROA →



Esprimentua egin ahal izateko erabili dugun materialaren artean hiru ontzi daude,
hauetan Hendaiatik hartutako lurraren pHa eraldatu dugu. Hiru hauetan landareak
landatu ditugu, garbantzuak eta dilistak eta lurraren Ph maila aldatzeko ureztatzean
elementu desberdinak erabili ditugu. Azidozatzeko ozpinaz baliatu gara eta aldiz
lurra basea bihurtzeko bikarbonatoa erantsi diogu eta azkenik neutroari ez diogu ura
ez den ezer gehio bota.

EMAITZAK

Euskal Herriko ekosistema ezberdinak aztertu ondoren, ikertuko dugu ea ze
eskosisteman haziko diren hobeto dilistal eta babarrunak. Leheno ikusi dugun
bezala, Euskal Herriko lur asko azidoak dira eta beste batzuk nahiko neutroak.
Dilistak, pH 5 eta 9ren tartean hazi egiten dira. Beraien ph- maila nahiko zabala da
eta orduan lur askotan landatu daitezke ondo egokitzen direlako. Hariztiak 3,5-6
pH-ren tartean egoten dira eta orduan dilistak hor landatzen badira hazteko aukera
izango dute ondo zaintzen badira. Pagadietan ere ondo haziko dira, pagadiak 4,9
eta 7,6 pH-ren tartea daukate.
Babarrun zurien pH-a 5,50 eta 6 artean dago. Balio horiek ikusia ondorioztatu
dezakegu hariztietan eta pagadietan ondo hazi daitezkeela, pH horren barruan
daudelako.
Gure esperimentua egin eta gero ondorioztatu dezakegu landareen hazkuntza,
kasu honetan babarrunen eta dilistena, ph mailaren arabera aldatzen dela.

Babarruna lur normalean landatzean
bere pH-a 7da.



Babarrunak lur basean landatzean, hau
da, bikarbonatoarekin  pH-a 9 da.

Babarrunak lur azidoan landatzean,
hau da,  ozpinarekin pH-a 4 da.

Dilistak lur normalean landatzean ph-a 7
da.

Dilistak lur azidoan landatzean, hau da,
ozpinarekin pH-a 4 da.



Dilistak lur basean landatzean, hau da,
bikarbonatoarekin  pH-a 9 da.

Argazki honetan ikusi daiteke dilistak
eta babarrunak landatuak. Lehenengo
zutabeko 2 utsune horien lurra
baseada, erdikoena neutroa eta
azkenik azkena azidoa.



EZTAIBADA ETA ONDORIOAK

Lehenik eta behin eztabaidarekin aurrera jarraitzeko argi eduki behar dugu gure
hipotesia eta honelakoxea zen gure hipotesia: “ pH maila desberdinek landareen
hazkuntzan eragin zuzena du. pH maila altuak landarearen hazkuntzan eragin
kaltegarriak izango dituela edo zuzenean ezin izango dela hazi uste dugu eta pH
maila txikiagoa eduki hazteko erreztasun gehiago edukiko dituela iruditzen zaigu.”
Gure hipotesia jakinda eta emaitzak jakinda gure hipotesia eztabaidatuko beharko
genuke, izan ere, ezin dugu gure hipotseia tesi bihurtu okerra delako guk pentsatzen
genuena. Hainbat duda eduki genituen gure azken hipotesia egiteko, izan ere, ez
geneukan informazio askorik azidoak eta baseak egin zezaketen aldaketei buruz.
Gure hipotesiari begiratuz, pH maila handiak edukitzeak kalteak ekarriko zituela uste
genuen baina alderantzizkoa izan da, zehazki, nahiz eta pH maila handiago, hau
da, baseagoa izateak, landare hazkuntzan ez du eraginik baina aldiz, pH maila
txikiagoa edukitzeak, badu eragin zuzena, eta okerrera hain zuzen ere, izan ere, lurra
azidoagoa bada landareak zailtasunak edukiko ditu hazteko edo zuzenean ez da
landarea haziko.

Gure hipotesia eta gure esperimentuen emaitzekin hainat ondorio atera ditzakegu.
Hasteko, babarrunei gehiago kostatu zaie haztea dilistei baino, hortaz esan
genezake, dilistak inguruneera hobeto eta errazago moldatu direla. Bigarrenik, lur
basikoa eta lur normalaren artean ez da desberdintasunik egon, bi lur motetan
ondo hazi direlako baina aldiz, lur azido batean landareek ezin izan dute hazi.
Ondorioz, lur azidoak landareen hazkuntza zaildu eta ezindu egiten dute eta aldiz
gure esperimentuari erreperatuz, lur baseak ez du eraginik eduki landarearen hazte
prozesuan eta azkenik normala den bazalaxe, aldaketa gabeko lur motan ere
landareak ez du hazteko inolako arazorik eduki.
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