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Dins el Departarnent dlAgronornia de 
1'E.S.A. de Barcelona, en la unitat de SOIS i 
Adobs, es desenvolupa, des de I'any 1986, 
una Iínia deTreballs de Final de Carrera que 
s'ocupa d'estudiar I'estructura del sol en re- 
lació a aquelles propietats físiques que en 
depenen, amb I'objectiu de contribuir a un 
rnillor i rnés complet coneixernent de laferti- 
litat dels sols. 

D'acord amb LETEY 1985, la productivitat 
d'un conreu correctarnent adobat depen de 
quatre factors que poden limitar-la de la 
mateixa manera que ho fa un adobament 
inadequat. Si bé és la disponibilitat d'aigua 
-en la quantitat necessaria i en els mo- 
ments adequats - el factor que rnés es té 
en compte, tarnbé és cert que I'anoxia radi- 
cular, la temperatura insuficient i I'existen- 
cia d'obstacles que limiten I'aparell radicu- 
lar poden ser tan restrictius corn el primer, ja 
que tots quatre actuen sobre el cultiu se- 
guint el principi del factor limitant. 

L'estructura, que és el resultat de la inte- 
racció de les partícules col.loi'dals arnb I'es- 
quelet del sol, origina la porositat i per tant 
és responsable de la geometria dels porus, 
de la circulació i de la retenció de I'aigua en 
el sol, de la resistencia a la cornpactació i de 

la facilitat de renovació de I'oxigen del sol i 
de la impedancia al creixernent de les 
arrels. 

En aquest sentit, les tecniques de no cul- 
tiu i de mínim cultiu constitueixen una alter- 
nativa rnés conservadora de I'estructura 
propia del sol que no pas les tecniques tradi- 
cional~ de conreu. 

Afortunadament, les característiques 
rnineralogiques dels SOIS del nostre entorn 
no són propícies a desenvolupar problemes 
especialrnent greus de degradació estruc- 
tural, encara que sí que hi són presents, i els 
rnés greus van Iligats a la rnecanització 
agrícola. L'incrernent de la rnecanització i 
I'extensió de cultius perrnanents- fruiters 
especialment - tendeix a agreujar-los. 

Si bé la conservació i I'adequat desenvo- 
lupament de I'estructura és essencial en el 
rnantenirnent de la fertilitat agrícola, no és 
menys irnportant la seva funció en la con- 
setvació i recuperació de SOIS degradats 
(sols de zones forestals crernades, arees 
especialrnent degradades per la rnineria, 
etc.) on I'absencia de vegetació deixa el sol 
desprovist del principal element protector 
contra I'erosió. 
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Dels múltiples enfocaments que es pot 
donar al binomi estructuralproductivitat 
s'ha optat per I'estudi de les propietats físi- 
ques que depenen de I'estructura: porositat 
total, geometria i distribució dels agregats, 
estabilitat de I'estructura, humectació, re- 
tenció d'aigua, infiltració, compactació i 
penetrabilitat del sol. En tractar-se d'una 
opció quantitativa d'aproximació a I'estruc- 
tura, permet d'afrontar un tractament nu- 
meric dels resultats a I'hora de buscar fun- 
cions de relació amb la producció. 

El primer objectiu proposat fou I'adquisi- 
ció i el desenvolupament de les tecniques 
analítiques a utilitzar, calia posar especial 
atenció a aspectes tals com la fiabilitat i re- 
petitivitat de les mesures, influencia de 1'0- 
perador, condicions d'obtenció i manipula- 
ció de les mostres no perturbades, influen- 
cia de lavariabilitat lateral ¡vertical. Aquesta 
fase de treball requereix la utilització de 
mostres ben diferents, per tal d'obtenir les 
limitacions dels metodes assajats. 

En segon lloc es planteja estudiar la di- 
namica de I'estructura. Són innombrables 
les ocasions en que s'hi intervé modificant 
I'estructura, per exemple el resultat dels tre- 
balls agrícoles és una modificació de la geo- 

metria dels terrossos i, per tant, dels porus. 
En altres ocasions, cal intervenir-hi en "ajut" 
de I'estructura per evitar I'erosió o per millo- 
rar la circulació d'aigua. Un altre cas forca 
interessant és el deis efectes del foc sobre 
I'estructura, tant en SOIS forestals com en 
sols agrícoles. 

