
PROPRIETĂŢILE CHIMICE ALE SOLULUI

• Indicii schimbului ionic

• Proprietăţile eutrice/districe

• Reacţia solului (pH-ul)

• Oxidoreducerea 



INDICII SCHIMBULUI IONIC

• Capacitatea de schimb cationic 

     - se notează cu “T”;

     - reprezintă suma totală a cationilor care poate fi adsorbită şi 
desorbită de un sol (Lupaşcu et al., 1998);

     - se exprimă în me/100 g sol;

     - variază în funcţie de oscilaţiile pH – ului.

• Capacitatea de schimb anionic – suma totală a anionilor care 
poate fi adsorbită şi desorbită de un sol;

     - se exprimă în me/100 g sol;

     - este dependentă de pH.



INDICII SCHIMBULUI IONIC

• Suma bazelor schimbabile

     - se notează cu “S” sau “SB”; 

     - reprezintă suma cationilor de Ca, Mg, K şi Na reţinuţi în forme 
schimbabile de complexul adsorbativ al solului (Lupaşcu et al., '98);

     - se exprimă în me/100 g sol.

• Gradul de saturaţie în baze

     - se notează cu “V”;

     - exprimă măsura în care solul este saturat cu baze schimbabile 
(baze reţinute reversibil);

     - se exprimă în procente;

     - se determină cu ajutorul formulei: 



PROPRIETĂŢILE EUTRICE/BAZICE

• Proprietăţile eutrice – caracterizează solurile cu gradul de saturaţie 
în baze > 50 %;

• Proprietăţile districe – definesc solurile cu gradul de saturaţie în 
baze < 50 %.



REACŢIA SOLULUI (pH-ul)

• pH - ul (potenţialul de hidrogen) – reprezintă valoarea concentraţiei 
ionilor de H într-o soluţie;

• Acizi – au mai mulţi ioni de H decât de OH (hidroxil);

• Soluţie neutră – numărul ionilor de H este egal cu cel al ionilor de 
OH;

• Baze (soluţii alcaline) – au mai mulţi ioni de OH decât de H.

Clase de reacţie a solului
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SCALA pH – ului



OXIDOREDUCEREA

• Reprezintă reacţia chimică ce se desfăşoară prin intermediul 
transferului de electroni de la un atom sau ion la altul, cu 
modificarea stării lor de oxidare (Lupaşcu et al., 1998).

     - transferul de electroni se realizează de la substanţa care se 
oxidează la cea care se reduce

• Potenţialul redox – diferenţa de potenţial care ia naştere într-o 
reacţie de oxido-reducere între cele două semireacţii, cea de 
oxidare şi cea de reducere.

     - se notează cu Eh;

- se măsoară în volţi (V, mV);

• rH-ul (reducerea hidrogenului) – logaritmul negativ al presiunii fictive 
a H molecular din sol apreciat la suprafaţa electrodului indiferent.



ADÂNCIMEA DE APARIŢIE A UNUI ORIZONT SAU 
CARACTER DIAGNOSTIC
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50 – 100mezo-

20 – 50epi-

0 – 20proxi-

Interval (cm)Prefixe




