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Informació general de l'assignatura

Denominació ECOSISTEMES I ECOFISIOLOGIA DE FRUITERS

Codi 12750

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Enginyeria
Agronòmica

2 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRACAMP PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.2 1.2 1.2 2.4

Nombre de
grups

1 1 1 1

Coordinació VILLAR MIR, JOSEP MARIA

Departament/s MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

6 ECTS (Entre 45 i 60 hores de classe, i entre 120 i 150 hores de treball per a l'estudi
i la realització d'exercicis i avaluacions)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Distribució de crèdits Teoria Pràctiques d’aula Pràctiques laboratori i de camp Total Professor 
1,5 0,6 0,4 2,5 J.M Villar 
1,2 0,4 0,4 2 J. Costa 
1,1 0,2 0,2 1,5 M. Pascual 
3,8 1,2 1,0 6
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

COSTA TURA, JOAN joan.costatura@udl.cat 2

PASCUAL ROCA, MIQUEL miquel.pascual@udl.cat 1,5

VILLAR MIR, JOSEP MARIA josepmaria.villar@udl.cat 2,5

Objectius acadèmics de l'assignatura

Ecosistemes i Ecofisiologia de Fruiters és una matèria obligatòria introductòria del Màster de Fructicultura que
permet fer front a la resta de matèries, al proporcionar coneixements bàsics i aplicats d’una forma integral. Aquesta
matèria proporciona les bases de la productivitat en fructicultura, i les integra d’una forma pràctica per optimitzar la
productivitat i la qualitat de les collites d’una forma genèrica. L’estudiant ha d’entendre com optimitzar els recursos,
conèixer les limitacions ambientals i ha de tenir la capacitat d’adaptar els coneixements per poder innovar i
progressar en l’àmbit de la fructicultura.

Competències

Bàsicament, les competències són de tipus transversal, es a dir, adquirir competències d'atunomia i iniciativa
personal, comunicatives i aprendre a aprendre, així com desenvolupar competències metodològiques d'acord amb
els aspectes desenvolupats a la matèria, per solucionar problemes i desenvolupar nous conceixements.

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

Mòdul 1: Ecosistemes 3 ECTS

1.1. Energia i Radiació. Conversió d’Energia a Matèria Seca. Balanç de Carboni en fructicultura (Josep M Villar)
1.2. El recurs sòl. Indicadors de qualitat i principals restriccions per la producció fructícola. Fertilitat de sòls(Josep
M Villar) 1.3. Balanç d’Aigua en fructicultura (Josep M Villar) 1.4. Cicles i Balanç de Nutrients en fructicultura. 
(Josep M. Villar ) 1.5. Estudi d’ecosistemes fruiters. Selecció d’emplaçament de plantacions (Miquel Pascual, Joan
Costa i Josep M Villar)

Mòdul 2: Ecofisiologia de fruiters 3ECTS

2.1. Relacions Il·luminació-Sistemes de formació (Joan Costa) 2.2. Efectes ambientals en la fotosíntesi. Intercanvi
de CO2. Repartiment de Carboni. Fulla-arbre-plantació (Joan Costa) 2.3. Relacions hídriques en fruiters (Joan
Costa) 2.4. Creixement i desenvolupament en fruiters (Joan Costa) 2.5. Fructificació i creixement de fruits (Joan
Costa; Miquel Pascual) 2.6. Tècniques ecofisiològiques i aplicacions de l’ecofisiologia. Mètodes de camp i
instrumentació (Miquel Pascual, Joan Costa i Josep M Villar)
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Eixos metodològics de l'assignatura

Es combinaran les classes presencials amb classes al camp i al laboratori, amb l'ús de instrumental i sensors,
d'acord amb els continguts de la materia. L'estudiantat farà ús d'aquests equips de forma responsable i emetrà
breus informes experimentals realitzats al camp de pràctiques.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

La materia es desenvolupa al primer semestre, i les classes seran els dilluns per les tardes de les 15h a les 19h.
El curs 2019-2020 s'inicia el dilluns 7 d'octubre i finalitza el dilluns 3 de febrer (que serà la data de l'avaluacio dels
coneixements).

Està previst fer sortides de camp amb el professorat de la materia durant alguns matins que es coordinaran amb la
disponibilitat de l'estudiantat.

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada mitlançant la realització d'exercicis (30%), treballs pràctics (30%) i avaluació de
coneixements (40%)

Bibliografia i recursos d'informació

Els estudiants tindran el primer dia de curs la relació de bibliografia i duant el semestre s'accedirà a pàgines web
amb recursos formatius sobre el tema.

Referències bàsiques:

Faust M. 1989. Physiology of temperature zone fruits trees. John Wiley and Sons

Jones H. 2013. Plants and microclimate: a quantitative approach to environmental plant physiology. Cambridge
University Press.

Maib K.M. et akl (Ed.) 1996. Tree fruit physiology: growth and development. Good fruit grower.

Schaffer et al. 1994. Environmental physiology of fruit crops. CRC Press. Volume I and II

Steduto et al. 2012. Crop yield response to water . FAO Irrigation and drainage paper 66. Rome Italy.

Tromp J. et al. 2005. Fundamentals of temperate zone tree fruit production. Backhuys Pub.

Villar P i Villar JM. 2016. Guia de la fertilitat dels sòls i la nutrició vegetal en producció integrada. Consell Català de
la Producció Integrada. Gencat. (disponible on line)

White R.E. 2009. Understanding vinyerad soils. Oxford University Press.
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