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OBJECTIU: Es preten donar coneixements aplicats d'Edafologia perqué l'alumne sigui capa9 
d'atribuir un ús conecte als sols, avaluar el seu estat de conservació, detectar els principals 
problemes de degradació i, proposar mesures per a la recuperació dels sols degradats. 

1- Tkniques i planificació dels estudis edhfics. 

- Planificació d'estudis edafics. Tipus d'estudis. Prospecció de camp. Bases de dades edafiques 
"World Reference Base for Soil Resources"(1SRIC-FAO, 1998). 

-Estudi analític de sdls per a diferents fmalitats. Principals metodes convencionals. Interpretació 
d'analisis de sols. 

2- Degradació i conservació de s6ls 

- Principals processos de degradació de sols i bases per a la seva quantificació. Avaluació global 
de la degradació del d l .  Estrategies per a la conservació de sols. Taxes de degradació acceptables 
per a cada ús del sol. 

- Gestió de l'aigua del sol. Conservació de l'aigua en el sol i tecniques de control. "mulch". 
Irrigació i drenatge. 

- Problematica dels d l s  salins i sodics. Quahtat de l'aigua de reg. Manipulació i millora d'aquests 
sols. 

-Gestió de la fertilitat de d l s  forestals i agrícoles. Disponibilitat de nutrients. Nivells nutricionals i 
correcció de deficihcies. 

- Gestió de la materia organica del sol. Importancia en la f d i t a t .  Reciclatge de residus organics. 
Ús del compost i d'dtres adobs organics, normatives i recomanacions tecniques. Esmenes 
organiques. 

- Contarninació de dls. Comportament en el sol dels principals gmps de contaminants. 
Lnteraccions dels contaminants amb els organismes del d l .  Capacitat depuradora, c ~ e g u e s  
crítiques, límits tolerables de contarninació, valors de referencia. 

- Tecniques de tractament de sols contaminats, extracció, degradació, imrnobilització, 
bioremediació. 

-Processos de degradació física del sol. Degradació de l'estructura, conseqükncies agronomiques. 
Compactació de sols i encrostament. Metodes preventius per a la conservació de l'estructura 
Tecnologies per a la correcció de les propietats fisiques del sol. 



-Erosió: tipus, erosió natural i accelerada. Erosió hídrica: erosivitat de la pluja, erosionabilitat del 
sol. Els models d'estudi de l'erosió, la USLE. Límits tolerables. Erosió eolica. Mapes d'erosió i de 
desertització. Tecniques de prevenció i control de l'erosió. 

3- RestauracM ecologica de terrenys degradats. 

-Rehabilitació de sols. Principals tipus de terres malmeses. Binomi pertorbació-restauració. 
Aspectes metodologics bhics de la restauració de sols. Concreció de l'ús final de la zona a 
restaurar. 

- Restauració d'activitats extractives. El programa de restauració. Caracterització dels sbls i dels 
rnaterials residuals disponibles per a la reposició de la coberta edafica Esmenes i correccions. 
Aprofitament de residus en la restauració de sols. Tecniques de restauració de S6ls. Revegetació. 

- Restauració de terrenys afectats per grans vies de comunicació. Programació previa de la 
restauració dins dels projectes de O.P.L.. Decapatge i manteniment de terres. Estabilització de 
talussos i tecniques de control de l'erosió. Restauració de desmunts i terraplens. Tecniques de 
revegetació &pida 

- Recuperació de zones afectades per incendis forestals. Efectes del foc sobre els sols forestals. 
Control de i'erosió. Tecniques de recuperació i repoblació de la vegetació. 

4- Cartografia i avaluació de sols. 

- Unitats de d l s  de la FAO. Descripció de les unitats taxon6miques més importants. Correlació 
amb les unitats taxonomiques del sistema de la Soil Taxonomy (1990). 

- Expressió cartograñca dels inventaris de S6ls. Tipus de mapes: mapes ternatics, mapes de síntesi, 
usos i aplicacions. Metodologia per a la cartografia de S6ls. Interpretació dels mapes de sols. 

-Usos del sol: planificació tenitonal de l'ús del Sol. Avaluació de les capacitats per a diferents 
usos del Sol. 

- Reconeixement i avaluació de sols. 
- Visita a zones degradades i estudi en el camp de projectes de rehabilitació. 
- Utilització d'indicadors biologics en processos de regeneració de d l s  amb adobs organics. 
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S'avaluarh els coneixements tedrico-practics del programa mitjantqant una prova global de 
resposta lliure brey i per 1'el.laboració d'un informe sobre les practiques realitzades. 
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