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1.	 INTRODUCCIÓ

Amb la idea d'arribar a un sistema d'informació en Edafologia, l'any 1975
es va iniciar una recopilació a nivell mundial de documentació sobre els sistemes
de procés de dades automatitzats.

L'any 1974, FLORINS escrivia que en aquell moment a nivell interna-
cional cap sistema d'emmagatzematge de dades era funcional. Va ésser en aquella
època quan es va crear un grup de treball per a uniformitzar els vocabularis dels
sistemes francesos (Informatique et Biosphére) i canadenc (CanSis).

L'any 1968, EMBERGER et al. havien publicat el "Code pour le relevé
méthodique de la végétation et du milieu" que inclou una codificació per descripcions de
sòls. Aquesta proposició no es va generalitzar, i l'any 1969, la "Délégation Générale ä
la Recherche Scientifique et Technique (D. G.R.S. T)" preparà el "Glosaire de Pédolog&:
Description des horizons en wie du traitement informatique" , que s' ha utilitzat gairebé més
a l'estranger que a França. L'any 1971 va sofrir una important revisió. Mentres-
tant, el Service des sòls de Montpellier utilitzava un sistema propi d'emmagatze-
matge (LEGROS et al., 1974).

Els treballs en llengua francesa començaren a coordinar-se l'any 1973
gràcies a 1" Agence de Cooperation Culturelle et Technique (A. C C T)", organització
internacional creada l'any 1970. A la reunió de la UNESCO celebrada a Estocolm
l'any 1970, s'havia recomanat la creació de bancs de dades regionals i mundials de
recursos naturals.

L'ISDEF (International Soll Data Exchange File) fou un dels primers èxits: es
tractava d'un fitxer intermig entre el sistema d'Informatique et Biosphére (1971-
1972) i el CanSis.
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DELECOUR et al. (1977) preparen a Bélgica el "Manuel de Description des
Soli". L'equip de Gembloux portava ja alguns anys- en el tema, FLORINS (1975),
KINDERMANS (1975), de la "Faculté des Sciencies Agronomiques de Gembloux" foren
els que participaren en el projecte d'intercanvi de dades de sòls elaborats per
l'Agence de Coopération (A.C.C.T.).

Els treballs endegats per l'Agència han donat lloc a importants publica-
cions en llengua francesa, A.C.C.T. (1978-1979).

A França, recentment, IRAT (avui GERDAT) i l'INRA han adoptat el
sistema de l' Agence de Coopération (BERTRAND et al., 1979).

Al Canadà, la coordinació es va aconseguir als anys setanta, tot
implantant-se en les diferents províncies el CanSis (DUMASKI, 1974), després
d'una situació inicial en la qual existien múltiples sistemes, la majoria de vegades
incompatibles.

Als Estats Units d'Amèrica existeixen diferents sistemes. Cal anomenar
els treballs de DECKER, NIELSEN i ROGERS a la Montana State University.

Els treballs de la FAO estan poc avançats. HODGSON i col.laboradors
(1976) i RAGG en el Soil Survey of England and Wales són els que han elaborat un
manual perquè les descripcions de sòls a la Gran Bretanya es facin d'una forma
uniforme i les característiques edàfiques es presentin en un ordre més o menys
normalitzat i de forma codificada.

2.	 ESTRUCTURA DEL SINEDARES:
SINEDARES - CATALUNYA

Malgrat que resulta difícil definir el que és un Banc de Dades, podria dir-
se que és un conjunt d'informació que es refereix a una realitat o aplicació
concreta.

La utilització de la informació de sòls emmagatzemada en un Banc
obliga a tenir un sistema més elaborat, un Sistema d'Informació de Sòls (SIS). El
conjunt d'informació del Banc, emmagatzemada sobre un suport informàtic
directament Ilegible per un ordinador, amb possibilitat de triar-la, tractar-la,
utilitzar-la en cartografia automàtica, etc., és el que constitueix el SIS (DU-
MANSKI et al., 1975).

Cada Centre d'Edafologia, fins ara, podem pensar que tenia le seu arxiu
de dades de sòls que havia anat estudiant, en certa manera, tenia el seu Banc de
Dades.

Quan es planteja el sistema d'informació de sòls, el que es vol és arribar a
un sistema que tracti la informació edafológica, principalment la recollida al
camp. Per tal que aquest tractament sigui possible, cal arribar a una normalització.

El Banc de Dades de Sòls i Aigües del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación es va crear per Ordre Ministerial de 6 d'abril de 1979 (BOE núm. 112
de 10 de maig) amb dependencia funcional de la Dirección General de la Producción
Agraria en lo referent a normalització i característiques tècniques i de la Secretaría
General Técnica pel que fa als aspectes informàtics.
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El SINEDARES (Sistema d'Informació Edafológica i Agronómica d' Es-
panya) desenvolupa el Banc de Dades de Sòls i Aigües.

El SINEDARES s'estructura en una Seu Central i una xarxa de Bancs
Territorials que cobreixen la geografia espanyola.

