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EL SÒL AGRÍCOLA: EINES DE DIAGNOSI I MILLORA 
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PRESENTACIÓ 
El sòl és un dels recursos que més influeixen en l’estat de salut i 
qualitat de les nostres produccions i a vegades és el més 
desconegut. Un recurs que cal conservar i millorar per tal de poder-lo 
transmetre en bon estat a les properes generacions. Però per a 
poder-lo millorar, primer cal conèixer-lo, poder fer-ne un diagnòstic i 
disposar d’eines que permetin treballar en favor de la seva 
conservació i recuperar la fertilitat perduda. Fertilitat perduda i 
malmesa a causa de les males pràctiques que ha generalitzat 
l’agricultura industrial, però també per l’agricultura que no tingui com 
a prioritat gestionar el sòl respectuosament.   
 
Aquest curs forma part d’una sèrie de cursos i activitats dedicats al 
sòl i les estratègies per a millorar-lo, organitzats conjuntament per 
l’Escola Agrària de Manresa(1) i L’Era, Espai de Recursos 
Agroecològics(2), que detallem a continuació:  
 

• Cobertes vegetals i adobs en verd  (2). 7, 14, 21 i març i 4 d'abril. Dilluns de 16.00 a  19.30 h 
• Jornada tècnica: Introducció al diagnòstic del sòl a partir de les p lantes bioindicadores  (1) Breu 

introducció teòrica al mètode de Gérard Ducerf, que es completarà amb el curs  
• Diagnòstic del sòl a partir de les plantes bioindic adores,  amb Gérard Ducerf (2).- 5, 6 i 7 d'abril. dt: 

de 15.00 a 19.00 h; dc i dj: de 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 19.00 h 
• Introducció a l’agricultura regenerativa i els seus  recursos fertilitzants:  Compost, Bocashi i 

biofertilitzants (2). 21 i 28 de maig i 4 de juny. Dissabte, de 9.30 a 13.30 i de 15.00 a 18.00 h 
• Gestió d’herbes i llaurada mínima en horta i cultiu s extensius  (1). Tardor del 2016. Inclourà una 

visita a les experiències amb planxes permanents en horta ecològica del sud de França  

 
OBJECTIUS 

• Conèixer el sòl i els seus elements fonamentals, com s’interrelacionen  
• Conèixer diferents mètodes de diagnosi de l’estat del sòl, des del punt de vista agronòmic 
• Establir estratègies de millora i conservació de la fertilitat del sòl 

 
DESTINATARIS 
El curs s’adreça a treballadors/es en actiu, preferentment del sector agrari, agricultors/es, tècnics i estudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organització 
 

Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació 

 
Inscripcions i matrícules 

 

 
A l’Escola Agrària de Manresa, fins 10 dies abans de l’inici del curs corresponent 
Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60 
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat,  www.agricultura.gencat.cat/escolesagraries  
Cal dur: fotocòpia del DNI, imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia de la nòmina o rebut d’autònoms i fotocòpia de la targeta de la Seg. Social.  

 

Règim general del curs 
 

 
L’Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 65 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al 
número de compte IBAN: ES63 2013 6122 19 0200011148 | BIC: CESCESBBXXX, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. 

Es lliuraran certificats de cada curs als/a les alumnes que hagin assistit a un mínim del 80% de les hores programades. 

 

Lloc de realització 
 

Escola Agrària de Manresa 

Av. Universitària, 4-6 (edifici FUB) Manresa 
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Programa del curs 
 

 

Dilluns 11 d’abril 
Metodologia:   
 
Professora:  

LA MATÈRIA ORGÀNICA AL SÒL   
Teoria:  El paper de la matèria orgànica al sòl. L’humus: tipus i condicions per a la seva formació. Visió 
biodinàmica del sòl. Eines biodinàmiques per a la millora i conservació del sòl. 
Marisol Garrido, Dra. enginyera agrònoma i especialista en sòls. Directora de l’Oficina de Certificació 
Demeter Espanya. 

Divendres 15 d’abril:  
Metodologia:  
Professora:  

QUÈ ÉS EL SÒL 
Teoria: Què el defineix. Formació i evolució. Elements i característiques. Biota i matèria orgànica 
Núria Cuch, enginyera agrònoma especialitzada en fructicultura ecològica i fertilitat del sòl. 

