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OBJECTIUS GENERALS. 
Es pretén que I'estudiant sigui capac de: 

- Reconeixer i descriure I'organització d'un sol en el carnp. 
- Diferenciar els principals cornponents dels sois 
- Interpretar les seves propietats. 
- Entendre els principals processos de forrnació i classificar els grans tipus de sols. 

TEMARI: 

El sol com a sistema organitzat 

1 - Concepte de sol. Funcions del sol dins els ecosisternes. El sol corn a regulador de la 
sostenibilitat d'un sistema. El paisatge i els sisternes edafics. 

2 - El perfil del sol: rnorfologia i tipus d'horitzons. El pedió corn a unitat d'estudi, polipedions i 
paisatge edhfic. 

3 - La forrnació del sol: principals factors i processos, evolució i etapes de forrnació. La interacció 
dels rninerals arnb la materia organica. Influencia del relleu, seqüencies topografiques i catenes. 
Cicles d'evolució, paleosols. 

Organització dels components del sol. 

4 - Dirnensions dels cornponents. Relació superficie-volurn de les partícules. Superfície específica. 
Textura. Classificacions texturals, perfils granulornetrics. 

5 - Agregació de les partícules: Estructura, factors que la condicionen. Tipus rnorfologics de 
rnacroestructures. Estabilitat de I'estructura. Microestructura. Densitat real i aparent. Porositat. 
Gestió del sol en relació a les propietats físiques. Importancia en la fertilitat. 

Constituents rninerals del sol. 

6 - Cornposició mineral del sol. Estructura cristal lina i cornposició dels silicats forrnadors de sol. 
Minerals prirnaris i secundaris, relació arnb la grandaria de partícula. 

7 - Transforrnacions rninerals: Meteorització, processos físics i quírnics. Estabilitat dels rninerals i 
forrnació del cornplex d'alteració. Influencia del tipus de material originar¡ en la forrnació de sol. 
Balanc d'alteració. 

8- Estudi dels rninerals argilosos: estructura cristal lina i cornposició. Principals grups de rninerals 
argilosos i les seves propietats: grups de la caolinita, argiles rnicacies, esrnectites, verrniculites i 
clorites. 

9- Oxihidroxids de ferro i alurnini, importancia en la forrnació de sols i processos edafogenics 
característics. Les al.lofanes, característiques especifiques i factors de forrnació. Forrnació de sois 
sobre rnaterials carbonatats. 

La materia organica, les seves transformacions i I'activitat biologica del sol. 

10- Materia organica del sol. Processos de rnineralització i hurnificació. Substancies húrniques: 
estructura i propietats. Acids húrnics, fúlvics i humines. El cornplex argilo-húrnic. 

11- Descripció dels principals tipus d'hurnus. Processos edafogenics condicionats per la materia 
organica del sol. Importancia en I'estructura i fertilitat del sol. Aplicació al cornpostatge de residus. 



12- Biologia del sol: paper dels organismes edafics en la formació de sol, principals grups. 
Processos biologics globals, mesura de I'activitat. Activitats enzimatiques en el sol. 

13- Atmosfera edafica: composició i factors que la modifiquen. Aeració en relació amb I'estructura i 
textura. Importancia de llae;ació en llactivitat~biologica i processos redox. La producció edafica de 
CO,. 

El sol com a reservori hídric. 

14- L'aigua del sol: importancia. Potencial hídric i els seus components. Corba característica 
d'humitat. Estats hidrics del sol: Reserva hídrica, aigua útil. Fonaments de I'avaluació de les 
necessitats d'aigua per regatge. 

15- Dinamica de I'aigua en el sol: analogia fluida en medi porós. Fluxos en sol saturat i no saturat. 
Conductivitat hidraulica, infiltració. Drenatge natural i artificial. Estudis lisimetrics. 

Balanc energetic en el sol. 

16- Capacitat calorífica i conductivitat termica. Balanc hídric. Regims de temperatura i humitat del 
sol. El clima en la formació de sol. 

17- Color del sol: origen i importancia. Determinació pel sistema Munsell. El color com a propietat de 
diagnostic. 

El sol com a reactor químic. 

18- Sorció, tipus d'interaccions en la interfase solid-liquid. lntercanvi ionic en el sol. Tipus d'ions 
intercanviables. Carregues permanents i variables. 

19- Capacitat d'intercanvi cationic, valors normals de C.I.C. en sols, argiles i humus. Saturació de 
bases. Determinació de la C.I.C.. lntercanvi anionic. 

20- pH del sol: significació i mesura. Acidesa actual i potencial. pH i saturació de bases. Capacitat 
de esmorteiment. Esmenes del pH, encalcinat. 

21- Solucions del sol: cations i anions en dissolució. Conductivitat electrica dels extractes del sol. 
Processos de salinització, sodització, concentració i transport de soluts dins el sol. 

Fertilitat del sol: relacions sol-planta 

22- Fertilitat: concepte, aspectes fisics, químics i biologics. Esmenes i adobats. Nutrients principals, 
disponibilitat per als organismes. 

23- Fertilització mineral i cicles biogeoquímics. Fertilització nitrogenada, fosforada, potassica i en 
oligoelements. Metodes fisico-químics i biologics de determinació de la fertilitat. Diagnostic de la 
fertilitat. 

El sol com a recurs natural: classificació i avaluació de la seva qualitat. 

24-Característiques generals dels principals sistemes de classificació. Criteris generals utilitzats en 
tots els sistemes de classificació. 

25- El "Soil Taxonomy System"' 1990, criteris fonamentals de classificació. El pedió i els horitzons 
de diagnostic: epipedions i endopedions. Altres característiques de diagnosi. 

26- Estructura de la "Soil Taxonomy". Definició dels ordres, construcció dels subordres, grups i 
subgrups. Descripció general dels ordres i principals subordres. Possibilitats i limitacions de la "Soil 
Taxonomy". (S'explicaran les correlacions amb d'altres sistemes de classificació). 

27- Visió panoramica del sols de Catalunya. Principals associacions de sols, localització i processos 



de formació. 

PROGRAMA DE PR~T IQUES 

-0bservació i descripcio de sols en el camp. Mostratge. Proves de camp. Diferenciació d'horitzons. 

-Analisi fisicoquimica d'un sol en el laboratori i interpretació dels resultats. 

CRlTERlS D'AVALUACIO 
-Memoria sintetica de la descripció d'un sol en el camp i interpretació dels resultats de I'analisi realitzat a 
les practiques de laboratori (25%). 
-Examen sobre conceptes teorics i de relació dels temes del programa, 10 preguntes curtes (75%). 
-Altres treballs voluntaris (Resúms excursions edafologiques, seminaris, etc). 
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