La Seu Central haurà de fomentar la creació de bancs territorials,
assegurant la seva compatibilitat dins d'una estructura definida. A fi que quedi
reflexat que els diferents Bancs Territorials formen part del mateix SIS (Sistemes
d'Informació de Sòls), es proposa que s'utilitzi per denominar-los, la paraula
SINEDARES, seguida del nom del territori o entitat de la qual depenen. En el
moment actual, ja ha estat creat el Banc de Dades del Departament d Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (Ordre de 10-V-82, D.O.G.
núm. 239). Dins l'estructura definida, és un Banc Territorial que es denomina
SINEDARES-CATALUNYA.

Per tal que existeixi la coordinació entre els Bancs Territorials i es pugui
mantenir la seva compatibilitat. es va crear la Comissió del Banc de Dades de Sòls i
Aigües, amb especialistes de diferents Centres. Tot el material elaborat, Manual i
Glossari SINEDARES, ha estat revisat per l'esmentada Comissió.

El Banc Territorial SINEDARES-CATALUNYA ha estat creat per
arribar a assolir la compatibilitat a nivell dels estudis de sòls que es facin a
Catalunya, i per possibilitar la necessària coordinació i una més eficaç explotació
d'aquestes dades tot evitant la dispersió i heterogeneïtat en la presentació.

Els treballs per posar en marxa, tant el Banc de Dades com el sistema
informàtic del SINEDARES-CATALUNYA, es varen encomanar, mitjançant un
Conveni Específic, al Departament d'Edafologia i Climatologia de l'Escola
Técnica Superior d'Enginyers Agrònoms de Lleida i al Centre de Càlcul, ambdós
de la Universitat Politècnica de Barcelona.

El SINEDARES-CATALUNYA ha elaborat un Manual i un Glossari de
descripció codificada de seas al camp, i ha creat una Base de Dades que, en el
moment actual, es pot anar actualitzant per introducció de les noves descripcions
de sòls o de les dades analítiques que se li remeten. Pot oferir, en fase
experimental i com a servei a qui ho sol.liciti, la decodificació de les fitxes de
descripció de sòls i l'edició dels butlletins d'anàlisi.

3.	 MANUAL I GLOSSARI SINEDARES

El sistema informàtic SINEDARES es basa en el Manual i el Glossari
elaborats per la descripció codificada de sòls en el camp, revisats i aprovats per la
Comissió del Banc de Dades (PORTA, 1981 i 1982).

Aquests documents permeten arribar a una normalització en la termino-
logía emprada per la descripció del pedió i del seu entorn.

El Manual és un document extens que inclou el Glossari, i a més les
explicacions i definicions dels diferents conceptes utilitzats. Malgrat els avantatges
d'emprar sistemes d'utilització universal, ha estat necessari elaborar un sistema
complet, síntesi de molts d'altres, per a recollir l'experiència adquirida en l'estudi
dels sòls espanyols, a més de l'aportada per altres països, és a dir, que estigui a
nivell actual de coneixements sobre els diversos punts.
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S'ha tingut molt en compte que el sistema possibiliti la codificació i
actualització de la Base de Dades: emmagatzematge amb les descripcions
realitzades per Centres diferents amb anterioritat a la implantació del SINE-
DARES, així com els de descripcions realitzades per aquells Centres que poden
haver desenvolupat un sistema propi per recopilar informació morfológica de
sòls. En cap moment els plantejaments no han estat resoldre el problema per
un Centre o per un marc geogràfic determinat. En aquest sentit, s'han mantingut
contactes i s'han realitzat consultes a diferents Centres que treballen en
Edafologia a Espanya.

En preparar un Glossari s'intenta recollir el màxim informació perquè
el prospector no senti tant la rigidesa del sistema. Ara bé, una ampliació excessiva
del Glossari o de les fitxes de codificació pot portar a considerar un excés
d'informació, per això les ampliacions que es facin hauran d'ésser les estrictament
necessàries, evitant al màxim les subjectivitats, o els personalismes.

En aquells casos en els quals el material que es presenta no s'adapti a les
necessitats de l'usuari, no es poda canviar un codi o una fitxa sinó que haurà de
proposar-se a la Comissió del Banc de Dades l'ampliació que es consideri
necessària. Les revisions autoritzades seran únicament les que aprovi la Comissió.

El Glossari SINEDARES recull la codificació d'aquells "camps" que
amb major freqüència poden arribar a descriure's en un sòl.

S'han omès les explicacions complementàries i les definicions de cada un
dels "camps", remetent per això al "Manual per la descripció codificada de sòls al
camp", Edició "Draft" (PORTA, 1981).

L'ús del Glossari, sense el Manual, permet la descripció de perfils de sòls i
el seu entorn d'una manera compatible amb l'entrada i emmagatzematge
d'aquesta informació a l'ordinador, així com l'edició d'aquestes descripcions.
Aquest nivell pot ésser suficient en una primera etapa, en la qual cada equip manté
els criteris que venia utilitzant i s'enfronta únicament amb la dificultat de la
descripció mitjançant codis. Aquest sistema de treballar és una mica rígid i, per
tant, pot requerir una etapa d'aprenentatge.