En tots aquests casos resulta important 
coneixer I'evolució de I'estabilitat de I'es- 
tructura i de la capacitat de retenció hídrica, 
ja que aquestes intervencions, voluntaries, 
van encaminades a obtenir unes determi- 
nades condicions de retenció i d'aireig, que 
no sempre s'assoleixen. 

Finalment, un cop ja adquirida la capaci- 
tat d'obtenir valors parametrics de I'estruc- 
tura i de la sevavariabilitat lateral i en el 
temps, es pot afrontar la relació estructural 
producció. ES la fase que actualment 
s'inicia. 

Aquesta fase implica I'experimentació 
de camp en un cultiu i el control de les 
practiques de conreu habitual que compor- 
ta. L'aplicació del reg localitzat (efectes del 
reg sobre I'estructura) i els efectes de la 
mecanització agrícola sobre I'estructura 
del sol són les Iínies de treball cap on ens 
dirigim actualment. 

ESTAT ACTUAL DELS TREBALLS 

S'han ideat diversos metodes per conei- incidencia en la mesura de I'aigua útil al la- 
xer la distribució dels agregats segons la boratori, a part de les ja classiques de gra- 
mida, per quantificar-ne I'estabilitat enfront nulometria i de porositat total. 
dels agents mecanics i de I'acció de I'aigua Aquestes tecniques s'han aplicat aestu- 
(test d'inestabilitat estructural, de cohesió i dis d'ambit local sobre I'erosió agrícola en 
de percolació, repel.lencia), per mesurar- cultius de cereal. En una experiencia realit- 
ne els efectes (permeabilitat, infiltració) i la zada a la Plana de Vic, s'han pogut mesurar 
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la durada dels efectes protectors del cultiu 
sobre I'estructura així com les perdues de 
partícules i nutrients com a conseqüencia 
de I'erosió hídrica. S'ha posat de manifest el 
desequilibri que presenta I'estructura a con- 
seqüencia de la manca de materia organi- 
ca. 1 al contrari, en els SOIS acids dels prats 
de da11 i alpins del Pirineu (Vall dlOrdino) 
s'ha comprovat un efecte similar a I'ante- 
rior, pero designe contrari, on una gran part 
de materia organica no necessariament as- 
segura una alta estabilitat estructural, ja 
que I'impacte de les gotes de pluja pot ac- 
tuar de forma molt destructiva sobre els 
agregats d'aquests sols. 

L'abandó del cultiu en zones tradicional- 
ment agrícoles pot provocar la degradació 
física de SOIS amenacats per problemes de 
salinitat, tal com succeeix en algunes arees 
del Baix Llobregat, on en un període de 10 
anys d'abandonament del cultiu, la degra- 
dació física de SOIS fins aleshores cultivats 
ens ha permes de mesurar els índexs d'i- 

nestabilitat estructural més alts dels que 
hem trobat a Catalunya. 

Un altre aspecte que creiem interessant 
de destacar són els treballs relacionats am b 
les mesures de camp i de laboratori de I'ai- 
gua útil, dutes recentment a terme al Mares- 
me i al Baix Llobregat, on es comparen els 
resultats obtinguts en camp i en laboratori, 
tot conservant o no I'estructura. 

En una altra Iínia s'esta treballant en el 
coneixement de la dinamica de I'estructura, 
tant pel que fa a la utilització de condiciona- 
dors (Valles Occidental) com pel que fa a la 
seva producció estaciona1 en prats de pas- 
tura (Cerdanya). 

Un capítol important és I'impacte del foc 
sobre I'estructura del sol forestal a I'area 
mediterrania (Serra de Prades), treball que 
es fa en col~laboració amb els departa- 
ments de Biologia Vegetal de 1'U.A.B. i el de 
Biologia Animal, Vegetal i Ecologia de 
1'U.A.B. i amb I'lnstitut Jaume Almera del 
C.S.I.C. 
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