
NOŢIUNI INTRODUCTIVE

• PEDOLOGIE – pedon (gr. pământ, sol) + logos (gr. cunoştinţă, 
ştiinţă).

• Pedologia – ştiinţa care se ocupă cu studiul solului şi al relaţiilor lui 
cu componentele mediului (Secu şi Rusu, 2007).

• Pedologia  - ramură a ştiinţei solului care se ocupă de studiul 
solurilor şi învelişului de sol ca entitate şi resursă naturală, respectiv 
sub aspectul genezei, caracterelor morfologice, proprietăţilor fizice, 
chimice şi biologice, clasificării, distribuţiei şi principiilor generale de 
folosire, ameliorare şi dirijare a fertilităţii lui (Lupaşcu et al., 1998).



NOŢIUNI INTRODUCTIVE

• SOLUL – este un corp natural cu organizare proprie, diversificat 
spaţial, care se formează şi evoluează în timp, la suprafaţa scoarţei 
terestre, în urma interdependenţei de lungă durată a factorilor şi 
proceselor pedogenetice (fizice, chimice, biologice etc.). 

• Solul se caracterizează prin:
- compoziţie trifazică (solidă, lichidă, gazoasă) diferenţiată pe 
verticală;

     - dinamică complexă şi permanentă;
- fertilitate – proprietate complexă specifică solului, care îl 
deosebeşte atât de roca pe care s-a format, cât şi de alte corpuri 
naturale;
- capacitatea de a susţine viaţa;
- situat la interferenţa geosferelor.



COMPOZIŢIA SOLULUI

• În sol se regăsesc 4 grupe de constituenţi:
     - faza solidă minerală;
     - faza solidă organică;
     - faza fluidă lichidă (soluţia solului);
     - faza fluidă gazoasă (aerul).

Ponderea medie a componenţilor solului
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NOŢIUNI INTRODUCTIVE

• Orizontul de sol sau orizontul pedogenetic reprezintă un strat, 
aproximativ paralel cu suprafaţa terenului (topografică), care are o 
serie de proprietăţi rezultate din procesul de pedogeneză, proprietăţi 
care diferă de cele ale stratelor adiacente (supraiacente şi/sau
subiacente)(Florea şi Munteanu, 2003).

• Profilul de sol – reprezintă o secţiune verticală de la suprafaţa 
scoarţei terestre până la materialul parental (roca subiacentă), prin 
care se asigură studiul solului (Secu şi Rusu, 2007).
- se obţine prin săparea unei gropi sau pe peretele unei deschideri 
naturale.

• Materialul parental – reprezintă materialul mineral detritic sau 
materialul organic pe seama căruia s-a format şi dezvoltat solul.



Secţiune verticală într-un profil de sol deschis într-o zonă tabulară



















CLASIFICAREA ORIZONTURILOR PEDOGENETICE

• Orizonturi principale: T/H, O, A, E, B, C, R

• Orizonturi de asociere: G, W
• Orizonturi de tranziţie: AB, A/C, E+B, C+R

• Orizonturi diagnostice:

- principale: Am, Au, Ao, El, Ea, Bv, Bt, Bs, Cca
- de asociere: Ame, Btna, an, y, q, w, z

- speciale: Al, Amf, su

• Orizonturi antropedogenetice: Aho, aq

• Caractere şi proprietăţi diagnostice