Ara bé, el SINEDARES va més enllà, i pretén arribar a una normalització
dels criteris. Amb aquesta fi s'ha elaborat el Manual i l'ha revisat la Comissió del
Banc de Dades.

No obstant això, es suggereix que no s'ometi la fase de codificació amb el
Glossari, ja que el seu ús és més senzill i a mes, permet obviar en una primera fase
les discussions que pot suposar una interpretació, a vegades diferent, segons les
Escoles Edafológiques.

El Glossari esa pensat, doncs, per ajudar a codificar perfils i el seu entorn
prèviament descrits, i d'aquesta manera superar l'etapa d'engegament de la
utilització del sistema informàtic proposat.

Per la descripció dels pedions s'han preparat uns impresos de codificació
en forma de quadern. Com ja és clàssic, la descripció inclou:

Localització (001)
Cartografia (002)
Teledetecció (003)
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Prospecció (004)
Característiques climatològiques i meteorològiques (005)
Temperatura i aigua del sòl (006)
Geomorfologia (007)
Pedregositat superficial i afloraments rocosos (008)
Material Original (009)
Vegetad() (010)
Usos del territori (011)
Tecnologia de seas (012)
i la descripció de cadascun dels horitzons o capes de les quals consti el

pedió (013-020) i, finalmee, la classificació proposada i la relació de mostres i
anàlisis requerides.

4.	 FITXES DE CODIFICACIÓ

4.1.	 Descripció morfològica de sòls
Els models d'impresos de les fitxes 001 a 021 permeten la descripció

morfológica del perfirdel sòl i del seu entor (Fig. 1).

Els models presentats s'han previst per la codificació de perfils prèvia-
ment descrits i pretenen amb això que els usuaris es familiaritzin amb el sistema i
d'aquesta manera emmagatzemin a la Base de Dades la informació existent.

Els impresos de camp inclouen els codis i, per tant, fan innecessari l'ús del
Glosssari en la majoria dels casos.
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Fig. 1 —Model de fitxa de codificació d'una descripció de sòls segons el SINEDARES.
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Si es tracta d'un "camp" o d'un "subcamp" codificabie numèricament,
s'anotarà el codi que li correspon. Es començarà anotant a la dreta, deixant en
blanc les caselles que sobrin a l'esquerra.

Exemple: Codificació del país

1

1	 1

1

1

1

1

1

1

1

1	 1

1

Ben codificat

Mal codificat

Mal codificat

No és necessari escriure '0' en les caselles no usades, i tampoc no cal
inutilitzar-les amb una ratlla.

Els "camps" o "subcamps" alfabètics (no codificats) s'omplen comen-
çant per l'esquerra.

Exemple: Cumpiimentació del camp del municipi

Ben cumplimentat

lAllimlaltirlettl
Mal cumplimentat

La Fig. 2 reprodueix una Ilegenda del Mapa Topografico Nacional amb
coordenades UTM, on s'explica la manera de determinar les coordenades del punt
de mostreig. La Diputació de Barcelona disposa de mapes més detallats que el
1:50.000, la qual cosa augmenta la precissió assolible.

La Generalitat de Catalunya ha encetat un pla cartogràfic que permetrà
de disposar ben aviat d'una cartografia detallada i actualitzada de tot Catalunya.
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nnnn )33> <<<< ennnlCuadro 7. 1, Tipo de uso actual CC« ee1nnnn >>>> Cuadro 7.B. Intensidad del uso

295	 O	 No descrito:	 1560	 O	 No descritaI
296	 1	 no preci aaaaa I	 1569	 1	 no agrícola'
297	 2	 Urbano y de Ingeniería CivilI	 1570	 2	 abandonadol
290	 3	 Agrícola:	 1571	 3	 subexplotadol
299	 4	 Oanaderdl	 1572	 4	 bien explotado:
300	 5	 Forestall	 1573	 5	 eeeeeeee lotadol
301	 6	 Zona hanedal
302	 7	 Otros usosl	 TAULA 7.2. Ús Urbà i d'Enginyeria Civil

TAULA 7.3. Us Agrícola

TAULA 7.1.	 TAULA 7.4. Us Ramader
Tipus d'Us	 ""TAULA 7.5. Us Forestal

TAULA 7.6. Zones Humides
TAULA 7.7. Altres Usos

A tall d'exemple, la Fig. 3 reprodueix una part del dlossari del
SINEDARES, concretament les taules 7.1, `Tipus dús actual" i 7.8, "Intensitat de
l'ús", necessària per omplir la fitxa 011.

ARGAN[:»1n
20-23

(583)
DESIGNACIÓN DE LA ZONA

.	 30 T
EJEMPLO DE DESIGNACIÓN DE UN PUNTO

CON APROXIMACIÓN DE 100 METROS

coadrado
Identificación	 del

de	 100 Km.

