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OBIECTIU: Es pretén donar coneixements aplicats d'edafologia peque I'alumne sigui capa5 d'atribuir un Ús
correcte als sbls, avaluar-ne I'estat de conservació, detectar-ne els principals problemes de degradació i, proposar
mesures per a la recuperació dels sbls degradats.

1- Degradació i conservació de sbls

-

Degradació de sbls i sostenibllitat del medi. Principals processos de degradació de sbls i bases per a la seva
quantificació. Avaluació global de la degradació del sol. Estrathgies per a la conservacló de sbls. Taxes de
degradació acceptables per a cada Ús del sol.

-

Processos de degradació física del sol. Degradació de I'estructura, conseqü8ncies agronbmiques. Compactació de
sbls i encrostament. Metodes preventius pera la conservació de I'estructura. Tecnologies pera la correcció de les
propietats fisiques del sol.

-

Erosió: tipus, erosió natural i accelerada. Erosió hidrica: erosivitat de la pluja, erosionabilitat del sbl. Els models
d'estudi de I'erosió, I'USLE. Limits tolerables. Erosió eblica. Mapes d'erosió i de desertització. Tecniques de
prevenció i control de I'erosió. Disseny de terrasses i bancais.

- Gestió de I'aigua del sol. Conservació de I'aigua en el sbl i thcniques de control. Mulch. Irrigació I drenatge.

- Problemhtica dels sbls salins i sbdics. Qualitat de I'aigua de reg. Manipulació i millora d'aquests sbls.
- Contaminació de sbls. Comportament en el sbl dels principals grups de contaminants. Interaccions

dels
contaminants amb els organismes del sol. Capacitat depuradora, carregues crítiques, Iímits tolerables de
contaminacló, valors de referencia.

- Tecniques de tractament de sbls contaminats, extraccló, degradació, immobilihació,

bioremediació.

- Gestió de la fertilitat de sbls forestals i agrícoles. Disponibilitat de nutrients. Nivells nutricionals i correcció de
deficiencies.
-

Problemhtica de sbls hcids. Processos naturals i antropog&nics d'acidlficació del sol. Correcció de sbls hcids.
Problematica dels sbls carbonatats. Importancia al nostre país. Calcaria activa. Esmenes per a sbls calcaris.

- Gestió de la materia orghnica del sol. Importancia en la fertilitat.

Reciclatge de residus orghnics. Ús del compost

i d'altres adobs orghnics, normatlves i recomanacions tecniques. Esmenes orghniques.

2- Restauració ecologica de terrenys degradats.

- Rehabilitacló de sbls. Principals tipus de terres malmeses. Binomi pertorbacló-restauració. Aspectes
metodologics bhsics de la restauració de sbls. Concreció de I'Ús final de la zona a restaurar. Projectes de
restauració.

-

Restauració d'activitats extractives. El programa de restauració. Caracterització dels sbls i dels materials
residuals disponibles per a la reposició de la coberta edhfica. Esmenes i correccions. Aprofitament de residus en
la restauracló de sbls. Tecniques de restauració de sbls. 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 talusos i tecniques de control de
I'erosió. Restauració de desmunts i terrapiens. Thcniques de revegetació rapida.

-

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

3- T&cniquesi planificació dels estudis edafics

- Sbi i territori: el sbl com a recurs natural. Dissenys experimentals per a estudis edafics. Prospecció de camp:
organltzació i tipus de mostratge.

-

S!

Estudi analitic de sbls per a diferents finalitats. ~rinci~als'metodes
convencionals. Interpretació d'analisis de

4- Cartografia i avaluació de solo

-

Slstemes de classlRcaclÓ de sbls. El sistema de la FA0 (1990). El pedió i els horitzons de diagnbstlc. Altres
característiques necesshries per a la classlflcació.

-

Unitats de sbls de la FAO. DescrlpclÓ de les unitats taxonbmlques més lmportants. Correlacló amb les unitats
taxonbmlques del sistema de la Soil Taxonomy (1990).

-

Expressló cartog6flca deis inventarls de sbls. Interpretacló deis mapes de sbls. Principals tlpus de sbls de
Catalunya 1 de la Península Iberlca. Localització 1 processos de fomacló.

- Identificació de processos de degradació de sbls.

Estudl de practiques de conservació. Reconeixement 1 analisi
d'un cas concret. Presentació 1 discusló en fotma de póster.
- Visita a zones degradades i estudi en el camp de projectes de rehabilltaclÓ.
Mesura de phrdua de sol al camp 1 estudl comparatiu de I'erosionabilitat de sbls en condlcions de pluja simulada.

-
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AVALUACIÓ
ASSIGNATURA
S'avaluarAn els coneixements tebrico-prhctics del programa mltjantcant una prova global de resposta lliure breu
(0,75) i per I'elaboració i presentació d'un póster sobre I'estudi d'un cas concret (0,25).
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