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Objectius generals: 
e Comprendre el sol com a sistema natural i les seves interrelacions amb d'altres 

components dels ecosistemes terrestres. 
e Diferenciar els principals components del sol i interpretar les seves propietats. 

L Introducció 
1. Introducció a TEdafologia. El d l  com a recurs natural. Components del d l .  Funcions del sol dins 

els ecosistemes. 
2. Organització del d l .  Perfil del sol i horitzons. 

IL La formació del sol 
3. Factors formadors de d l :  material parental, clima, geomorfologia, activitat biologica i temps. 
4. Processos formadors de d l .  

HI. Components minerals del sol 
5. Material parental formador de sol. Meteorització. 
6. Els col.loids minerals del sol: les ardes. 

IV. Materia orghnica del so1 
7. Cicle global del carboni. Distribució de la matkia organica del d l  en el perfil. 
8. Composició de la matena organica del d l .  Relació Cm. 
9. Processos de descomposició, mineralització i d'humificació. Humus 

V. Propietats físiques del sol 
10. Textura del sol. Fraccions granulometriques i classes texturals. Propietats dels d l  

determinades per la textura. 
1 1. Estructura del &l. Agregats, formació d'agregats i estabilitat de l'estructura. Propietats 

determinades per l'estructura del sol. Porositat. Densitat aparent. 
12. Aireació i temperatura del sol. 

VI. Aigua del sol, cicle hídric 
13. L'aigua del sol. Solució del sol. Contingut d'aigua al sol. Estat energetic de l'aigua, 

potencial hídric i els seus components. 
14. Aigua disponible per a les plantes. Retenció d'aigua al sol. Relació amb la textura del 

sol. 
15. Dinamica de l'aigua en el sol. Flux d'aigua en sol saturat i no saturat. Conductivitat 

hidraulica. Permeabilitat. Infiltració. Drenatge. 



W. Propietaís químiques del sol 
16. Complex adsorbent. Ckega  permanent i chega  variable. Capacitat d'htercanvi 

Cationic i Anionic. 
17. intercanvi d'ions. Tipus d'ions intercanviables. 
18. pH del sol. Acidesa actual i potencial. pH i saturació de bases. Capacitat 

d'esrnorte'iment. Regulació del pH en sols acids i en sbls alcalins. 
19. Disponibilitat de nutrients: nitrogen, fosfor i altres macronutrients. Micronutrients. 
20. Fertilitat fisico-química del sol. 

PROGRAMA DE P R ~ T I Q U E S :  

- Problemes d'edafologia. 
- Sortida de camp per a reconeixer diferents tipus de sol. Descripció del sols. Analisis de 
camp. 
- Treball sintetic de la sortida de camp. 

Examen, que inclourh teoria i resolució de problemes (75% de la nota global) 
Treball de practiques (25% de la nota global) 
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