NOMBRE DEL PUNTO A HUMANES

1.	 Bilsouese	 la	 barra	 vertical	 mäs	 próxima	 a	 la	 izquierda
del	 p unto	 y	 iicanse	 los	 nin rneros	 grandes	 que	 la rotulan

Estímese	 en	 décimas	 partes	 del	 Intervalo	 de	 la	 cua -
drícula.	 la	 distancia	 de	 la	 berra	 al	 punto.

2. Búsquese la barra	 horizontal más	 próxima por	 debato del

punto	 y	 léanse	 los	 n jmeros	 giandes	 que	 la	 rotulan
Estímese	 en	 decima	 partes	 del	 intervalo	 de	 la	 cua

drIcula	 la	 distancia	 de	 la	 barra	 al	 punto

80

59

7

VK

'

Las	 cifras pequeñas	 del
recuadro se utilizan	 para
el	 cálculo.	 Úsense	 solo
los	 números	 grandes.

DESIGNACIÓN DEL PUNTO 80 0 59 7

Antepónganse	 las	 le. , :as	 cae	 nesrenan	 el	 cuadrado	 de
los 100	 Km	 SI	 ha ,	 inceibla m Me en	 su	 determinación 301800597

Anleth3Ne	 13	 Cesivi,..:^	 lt	 a	 Zona,	 si	 ha ,,	 incert
durnt r e	 en	 SJ	 lee, ..,. nr _.n VK30T800597

Fig. 2 —Llegenda d'un Mapa Topogràfic Nacional (Ministerio de Defensa) amb coordenades UTM:
la provincia de Barcelona té una cartografia molt bona a escala 1:10.000 (Diputació de
Barcelona) que facilita molt la localització exacta del punt de mostreig i de les seves
coordenades. La resta del territori català té els mapes 1:50.000, els mapes de les U.S.A.F.
tenen coordenades U.T.M.

La Generalitat de Catalunya ha encetat un pla cartogràfic que permetrà disposar
bastant aviat d'una cartografia detallada.

1 530 USOS DEL TERRITORIO
MICICIIIMIBMM EE103111	 111111111•31111 :DB	 II MI BEITIZZBINIEE111•11•313•033113•11113 ,

0..“, . . .
.	 .

EIMIBMINIM.

.

n ~MI In.

Fig. 3 —Utilització del Glossari per a codificar els Usos del Territori: el recull d'aquesta
informació és molt valuós de cara a les recomanacions d'adobat i al seu millorament.
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Descripcions de
sòls, butlletins

d'anàlisis
	 Fitxes 	

Mostres

Centre	 Llista encarreg.
e Cälcu	 Anidisis

But en d'Ana ists
Codificats

Laborator)

Centre
Receptor

codi

TJ

181	 21

6,	 4 1

I C	 -	 2

Columnes
1 i 2

3 i 4

5 a 7

8a 11

4.2.	 Dades analítiques
La persona que agafa les mostres decideix quines són les anàlisis que

necessita per fer el seu diagnòstic. No té sentit demanar més anàlisis que els que
hom sap interpretar, principalment quan la finalitat de l' estudi és la fertilitat. En
altres casos pot ésser interessant tenir una caracterització analítica més ampla.

Les anàlisis a realitzar es poden codificar (Fig. 5 a 7) i l'Ordinador editarà
una llista per encarregar el treball al laboratori (Figs. 8 i 9). Això té especial interés
quan el prospector agafa moltes mostres cada dia, pot anar enviant per correu les
fitxes al Centre receptor i les mostres al laboratori (Fig. 4).

Fig. 4 -Fluxe de fitxes i mostres: El prospector rebrà del SINEDARES les descripcions
decodificades i els butlletins d'anàlisis decodificats. En un termini no massa llarg els
butlletins d'anàlisi de fertilitat aniran acompanyats de la corresponent interpretació i
recomanació d'adobats.

PROV. INE: procedència de la mostra; per
exemple, de Tarragona

ANY: any del mostreig; per exemple, 1982

EQUIP: equip que mostreja (Taula núm.	 del
Glossari)(si el vostre equip encara no té codi
demaneu-lo a la Comissió), per exemple, el 64

NÚMERO IDENTIFIC: el que li assigni la
persona o l'equip que fa el mostreig, per ex:C-21

Fig. 5 -Identificació de mostres: aquesta identificació es té que completar com a mínim
les coordenades (fitxes 002 i 004).
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"1	 66 1	 1	 1 69 1	 1	 "1	 1	 1	 "1	 78 179

IDENTIFICACION	 MUESTRAS

Nä

ORDEN

PROFUNDIDAD
MUESTREO cm

HORIZONTE

4cc
n-
o
wz
1

wo
o
a.
;-..

n4	 cp
o w

cc— ,
.i.	 v.)
z wzI1

DE A

011_0101 0 01110 141P11 12 12-

o l Z oolo ol3lo leelz o 14.

