
 

 
  

INTRODUCCIÓ. COMPONENTS I FASES 
 
 
CONCEPTES BÀSICS 
 
Sòl: És el material no consolidat que està en la superfície immediata de la terra i que és el medi 
natural del creixement de les plantes. 
Agronomia: És la branca de l’agricultura que tracta de la teoria  i la pràctica de la producció i de 
la gestió del sòl. 
Ciències del sòl: Ciències que s’ocupen del sòl com a recurs natural de la superfície de la terra. 
Inclou l’estudi de la seva formació, classificació i cartografia i de les propietats físiques,  
químiques, biològiques i de la fertilitat en si mateixes i en relació al seu ús i la seva gestió. 
Edafologia: Ciència que tracta de la influència del sòl sobre els organismes vius, en particular 
sobre les plantes. Inclou l’ús antròpic que es fa del sòl en el sentit d’afavorir el creixement dels 
cultius. 
Fertilitat: És la capacitat d’un sòl per a subministrar els nutrients essencials pel creixement de 
les plantes. 
Sòl productiu: Sòl on les condicions biològiques, físiques i químiques són favorables a la 
producció econòmica dels cultius i té una localització geogràfica determinada. 
Morfologia del sòl: És la constitució física, en particular de les propietats estructurals d’un 
perfil de sòl, que mostra el tipus, l’espessor i l’ordenació dels horitzons en el perfil, així  com la 
seva estructura, textura, consistència i porositat. 
Constituents minerals del sòl: És el conjunt de components inorgànics, cada un dels quals té 
unes propietats físiques, químiques i cristal·lines definides.  
Matèria orgànica del sòl: És l’acumulació de restes animals i/o vegetals parcialment 
descomposts o bé sintetitzats pels microorganismes del sòl. 
Humus: Són els productes orgànics provinents de la descomposició de les restes vegetals i de la 
síntesi que resulta de l’activitat dels microorganismes del sòl. 
Biomassa: És la massa total de microorganismes vius que hi ha en una massa de sòl. 
Solució del sòl: És la fase líquida del sòl, composta per l’aigua i les substàncies en solució que 
pot contenir. 
Aire del sòl (atmosfera del sòl): És la fase gasosa del sòl. Ocupa el volum que deixen lliures les 
fases sòlida i líquida.  
 
 
 
 FUNCIONS DELS SÒLS EN ELS ECOSISTEMES TERRESTRES  
 
• Producció de biomassa  
• Manteniment i millora qualitat de l’aigua que l’atravessa  
• Regulació del cicle hidrològic  
• Transformació de les substàncies que rep  
• Fixació dels gasos efecte hivernacle  
• Regulació del microclima  
• Hàbitat biològic, reserva biodiversitat  
• Suport físic d’activitats humanes  
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ALGUNES CARACTERÍSTIQUES DELS SÒLS  
 
• És un cos natural, amb un origen lligat al medi físic en el que es troba. No és un dipòsit o 

un material geològic.  
• La seva formació (Gènesi) resulta de l’acció continuada dels factors i dels processos de 

formació.  
• És un sistema obert, amb entrades i sortides d’energia i amb transferències dins d’ell. És 

un sistema dinàmic.  
• És un medi  

• Organitzat  
• Heterogeni  
• Compacte  
• Porós  
• Habitat per sers vius  
 

• És un factor de la producció vegetal: és el medi de cultiu de les plantes. Pot ser un factor 
limitant. Les seves característiques es poden modificar però limitadament i amb un cost 
econòmic. Imposa el cultiu.  

 
COMPONENTS DEL SÒL 
 
Fases i components dels sòls 

FASE CONSTITUENTS % PES % VOL 

 

SÒLIDA 

MINERALS 

ELEMENTS GROSSOS (∅ > 2 mm) 
Graves, pedres i blocs 

 
 

80 

 
 

50 
TERRA FINA (∅ < 2 mm)  
Arena, llim i argila 

ORGÀNICS 
(o matèria orgànica) 

Biomassa del sòl, 
Residus frescos, 
Productes en descomposició, 
Humus estable. 

 
1- 3 

 
2 - 5 

LIQUIDA 
AIGUA + 

ELEMENTS DISSOLTS 
Orgànics, minerals 

 
15- 20 

 
25* 

GASOSA MESCLA DE GASOS Principals: O2,CO2,N2 
 

0 
 

25* 

* El sumatori en volum de la fase líquida i gasosa és aproximadament del 50%. 
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