Divendres 22 d’abril:  
Metodologia  
 
 
Professors:  

GEOLOGIA: BASE FONAMENTAL DEL SÒL  
Teoria:  Bases geològiques i geomòrfiques dels sòls agrícoles de Catalunya. Reconeixement dels materials 
litogràfics més habituals. Geologia i sòls agrícoles. 
Pràctica : Observació i reconeixement del sòl en el paisatge i diferents tipus de roques en els sòls. 
Josep Font, Dr. geòleg i enginyer tècnic agrícola, i Josep M. Mata, Dr. Geòleg i mineròleg 

Divendres 29 d’abril   
Metodologia  
 
 
Professor:  

LA MICROBIOLOGIA DEL SÒL  
Els principals organismes edàfics, la xarxa tròfica i les seves funcions i interaccions. La microbiologia útil als 
sòls agrícoles: condicions i estratègies per afavorir-les i equilibrar-les. Construcció d’estructura i vida del sòl. 
Observació de mostres de sòl amb microscopi. 
Jaume Brustenga, enginyer tècnic agrícola i professor de l’Escola Agrària de Manresa. 

Dilluns 2 de maig 
Metodologia  
 
Professora:  

FERTILITAT DEL SÒL  
Paràmetres que ens la defineixen. La pèrdua de sòl, erosió i males pràctiques. Aspectes que cal potenciar. 
Reservori de carboni i canvi climàtic. 
Núria Cuch, enginyera agrònoma especialitzada en fructicultura ecològica i fertilitat del sòl. 

Divendres 6 de maig 
Metodologia 
 
Professora:  

MÈTODES DE DIAGNOSI 1: ANÀLISI SENZI LLA  
Mètodes senzills de camp per a la diagnosi de sòls: Hérody i d’altres 
Pràctica: Proves senzilles de laboratori 
Núria Cuch, enginyera agrònoma especialitzada en fructicultura ecològica i fertilitat del sòl. 

Dilluns 9 de maig 
Metodologia  
Professora:  

MÈTODES DE DIAGNOSI 2:  ESTUDI DEL PERFIL 
Pràctica : Realització d’escandalls (calicata) a camp. Interpretació de resultats. 
Núria Cuch, enginyera agrònoma especialitzada en fructicultura ecològica i fertilitat del sòl. 

Dimarts 17 de maig  
Metodologia 
 
 
Professor: 
Horari  

MÈTODES DE DIAGNOSI 3: CROMATOGRAFIA  1 
Teoria:  Agricultura regenerativa i les 3M. Eines de diagnosi de l’agricultura regenerativa. Principis i 
metodologia 

Pràctica : Realització pràctica de cromatografia 

Josep Ramon Sainz de la Maza Benet, Assessor per a l’agricultura regenerativa 
De 11:00 a 20:00 hores.  

Dilluns 23 de maig 
Metodologia  
 
Professor:  

MÈTODES DE DIAGNOSI 4: CROMATOGRAFIA 2  
Pràctica: Interpretació de resultats.  

Teoria:  Recomanacions de maneig a partir de la interpretació 

Josep Ramon Sainz de la Maza Benet, assessor per a l’agricultura regenerativa 

Dilluns 30 de maig 
Metodologia  
 
Professora:  

MÈTODES DE DIAGNOSI 5: ANÀLISI DE SÒLS DE LABORATOR I  
Teoria:  Què cal demanar  
Pràctica : Interpretació i valors 

Núria Cuch, enginyera agrònoma especialitzada en fructicultura ecològica i fertilitat del sòl  

Divendres 3 de juny  
Metodologia  
 
 
Professor: 

MÈTODES DE DIAGNOSI 6: ANÀLISI DE SÒLS DE LABORATORI (2) 
Teoria: Els mètodes d’anàlisi de laboratori 
L’anàlisi de teixits vegetals i l’estat nutricional de la planta 
Pràctica : Visita al laboratori d’anàlisi Llersap, de Lleida 
Pere Villar, professor de la Universitat de Lleida 

Dilluns 6 de juny  
Metodologia  
 
Professor:  

LES PATOLOGIES LLIGADES AL SÒL  
Teoria:  Organismes patògens: fongs i nematodes. Estratègies de prevenció. Mètodes de control: 
biofumigació 
Borja Camí, Enginyer tècnic agrícola i tècnic assessor d’Arreu 

Dimarts 7  de juny  
Metodologia  
 
Professor: 

ESTRATÈGIES PER A LA MILLORA DE LA FERTILITAT DEL S ÒL  
Teoria: Treball de la terra. Fertilitzants orgànics: compost, biofertilitzants, te de compost i altres eines. 
Cobertura del sòl: adobs verds, vegetació espontània, cultius. Gestió de l’aigua. Rotacions i associacions. 
Albert Lacunza, tècnic de l’ADV de Fruita del Baix Llobregat 

Dilluns 13 de juny 
Metodologia  
 
 
Professora: 

CONCLUSIONS I VALORACIÓ DELS DIFERENTS MÈTODES DE D IAGNOSI I MILLORA DE LA 
FERTILITAT  
Posada en comú dels coneixements i experiències assolits al llarg del curs. Aclariments de dubtes i debat 
entre els/les participants.  
Núria Cuch, enginyera agrònoma especialitzada en fructicultura ecològica i fertilitat del sòl 