0 13 0 1310 0 1418 151z11 II 13

014- 0141E3 11010 1[5Iz1 2- II 13

0 15 i	 1 1 10 1 1415 1/51213 II 13

016 11415 1 161 0 l e-l c i ct _ I	 l 16

1 II 11 11I I

1 II II 11I I

II II III 1

1 II II 1	 1 1 1

1111111 III 1

I I	 I II	 1 I

1	 1	 1 II II! 1

II II III 1

II 1	 1 II	 1 1

Fig. 7 —Codificació de les anàlisis de sòls: el prospector al camp determina quines análisis li
són necessàries per poder realitzar un diagnòstic adequat. Tipus de mostra: senzilla-
composta.
Finalitat del mostratge: anàlisi a realitzar.
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PEDIÓ: C-202/82

Mosti. es	 1 Profunditat	 1	 Horitzó	 Anälisis

C-202/82/1

C-202/82/2

C-202/02/3

C-202/82/4

C-202/92/5

C-202/82/6

00 - 10

10	 30

30 - 48

48 - 100

120 - 145

145 - 160

Api	 m. o
	 K, CaCo3, pH

Ap2	 Hs, CEs, Ca, Mg, Na

821	 Hs

822	 Hs

823	 Hs

Cca	 Hs, CEs, Ca, Mg, Na, CaCo3

Fig. 8—L'ordinador edita un llistat amb les anàlisis que el prospector ha decidit demanar al
laboratori: llistat mostres -

Anàlisi	 Mostres

	

m. o.	 C-202/82/1

C-202/82/1

C-202/82/1

	

CaCo3	 C-202/82/1 C-202/82/6

	

p H	 C-202/82/1

	

Hs	 C-202/82/2 C-202/82/3 C-202 1 82/4 C-202/82/5 C-202/82/6

	

CEs	 C-202/82/2 C-202/82/6

	

Ca	 C-202/02/1 C-202/82/2 C-202/82/6

Fig. 9 —Encàrrec de treball al laboratori: llistat d'anälisis-mostres.

5.	 SERVEIS DISPONIBLES

Una vegada l'usuari ha omplert els quaderns de codificació del pedió
(Fig. 1) obtinguts de les dades de camp, aquests són enviats al Centre Receptor,
actualment l'E.T.S.E.A. de Lleida, i allí són revisats per corregir errors obvis i
complementar la informació rebuda. Una vegada revisat el quadern, aquest és
enviat al Centre de Càlcul que processarà les dades, actualment al Centre de Càlcul
de la Universitat Politècnica de Barcelona, el qual ha planificat i desenvolupat el
pla informàtic del SINEDARES. Les dades són introduides a l'ordinador (un PDP-
11/70 de la casa DIGITAL amb sistema operatiu RSX11-M V3.2 i 256Kmots de
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	 n,\
Anàlisi de	

CR

la documentaciO < 
rebuda	 2 Butlleti

Anàlisi
Codificat

memòria principal) a través del programa DEN, el qual verifica si les dades
introduïdes són correctes i les incorpora a la Base de Dades. Aquesta Base de
Dades resideix actualment en un disc magnètic del tipus RPO5 de la casa Digital
amb una capacitat de 80Mb (Fig. 11).

Una vegada incorporat el perfil codificat a la Base de Dades, varis
processos hi poden ésser realitzats; en primer lloc, el programa PRF llegirà el
perfil codificat i produirà la descripció morfològica d'aquest d'una manera legible
i ständard per a tots els perfils codificats. La descripció es crea a partir dels
possibles 450 camps d'informació existents a les fitxes de codificació i separant-
los amb un número d'elements de puntuació i encapçalament que pot arribar a
ésser de 650. Aquests signes de puntuació han de seguir evidentment una certa
lògica, per això s'ha desenvolupat una serie d'algorismes de reconeixement de
signes de puntuació que s'ha incorporat al programa PRF. La informació
codificada és traduïda a partir de les taules de conversió, actualment unes 170, que
estan formades per unes 4.000 linies d'informació, cadascuna corresponent a un
codi diferent.

Entrada
verificació de

dades

CC

Actualització
de la Base de

Dades

Producció de
descripcions
decodificades

Producció de
llistes

Encàrrec de
treball Lab.

Producció
de butlletí

Analisi

Planificació>	 treball

Cont.

ri
Quadern amb
la descripció
codificada i
sol.licitud

d'anàlisi codif.

U— Usuario	
Error

U— Usuari
CR —Centre Receptor

CC —Centre de càlcul
LAB —Laboratori

Perfil
Butllen

L

Fig. 11- SINEDARES CATALUNYA: Serveis actuals.
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Els camps que formen una fitxa de codificació, així com els elements de
puntuació i encapçalament són totalment independents del programa PRF, la
qual cosa vol dir que el format d'entrada i sortida de les dades pot ésser modificat
en qualsevol moment sense cap mena de dificultat; això també permet usar el
mateix programa per a transcripcions de fitxes codificades que no siguin del
SINEDARES.

