
ORIZONTURI DIAGNOSTICE DE ASOCIERE

• se notează cu “sa”;

• este un orizont mineral îmbogăţit în săruri mai uşor solubile în apă 
rece decât gipsul;

• conţinutul de săruri variază în funcţie de tipul de salinizare astfel:

- ≥ 1 % pt. salinizare clorurică;

- ≥ 1,5 % pt. salinizare sulfatică;

- ≥ 0,7 % pt. salinizare sodică.

• grosime minimă de 10 cm.

ORIZONTUL SALIC

în cazul solurilor 
cu textură mijlocie



ORIZONTUL HIPOSALIC

• se notează cu “sc”;

• este un orizont mineral care conţine săruri uşor solubile;

• conţinutul de săruri variază în funcţie de tipul de salinizare astfel:

- 0,1 – 1 %, dacă tipul de salinizare este cloruric;

- 0,15 – 1,5 %, dacă tipul de salinizare este sulfatic;

- 0,07 – 0,7 %, dacă tipul de salinizare este sodic

• prezintă o grosime minimă de 10 cm.

în cazul solurilor 
cu textură mijlocie



ORIZONTUL NATRIC

• se notează cu “ac”;

• prezintă o saturaţie în Na schimbabil de 5 -15 % din T;

• grosime minimă 10 cm.

ORIZONTUL HIPONATRIC

• se notează cu “na”;

• prezintă o saturaţie în Na schimbabil > 15 % din T;

• grosime minimă 10 cm.



ORIZONTUL ANDIC

• se notează cu “an”;

• se întâlneşte în asociere cu un orizont A sau B;

• este condiţionat de prezenţa în sol a unor cantităţi mari de allofane, 
imogolit, ferihidriţi sau complecşi alumino-humici;

• aceşti compuşi rezultă, de obicei, din alterarea moderată a 
depozitelor piroclastice (pot să fie apară şi în asociaţie cu materiale 
nevulcanice de tipul loessului, de ex.);

• conţine cantităţi mari de materie organică, dar care nu trebuie să 
depăşească 25 % C organic;

• este bogat în Al şi Fe extractabil (> 2 %);

• conţine sticlă vulcanică într-un procent cuprins între 5 – 50%;

• prezintă o compoziţie optică izotropă (proprietăţi fizice identice în 
toate direcţiile);

• are proprietăţi tixotropice;

• grosime minimă de 30 cm;

• se întâlneşte la andosoluri şi cambisoluri.



• Allofane – materiale amorfe (faţă de razele X), hidratate, constând din 
amestecuri de geluri de silice şi hidroxid de Al (alumino-silicaţi).

- sunt caracteristice pt. argila din andosoluri şi se formează prin alterarea 
rocilor vitroase sub influenţa materiei organice.

• Amorf – masă neorganizată, nediferenţiată, fără o formă regulată.

• Imogolit – amestec de alumino-silicaţi hidrataţi, slab cristalizaţi. 

- este similar cu allofanele prin proprietăţile fizico-chimice.

• Tixotropie – proprietate a unor corpuri foarte vâscoase sau foarte 
umede de a se lichefia prin agitare, presare sau ca urmare a acţiunii 
ultrasunetelor şi de a reveni la starea iniţială de repaus (de ex. 
bentonita).

     - transformările tixotropice sunt reversibile.



ORIZONTUL VITRIC

• orizont mineral ce prezintă o textură grosieră (< 10 % argilă);

• este format din roci magmatice efuzive necristalizate;

• prezintă > 10 % sticlă vulcanică;

• nu are proprietăţi tixotropice;

• grosime minimă 30 cm;

• este specific subtipurilor următoarelor soluri: andosol, gleisol, 
luvisol, cambisol, faeoziom, acrisol, lixisol.



ORIZONTUL VERTIC

• se notează cu “y”;

• se asociază cu un orizont A, B sau C:

• prezintă un conţinut de minim 30 % (frecvent > 50 %) argilă 
predominant gonflantă (smectică);

• în perioadele umede orizontul este masiv;

• în perioadele uscate apar crăpături largi de peste 1 cm şi cu o 
grosime ≥ 50 cm;

• în cursul uscării suprafaţa solului se fragmentează în micropoliedrii
(fenomen numit automulcire);

• prezintă structură sfenoidală;

• grosime minimă de 50 cm;

• apare la vertisoluri.



Situaţia unui vertisol în sezonul uscat.









Vertisoluri din Somalia (Djebeli).



Vertosol gleic
din zona localităţii 
Coşteiu (jud. Timiş)













ORIZONTUL PELIC

• se notează cu “z”;

• se găseşte în asociere cu un orizont A, B sau C;

• este un orizont argilos  - > 45 % argilă predominat negonflantă
(nesmectică);

• structura este poliedrică sau prismatică, cu agregate de dimensiuni mari;

• în stare uscată prezintă crăpături largi şi adânci, dar care nu au frecvenţa 
şi dimensiunile celor  întâlnite la orizontul y;

• apar şi feţe de presiune şi alunecare, dar ele nu determină formarea 
structurii sfenoidale;

• este foarte dur în stare uscată şi devine plastic în stare umedă;

• grosimea este de minim 50 cm;

• apare la pelisoluri.



ORIZONTUL TAKÂRIC

• apare în zonele deşertice cu soluri 
periodic inundate;

• se prezintă sub forma unei cruste 
superficiale, care crapă în plăci 
poligonale mari;

• crusta formată are o consistenţă 
foarte dură în stare uscată şi devine 
plastică şi adezivă în stare umedă;

• textura este lutoasă sau mai fină;

• structura este foiasă;
• se foloseşte doar în WRB pt. 

caracterizarea la nivel de subtip a 
unor soluri cum ar fi: fluvisolurile, 
solonceacurile, soloneţurile, 
calcisolurile, gipsisolurile etc.





