
ENSENYAMENT DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS 

EDAFOLOGIA 
Professors responsables: R. Cruañas i M. A. Garau. 

7 crèdits: 4,5 teòrics i 2,5 pràctics (1,8 laboratori i camp + 0,7 seminaris) 

Altres activitats: Sortides de camp (dues com a mínim que totalitzen 0,6 crèdits dels 1,8 de 

pràctiques). 


OBJECTIUS GENERALS. 

A grans trets, els objectius que es pretenen assolir son dos: l'estudi del sòl i l'aplicació d'aquests 
coneixements a I 'estudi del medi ambient des d'un punt de vista ecològic i sanitari. 

Per tal de conèixer la formació i l'evolució del sòl, s'analitzen els diferents processos i factors 
que poden intervenir-hi. Posteriorment s'estudien els seus components, la qual cosa permet 
analitzar les propietats i característiques de naturalesa diversa que es posen de manifest en el sí 
d'aquest medi. En cada cas s'indiquen les tècniques analítiques adients per llur quantificació. 
Finalment s'introdueixen els diferents criteris que s'utilitzen per classificar el sòl, describint les 
bases del sistema taxonòmic i caracteritzant els diferents tipus de sòl. 

Mitjançant els temes d'edafologia aplicada es pretèn analitzar els diferents aspectes d'interés del 
recurs sòl. És per això que es tracten les bases per I' avaluació de sòls, la qual cosa dóna lloc a 
parlar de l'ús racional del sòl i de la planificació territorial. També es tracta la fertilitat tot 
considerant el sòl com un medi que soporta i nodreix els vegetals. A més, es consideren els 
diferents processos i activitats que poden degradar el sòl, incidint molt especialment en aquells 
aspectes d'interés ecològic i sanitari, com poden ser I 'erosió, la contaminació i la reutilització 
de residus a través del sòl. 

METODOLOGIA 

S'impartiran les classes teòriques a raó de 3 hores per setmana fins totalitzar els 4,5 crèdits. 
Paral.lelament es disrribuiran els 2,5 crèdits pràctics entre pràctiques de laboratori (1 ,2 crèdits), 
sortides de camp (0,6 crèdits) i seminaris (0,7 crèdits). 

AVALUACIO. 

Examen final. que consta de preguntes objectives (30%), preguntes conceptuals (30-40%) 
preguntes semi-pràctiques (30-40%) amb les quals es pretén valorar tant els coneixements 
adquirits com la capacitat de relacionar-los. Es tindrà en compte també l'interés i el grau de 
participació de I 'alumne en totes aquelles activitats complementàries que es duguin a terme. 
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PROGRAMA DE PRÀCTIQUES 

Bàsicament les pràctiques consisteixen en la determinació de diferents paràmetres i 
característiques del sòl que permeten conèixer el potencial fertilitzant del sòl i la dinàmica de les 
substàncies potencialment contaminants, així com tipificar i classificar el sòl. Les pràctiques 
constan de: 

• Preparació de les mostres de sòl per l'anàlisi 
• Determinació de característiques físiques com textura, porositat capacitat de retenció 

d'aigua 
• Determinació de paràmetres fisico-químics com pH, conductivitat elèctrica capacitat 

d'intercanvi catiònic 
• Determinació de paràmetres químics com matèria orgànica, nitrogen, fòsfor, cations 

intercanviables (Ca2+, Mg2+, K+, Na+), contingut en carbonats, sals solubles, contingut 
total i assimilable d'alguns elements i substàncies potencialment contaminants. 

En finalitzar les sessions pràctiques es fa un seminari dedicat a la interpretació dels resultats 
obtinguts i/a l'amí.lisi del tipus de sòl i comportament respecte a la producció vegetal i dinàmica 
dels contaminants. 
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ANNEX 

Pel desenvolupament de les pràctiques d'Edafologia es necessita un laboratori equipat 
amb l'utillatge habitual per anàlisi de sòls. 

Nombre màxim d'alumnes per grup: 16 

Durada aproximada de les pràctiques: 6 dies a raó de 3 hores per dia més un seminari 

de 2 hores. 
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