Juntament amb la descripció morfològica del perfil (taula 1), una llista de
mostres dels horitzons i les anàlisis que han de realitzar-se sobre elles és impresa
per l'ordinador. Aquesta llista pot ser enviada al laboratori com indicació (figs. 8 i
9). El laboratori realitza les anàlisis indicades i codifica els resultats en un format
prèviament dissenyat (fig. 10 i taula 2) el qual coincideix amb el format d'entrada
de les dades analítiques a l'ordinador. Cal diferenciar lògicament les dades
analítiques de les dades descriptives, ja que mentre la primera aplicació de
tractament de textes ralitzada pel programa PRF és una aplicació que no
requereix una uniformitat de les dades, les aplicacions que tracten les dades
analítiques sí que precisen d'una estructuració molt exacta de les dades degut al
seu caràcter numèric. Els resultats de les anàlisis són introduïts a la Base de Dades
Analítica acompanyats d'una certa informació d'identificació i seguidament el
programa ANL produeix un butlletí de resultats en un format adequat i
compactat directament publicable (Taula núm. 3).

TAULA Núm. 1

PEDION: Perfil-3, Espa8a, .

LOCALIZACION. Cabrito
Cartografía topográfica:	 150.000 . Lat 4123120 . N. Long. 0222130 . E. Z= 110.

Descrito por, Felipó,T;Cardús,J;Segalen,P;Lasala, M. ( C.E. F. F. Barcelona)	 Abr-81.
BTR ETSEALL—CCUPB.

TEMPERATURA Y AQUA DEL SUELO. Régimen de humedad )(érico Drenaje rápido

0E0L001.4,

Geomorfología.	 Escala de observación, varios decámetros. forma del relieve, ladera; dinámica
de la forma erosión laminar, moderada; con una pendiente general del	 2% ,	 y orientación SE.

Material Original. Granodioritas.

VEGETACION, Repoblaciones recientes

USOS DEL TERRITORIO: Bosque de pinos klifiedo, abandonado.

00 —	 6 cm	 Ap. ( C P C. S. )	 color matriz, en húmedo, 7 5YR 3/2	 pardo oscuro, en seco,
5YR 3/4, pardo rojizo oscuro. Estructura moderada, en bloques subangulares. No plástico

suelto,	 ligeramente dura.	 Materia orgánica abundante.	 Actividad de la fauna,
frecuente	 Raíces frecuentes,	 de muy finas a gruesas.	 Porosidad global baja. En la
matriz,	 HC1	 (11 7.) respuesta alta.	 .	 Acumulaciones pocas, nódulos de carbonatos, de
tamaft grueso,	 irregularmente distribuidas, duras, 	 y acumulaciones pocas. nódulos de
carbonatos,	 de	 tamaeo fino,	 irregularmente distribuidas,	 duras.	 Limite abrupto
(SSS, 1975), ondulado.

6 — 20 cm	 (B)ca, color matriz, en húmedo, 5YR 3/4 , pardo rojizo oscuro; en seco, 5YR 4/4
,	 pardo rojizo pálido.	 Estructura moderada,	 en bloques subangulares. No adherente,
ligeramente plástico.	 muy friable,	 ligeramente duro.	 Materia orgánica poca,	 no
directamente observable.	 Actividad de la fauna, frecuente 	 Raíces pocas, de muy finas
a gruesas.	 Porosidad global alta,	 En la matriz, HC1 (II%) respuesta alta. Cutanes
arcillosos,	 no hay.	 Acumulaciones pocas.	 nódulos de carbonatos, de tamaeo grueso,
irregularmente distribuidas,	 duras,	 y acumulaciones pocas, nódulos de carbonatos, de
tamaPo fino, irregularmente distribuidas, duras. Límite abrupto (SSS, 1975), ondulado.

20 — 80 cm	 Cl, color matriz, en húmedo, 5YR 3/4 , pardo rojizo oscuro; en seco, 5YR 4/4
pardo	 rojizo pálido.	 Mineralogía de arenas biotita,	 feldespato	 No adherente,

,	suelto. Materia orgánica muy poca. no directamente observable. Actividad de la fauna,
frecuentes.	 Raíces muy pocas, de muy finas a gruesas. Porosidad global muy alta En
la matriz, HC1 (11%) respuesta alta Revestimiento de Ca CO3.Limite ondulado.
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6.	 SINEDARES-CATALUNYA i EXTENSIÓ

Es podria pensar que el SINEDARES és quelcom que tant sols interessa
als especialistes en Ciencia del Sòl. Si la informació que s'entra a la base de dades és
de qualitat, servirà també als extensionistes i planificadors.

Un primer aspecte de la qualitat fa referència al coneixement de la
procedencia de les mostres, és a dir, la localització que ha de ser el més exacta
possible (Fig. 2). Quan es parla de localització es fa esment a les coordenades
U.T.M. del lloc i a les profunditats dintre del perfil. Sense localització no hi ha
Banc de Dades.

