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RESUM
Esta matèria aborda l’estudi dels nematodes del sòl, tant en sistemes agrícoles, com naturals, prestant
especial interés a les espècies patògenes en els primers i al paper dels nematodes en els sòls i el seu
possible ús com bioindicadores de la qualitat dels mateixos en els segons.
Es pretén que els alumnes adquirisquen els coneixements bàsics sobre la Nematología i el seu
desenrotllament actual, en especial dels seus aspectes aplicats. També han d’arribar a conéixer els
principals grups tròfics en què s’integren i les tècniques que permeten la seua extracció, muntatge i
identificació.
És fonamental que comprenguen l’interés de les espècies fitòfagues, que aprenguen a reconéixer-les i
valorar els danys que poden ocasionar en relació als seus grandàries poblacionals, que siguen
conscients de la seua importància econòmica en els sistemes de producció i que siguen capaços de dur
a terme un control eficaç de problemes fitonematológicos.
També hauran de ser capaços d’utilitzar els nematodes adequats com biocontroladores de plagues
entomològiques i algunes tècniques per a la seua detecció, cultiu i aplicació.
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CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits

COMPETÈNCIES
2148 - M.U. en Biodiversitat: Conservació i Evolució 12-V.2
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
- Ser capaços de treballar en equip amb eficiència en la seua tasca professional o investigadora.
- Ser capaços de realitzar una presa ràpida i eficaç de decisions en la seua tasca professional o
investigadora.
- Ser capaços d'accedir a la informació necessària (bases de dades, articles científics, etc.) i tenir prou
criteri per a la seua interpretació i utilització.
- Estimular la capacitat per al raonament crític i per a l'argumentació des de criteris racionals.
- Estimular l'interés per l'aplicació social i econòmica de la ciència.
- Afavorir la inquietud intel·lectual i fomentar la responsabilitat del propi aprenentatge.
- Afavorir el compromís ètic i la sensibilitat cap als problemes mediambientals.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
• Manejar correctament la terminologia científica i familiaritzar-se amb la metodologia utilitzada en la
Nematología i amb les seues fonts d’informació.
• Adquirir els coneixements bàsics imprescindibles sobre els nematodes associats al sòl.
• Identificació i interpretació d’estructures i cicles vitals d’estos organismes.
• Aprendre les tècniques d’extracció de les mostres edàfiques, així com realitzar preparacions i/o
tenyiments d’algunes estructures o organismes.
• Identificació dels organismes per mitjà de claus senzilles i bibliografia adequada.
• Adquirir capacitat de síntesi per a poder reunir, organitzada i coherentment informació o dades de
procedència variada, per mitjà de la realització de treballs proposats tutelats i avaluats.
• Obtenció d’una visió integradora dels nematodes en el mig edàfic. Comprendre el sentit dels
coneixements adquirits, interrelacionar-los i aplicar-los.
• Adquisició de coneixements bàsics sobre la Nematología i el seu desenrotllament actual, en especial
dels seus aspectes aplicats.
• Adquisició d’informació general sobre la naturalesa, activitats i el paper dels nematodes que habiten el
sòl i de les tècniques que permeten la seua detecció.
• Valoració de l’interés de les espècies fitòfagues i la seua importància econòmica en els sistemes de
producció.
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• Adquisició dels coneixements necessaris per al control de problemes fitonematológicos, per a la
utilització dels nematodes com biocontroladores de plagues entomològiques i com a indicadors de la
qualitat dels sòls.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Nematodes. Generalitats
Introducció. Objectius. Història. Característiques dels nematodes edàfics.

2. Nematofauna edàfica
Grups tròfics. Efectes directes i indirectes. Quantificació de lefecte dels nematodes en el sòl. Índexs de
comunitat i les seues aplicacions.

3. Metodologia
Mètodes i tècniques de mostreig, extracció, muntatge i identificació de nematodes edàfics i fitoparàsits.

4. Cicles biològics
Cicles biològics dels nematodes associats al sòl. Cultius de nematodes. Aplicacions.

5. Nematodes fitoparàsits i entomopatógens
Nematodes fitoparàsits. Importància econòmica i control. Nematodes entomopatógens, aplicacions.

6. Nematodes i agricultura
Pràctiques agrícoles i el seu efecte sobre la nematofauna. Relació amb la producció agrícola i amb la
qualitat del sòl.
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Pràctiques en laboratori
Elaboració de treballs individuals
Estudi i treball autònom
Preparació de classes pràctiques i de problemes
Resolució de casos pràctics
TOTAL

Hores
20.00
10.00
5.00
16.00
6.00
18.00
75.00

% Presencial
100
100
0
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
Aquesta assignatura s'impartirà en un màxim de temps de cinc setmanes, amb excepció de la sortida al
camp, que es realitzarà en el primer quadrimestre. La primera sessió tindrà un contingut teòric, per a
posteriorment durant les següents dedicar l'esforç a la part més pràctica. Ambdós activitats solaparan
de manera contínua, atés que cada activitat pràctica inclourà també qüestions teòriques.
L'inici de les classes es realitzarà, després de l'inici del segon quadrimestre, reservant la primera
sessió per a la presentació de l'assignatura, l'explicació de les tècniques de camp i de l'obtenció de
nemàtodes oportunistes.
A continuació es realitzarà la presa de mostres que marcarà l'inici de les activitats pràctiques, que
continuaràn fins finalitzar l'assigatura. Durant esta eixida s'extrauran mostres adequades que seran
analitzades durant les sessions següents, atés que bona part dels mètodes d'obtenció requerixen d'un
temps d'exposició de les mostres al metode d'extracció.
Durant el curs, els estudiants treballaran en contacte continu i intensiu amb les mostres i dedicaran
successives sessions al seu estudi i preparació.
S'exigirà també la preparació d'un treball sobre la nematofauna present en les mostres preses pels
estudiants. Els alumnes es reuniran periòdicament amb el professor i hauran d'entregar-li un guió del
treball que permeta comprovar els seus avanços. Les sessions pràctiques inclouran qüestionaris que
l'estudiant haurà d'omplir i que seran entregats al finalitzar l'assignatura. El resultat de l'avaluació
d'estos qüestionaris serà crucial per a conéixer la progressió de l'estudiant.
Al finalitzar l'assignatura, cada estudiant haurà de presentar un informe amb una àmplia valoració de
l'estat del sòl estudiat, explicant les mesures correctores que al seu parer són les més adequades i
raonant àmpliament la justificació de les mateixes.
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AVALUACIÓ
Per a l'avaluació de l'aprenentatge cada estudiant realitzarà un informe sobre l'estat del sòl analitzat, on
caldrà acreditar els coneixements adquirits, tant teòrics com pràctics. Per a l'avaluació de les pràctiques
es realitzarà a més una avaluació continuada. Les sessions pràctiques aniran lligades a qüestionaris
que l'estudiant haurà de contestar i també serà necessari tornar el material utilitzat durant les classes i la
presentació de les preparacions i del quadern que s'hagi preparat a partir de les mostres que cada un
hagi processat. Les diferents aportacions parcials de les qualificacions seran les següents:
1) Informe ............................................. 45%
2) Qüestions pràctiques i participació ........ 10%
3) Preparacions i qüestionari .................. 45%
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