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OIUECTIUS GENERALS 

11 grans trets, els objectius que es pretenen assolir són dos: l'estudi del sòl i l'aplicació d'aquests 
coneixements a l'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 Ics 

propietats i característiques de naturalesa diversa que es posen de manifest en el si d'aquest medi. En 

cada cas, s'indiquen les tècniques analítiques adients per a la seva quantitïcació. Finalment, introouïll1 
els diferents criteris que s'utilitzen per classitïcar el sòl, descrivint les bases del sistema taxonòmic 

i caracteritzant els diferents tipus de sòl. 

Mitjançant els temes d'edafologia aplicada es pretén analitzar els diferents aspectes d'interès del recurs 
sòl. És per això que es tracten les bases per a l'avaluació de sòls, la qual cosa dóna lloc a parlar (.k 
l'ús racional del sòl i de la planiticació territorial. També es tracta la fertilitat tot considerant el sòl 
com un medi que suporta 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'interès ecològic 
i sanitari, com poden ser l'erosió, la contaminació i la reutilització de residus a través del sòl. 

AVALUACIÓ 

Examen final, en ci qual es valorarà la relació de coneixements. 

COORDINACIÓ 

Dra. M. Antònia Garau 

PROGRAMA 

I. INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

I. Concepte de sòl i criteris per a la seva detïnició. Importància de l'estudi del sòl. La Ciència del 

sòl: antecedents i perspectives. Relació entre l'edafologia i altres ciències. 

2. formació del sòl i factors condicionants. Conceptes de pertïl i pedió. El sòl com a clement del 

paisatge. Diferenciació del perfil: horitzons, tipus i nomenclatura. 

11. COMPONENTS MINERALS I ORG'\NICS. 

J. Origen. tipus i característiques de Ics roques . Minerals primaris i secundaris . complex d 'alteració 

i material originari. Estabilitat dels minerals . ll1ida i activitat de les diferents fraccions del sòl. 

Mineralogia i importància de la fracció arena. 





} 
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17. Concepte, origen i importància del fenomen d'intercanvi iònic. Factors que incideixen i espècies 

iòniques implicades. Paràmetres que defineixen l'estat del complex de canvi i mètodes per a la seva 

quantificació. 

18. Reacció del sòl. Mesures del pH. Importància del pH actual i potencial. Poder d'amortiment del 

sòl: origen i importància. 

19. Salinitat del sòl: equilibris i espècies iòniques implicades. Origen i importància. Sodicital. Mètodl!s 

i paràmetres per a la seva quantificació (CE, RAS i PSI). 

20. Potencial redox: concepte i mesura. Factors que el condicionen i diagrames Eh-pH. Sistemes redux 

de més interès edàtïc. Importància en sòls hidromorfs. 

IV. EDAFOGÈNESI, TAXONOMIA I TIPOLOGIA 

21. Formació i evolució del sòl. Principals processos edafogenètics i criteris per a la seva classitïcació. 

Factors formadors. 

22. Material originari. Clima i edafoclima. Geomorfologia. Organismes. Temps. 

23. Objectius i criteris per a la descripció morfològica de sòls. Aspectes a tenir en compte en la 

dl!scripció del sòl segons la FAO. Descripció de perfils i d'horitzons. 

24. Objectius i criteris de la classificació de sòls. Antecedents i classificaciuns actuals de més interès 

edàfic: STS i FAO. Bases del soil tQWl/omy system. 

25. Soil tQWflomy: horitzons de diagnòstic i altres característiques. Nivells d'organització i 

nomenclatura. Clau sistemàtica 

26. Entisòls. Vertisòls. Inceptisòls. Andisòls. 

27. Aridisòls. Mollisòls. Espodosòls. Alfisòls. 

28. Ultisòls. Oxisòls. Histosòls. 

29. Unitats de sòl FAO. Nomenclatura característiques. Analogies divergències entre 

classificacions. Correspondències que poden establir-se. 

V. EDAFOLOGIA APLICADA 

30. CARTOGRAr-tA de sòls: objectius i escales de treball. Metodologia bàsica per a l'elaboració de 

l1lapl!s de sòls i tècniques complementàries. Distribució dels principals tipus de sòls. Mapes de 

diferents àrces gcugràtïqucs i escales. 



31. AVALUACIÓ de sòls i ordenació del territori. Sistemes d'avaluació: criteris, aplicacions i 
limitacions. Classes agrolÒgiques. Avaluació de la capacitat productiva. Avaluació de la capacitat de 
reg. Cartogratïa existent. 

32. Concepce de FERTILITAT i productivitat. Macronutrients 
assimilabilitat. Essencialitat, detïciència i toxicitat. Interaccions. 

micronutriellts. Absorció i 

33. Dinàmica del nitrogen, fòsfor i potassi. Microelements. Quantificació de nutrients valors de 
referència. Tipus de fertilitzants. 

34. Esmenes i condicionadors. Esmenes correctores de sòls àcids, calcaris, salins sòdics. 
Condicionament i millora de la fertilitat física del sòl. 

35. Concepte i conseqüències de la DEGRADACiÓ del sòl. Processos i activitats degradatives. Ú~ 
inadequat del sòl. Desertificació: causes i prevenció. 

36. Causes i tipus d'EROSIÓ. Avaluació de Ics pèrdues de sòl. Control de l'erosió. Moviments en 
massa. 

37. CONTAMINACiÓ de sòls i contaminants: tipus. Absorció, transformació i mobilitat dcls 
contaminants en el sòl. Efectes dels contaminants sobre el sistema sòl-planta. Control i prevel1l;ió de 
la contall1inació del sòl. 

38. CONSERVACIÓ, rehabilitació i recuperació: conceptes. Pràctiques per a la conservació de sòls. \ 
Rehabilitació i recuperació de sòls. 

39. IMPORTÀNCIA ECOlOGICOSANITÀRIA del sòl. l'aigua com a vehicle de transport a través 
del sòl. Relacions sòl-planta, repercussions en la cadena tròtïca. El sòl COIl1 a sistell1a depurador. 

40. Reciclatge de residus a través del sòl. Característiques i condicionament dels residus. Potencial 
fertilitzant. Potencial contaminant. 
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