A nivell d'Extensió Agrària, seria convenient que cada mostra de sed que
s'agafi s'acompanyi de les fitxes (Fig. 1) següents:

001 localització
002 cartografia (molt important) (Fig. 2)
003 teledeteceió (opcional)
004 prospecció
005 característiques climatològiques i meteorològiques (opcional)
006 temperatura i aigua del sòl (codificació parcial)
007 geomorfologia (codificació parcial)
008 pedregositat superficial i afloraments rocosos (codificació parcial)
009 material original (opcional)
010 vegetació (opcional)
011 usos del territori (molt important) (Fig. 3)
012 tecnologia de sòls (molt important)
013 a 021 descripció dels horitzons (opcionals)

Les dades més importants són les de les fitxes 002,011 i 012, ja que són
les que, en funció de la seva qualitat, permeten millorar la interpretació de les
anàlisis de sòls.

La fita marcada és arribar a una interpretació dels resultats per ordinador
ja una recomanació dels adobats. Això és un dels aspectes en que el SINEDARES-
CATALUNYA pot contribuir a la tasca dels Extensionistes, a curt termini.

A mig termini, es pot pensar en una ordenació dels conreus. Tot
dependrà de la velocitat a la qual s'ompli la base de dades.

7.	 SERVEIS PREVISTOS

Durant la primera fase experimental del SINEDARES, l'usuari pot
obtenir descripcions morfològiques (Taules 1 i 4) dels perfils codificats i
butlletins (Taula 3); aquest és, però, un servei molt pobre per a un sistema
d'informació edafolbgica. Les aplicacions realment útils són les realitzades sobre
una Base de Dades ja consolidada, és a dir, amb una quantitat d'informació
suficient com per obtenir resultats significatius. En aquests moments la Base de
Dades es troba gairebé buida, i per tant aquestes aplicacions no es poden posar en
pràctica, encara que algunes d'aquestes ja estan dissenyades i llestes per al seu ús.
Entre les principals cal destacar les següents:

7.1.	 Recuperació d'informació
Aquesta és sens dubte l'aplicació més freqüentment requerida per
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l'usuari d'una Base de Dades qualsevol. Bàsicament es tracta en en nostre cas de
trobar una sèrie de pedions o d'horitzons dintre d'un pedió que compleixin una
sèrie de condicions imposades per l'usuari. Aquestes són expressades mitjançant
un llenguatge comprensible per l'ordinador i el programa de recuperació
("retrieval" d'aquí endavant) s'encarrega de crear un sub-fitxer amb els pedions o
horitzons que les compleixin. Casos típics d'aquest tipus de consulta poden ésser,
per exemple, els següents:

—Trobar tots els pedions emmarcats dintre d'una certa posició geogràfica
ateses les seves coordenades.
—Determinar els sòls q ue compleixin les restriccions d'un cert cultiu.
i així indefinidament, 1 usuari pot especificar els camps d'informació de
la fitxa codificada que han de complir la condició en un número il.limitat
enllaçant-los mitjançant claus lògiques de tipus bolea. Un llenguatge de
consulta a utilitzar podria ésser del següent estil:

BUSCA TOTS HORIZ AMB COOR Z> loo I Z <200
BUSCA TOTS HORIZ AMB PROF <100 I POROS-GLOB = 2
BUSCA TOTS PEDIÓ AMB (PAIS = 46 0 PAIS = 30) I

TIPUS-CLIMA = 31 LITOI. <> 63

i així successivament.

Aquest tipus de cerca permetrà a més a l'usuari fer modificacions a les
fitxes codificades erròniament o ampliar dades en fitxes anteriorment codifi-
cades, la implementació d'aquest programa de "retrieval" es pot fer mitjançant
varis mètodes: dissenyar la Base de Dades en funció de sistemes ja existents
(CODASYL, TOTAL, DBMS, DATATRIEVE, tots ells implementats al CCUPB) i
usar els seus sistemes de "retrievel" o be dissenyar el nostre propi sistema, que no
és excessivament complicat.

Taula Núm. 4

PEDION P-9, Espaea, SE

LOCALIZACION: Los Rosales	 Finca El Llano
Cartografía topogrófica.	 150.000. hoja	 963, Lat. 3723500" N. Long. 0220300" U. Z = 30.

Descrito por: De La Rosa Acosta. D., ( CE E A Sevilla) . Tesis doctoral

CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS Y METEOROLOGICAS. Observatorio de SE Aeropto, segun THORNTHWAIT
clima seco subhümedo Cl, mesotérmico, B'3, can gran falta de agua en verano, 52,

concentración en verano de la eficacia térmica b'2 Según UNESCO — FAO, clima Mesomediterräneo
acentuado

TEMPERATURA Y AGUA DEL SUELO. Régimen de humedad Xérico

GEOLOGIA

Geomorfología:	 Forma del relieve,	 fondo	 llano;	 con una pendiente general del	 (2%
orientación Llano.

Litología superficial: Ligeramente pedregoso

Material Original: Conglomerados

VEGETAC/ON: Cultivo.