ORIZONTUL CRIIC

• este un orizont mineral sau organic format sub influenţa unui climat 
rece (arctic), cu temperaturi negative ale solului minim 2 ani 
consecutivi;

• se întâlneşte în zonele de permafrost;

• se află sub influenţa proceselor de crioturbaţie (deranjament al 
substratului sub acţiunea îngheţului);

• apare sub forma unor crăpături poligonale;

• este întâlnit la criosoluri şi la histosolurile din zonele reci.



Şosea construită pe criosol - Alaska



ORIZONTUL PETROCALCIC

• mai poartă denumirea de petrocalxic;

• se notează cu “pc”;

• este un orizont calcic cimentat continuu prin CaCO3, uneori şi 
MgCO3;

• gradul de cimentare este puternic, a.î. agregatele structurale lăsate 
în apă nu se desfac;

• în stare uscată nu pate fi săpat cu cazmaua;

• porii solului sunt astupaţi cu săruri, a.î. orizontul pc reprezintă o 
barieră pt. rădăcini;

• apare masiv şi lamelar, foarte tare şi extrem de tare, în stare uscată 
şi foarte ferm sau extrem de ferm când este umed;

• grosimea este de peste 10 cm.



ORIZONTUL FRAGIC

• se notează cu “x”;

• este situat sub un orizont E, Bv, Bt sau Bs;

• are un conţinut foarte scăzut de materie organică;

• apare aparent cimentat dacă este uscat, având o consistenţă tare 
sau foarte tare;

• în stare umedă devine slab sau moderat casant datorită tendinţei 
agregatelor de a se rupe brusc la presiune, în locul apariţiei unei 
slabe deformări;

• un fragment uscat lăsat în apă se dezmembrează;

• textura este medie sau, uneori, grosieră;

• structură poliedrică angulară sau prismatică;

• > 90 % din volumul solului nu poate fi explorat de sistemul radicular;

• grosimea minimă este de 25 cm.



ORIZONTUL DURIC

• este caracterizat prin proprietăţi fragice amplificate datorită 
cimentării agregatelor structurale prin intermediul oxizilor de siliciu;

• conţine > 10 % durinoduri, cu dimensiuni > 1 cm, cu o consistenţă 
ridicată în stare uscată şi casante în stare umedă;

• agregatele structurale nu se dezmembrează în apă;

• grosime de minim 10 cm.



ORIZONTUL PETRODURIC

• este un orizont cimentat în proporţie de > 50 % prin acumulări 
secundare de silice sub formă de pelicule pe feţele agregatelor 
structurale sau sub formă de punţi între grăunţii de nisip;

• are structură masivă şi continuitate laterală a.î. rădăcinile îl pot 
străpunge doar în lungul crăpăturilor verticale (> 10 cm distanţă);

• grosime de minim 10 cm.



ORIZONTUL GIPSIC

• este format prin acumulare secundară de CaSO4 sub formă de 
cristale;

• CaSO4 se găseşte într-un procent > 12 %;

• grosime minimă de 15 cm;

• apare la gipsisoluri.

ORIZONTUL PETROGIPSIC

• este cimentat prin gips cristalizat secundar;

• conţinutul de gips depăşeşte 60 %;

• agregatele petrogipsice nu pot fi străpunse de rădăcini şi nu se 
desfac în apă;

• grosime minimă de 10 cm.



ORIZONTUL PLINTIC

• este format dintr-un amestec de argilă caolinitică, cuarţ, oxizi de fier 
şi foarte puţin humus;

• la uscare se indurează ireversibil;

• are cel puţin 15 cm grosime;

• procentul de Fe liber este de 2,5 %;

• apare la plintisoluri.

ORIZONTUL PETROPLINTIC

• spre deosebire de orizontul plintic, are un conţinut mai ridicat de Fe
liber (> 10 %), ceea ce duce la cimentarea agregatelor structurale;

• grosimea este de minim 10 cm.



Blocuri de plintit



ORIZONTUL SULFURATIC

• se notează cu “sf” (sulfidic material);

• este un strat de sol mineral sau organic situat într-un mediu 
permanent saturat cu apă;

• conţine ≥ 0,75 % sulf;

• are un conţinut de CaCO3 < decât triplul celui de S (CaCO3:S < 3);

• reacţia este puternic acidă (pH > 3,5);

• grosime minimă de 15 cm.

• Materialele cu caracter sulfuratic se acumulează în solurile care sunt 
permanent saturate cu ape salmastre, dar pot să apară şi în 
mlaştinile cu ape dulci, dacă acestea conţin compuşi cu sulf. 

• Dacă solul este drenat, sulfurile se oxidează şi se formează acid 
sulfuric. 



ORIZONTUL SULFURIC

• se notează cu “su”;
• este un orizont mineral de subsuprafaţă care rezultă în urma

drenajului artificial şi oxidării sulfurilor acumulate în solurile
mlăştinoase lipsite sau sărace în CaCO3;

• pH < 3,5;
• nu are loc neutralizarea completă a H2SO4 format în procesul de 

oxidare;
• grosimea de minim 15 cm.



ORIZONTUL SCHELETIFER

• se notează cu “q”;

• apare în asociere cu un orizont A, E, B sau C;

• se caracterizează prin prezenţa fragmentelor de rocă nealterată

într-un procent > 25 %;

• grosimea minimă este de 20 cm.

• Un orizont scheletifer cu > 75% schelet redă caracterul scheletic
(qq) al solului, iar cel cu 25 - 75% schelet imprimă caracterul 
subscheletic (q). 