TECNOLOGIA DE SUELOS Regadío,
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00 — 30 cm	 Ap. ( C. P. C. S. ) • color matriz, en húmedo, 	 10YR 4/2, pardo amarillento oscuro

Elementos gruesos pocos,	 gravilla y grava gruesa. Arcillo —arenoso. Estructura fuerte,

en bloques subangulares,	 gruesa.	 Muy adherente, plástico,	 friable.	 Actividad de la

fauna,	 frecuente .	 Raíces frecuentes, finas y medianas. Poros muy finos, continuos. En
el conjunto del horizonte, HC1 (11%) respuesta nula. Limite neto, plano.

30 — 50 cm	 811, color matriz, en húmedo, 10YR 4/2 pardo amarillento oscuro.	 Elementos

gruesos	 frecuentes,	 gravillas	 (grava fina).	 Arcillo—arenoso.	 Maciza,	 estructura

secundaria moderada, en bloques angulares, gruesa. Adherente, plástico. firme. Raíces
muy pocas, finas y muy finas. Poros muy finos, continuos En el conjunto del horizonte,
HC1 (11%) respuesta nula. Limite gradua/. plano.

50 — 75 cm	 8I2, color matriz, en húmedo, 10YR 4/2 pardo amarillento oscuro. 	 Elementos

gruesos frecuentes,	 gravi/las	 (grava fina),	 y muy pocos, grava gruesa, distribución

irregular.	 Franco —arcillo —arenoso.	 Maciza,	 estructura secundarla debil, 	 en bloques

subangulares. Adherente, ligeramente plástico, friable. Actividad de la fauna, poca.
Raíces pocas, muy finas, raíces de diámetro superior a 10 mm no hay. En el conjunto del
horizonte, HC1 (11%) respuesta nula. Limite neto, plano.

75 — 95 cm	 02,	 color matriz,	 en húmedo, 10YR 3/2 pardo grisáceo. Elementos gruesos

frecuentes,	 gravillas (grava fina), 	 y muy pocos, grava media. Arci/lo —arenoso. Maciza,

estructura secundaria moderada,	 prismática.	 Adherente,	 plástico,	 firme .	 Raíces

frecuentes, muy	 finas.	 Poros muy finos. continuos. En el conjunto del horizonte, HC1

(11 5) respuesta nula Limite neto, plano.

95 — 115 cm	 Cca,	 color matriz, en húmedo, 10YR 5/4 , pardo amarillento oscuro. Elementos

gruesos pocos, grava media. Franco —arcillo —arenoso. Maciza, estructura secundarla débil

prismática.	 Adherente,	 ligeramente plástico, friable. 	 Poros muy finos, continuos

En el conjunto del horizonte,	 HC1 (11 7.) respuesta alta.	 Revestimientos de Ca CO3, en

canales de raices	 Limite abrupto (5E5,1975), plano.

115	 — .115 cm	 2Cca.	 En bloques angulares	 En el conjunto del horizonte, HC1 (I1%)

respuesta alta.	 Revestimientos de Ca CO3.	 asociadas a las fragmentos de material

7.2.	 Realització de mapes
El Centre de Càlcul de la UPB té en aquests moments varis sistemes de

producció de mapes aplicables directament a treballs edafológics. En primer lloc
disposa d'un sistema de realització de mapes temàtics d'usos del sòl realitzats a
partir de les dades enviades pel satèl.lit LANDSAT, (sistema en funcionament
actualment per Catalunya) i per altra banda, la realització de cartografia
tradicional mitjançant la digitalització de mapes ja existents amb un digitalitzador
acoblat a un sistema gràfic interactiu amb restituïdors (sistema CALMA sobre un
ordinador ECLIPSE en el nostre cas). La digitalització de mapes implicaria la
creació de la Base de Dades Cartogràfica molt útil posteriorment per a la
realització de mapes temàtics a partir de les descripcions fetes dels sòls i per la
superposició de mapes tradicionals amb mapes temàtics. També és possible
actualment la producció de mapes d'isolínies que consisteixen en unir punts
d'unes mateixes característiques amb unes línies contínues mitjançant unes
fórmules d'interpolació. Aquest sistema evidentment requereix una gran quan-
titat de dades per oferir uns resultats significatius i, per tant, no és aplicable
actualment, encara que es troba ja dissenyat i en funcionament en altres àrees
d'investigació del CCUPB (Fig. 12).

7.3.	 Aplicacions diverses
Les aplicacions que es poden realitzar a partir de la Base de Dades de sòls

del SINEDARES-CATALUNYA són pràcticament il.limitades; està prevista la
producció de les següents en un futur pròxim:

—Impressió de triangles texturals en modus gràfic.
—Gràfics de la variació de certa característica del sòl amb la profunditat.
—Selecció de sòls per a cultius: ordenació de conreus.
—Tractament estadístic de les dades analítiques amb el Sistema SPSS.
—Producció de gràfics amb el sistema SYMAP.
—Tractament estadístic i gràfic amb el sistema BMDP.
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-Producció de mapes de sòls.
-Interpretació automàtica d'anàlisis de sòls i recomanacions d'adobat
amb ordinador.
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Fig. 12 —Aplicacions: Mapa d isolínies (RESEAN). Escala original: 1:50.000. Edició: CC UPB
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