ORIZONTUL B
• este un orizont mineral de subsuprafaţă;
• apare sub un orizont A, E sau O;
• se caracterizează prin pierderea în întregime sau aproape în întregime a
structurii iniţiale a rocii;
• concentrare iluvială de argilă silicatică şi substanţe amorfe active
compuse din materie organică şi compuşi (oxizi) cu aluminiu, cu sau fără
fier;
• prezenţa argilei şi sescvioxizilor duce la apariţia nuanţelor mai roşiatice
în B, comparativ cu orizonturile adiacente;
• structură poliedrică sau prismatică medie sau mare, bine dezvoltată;
• uneori este fragil (la presare între degete se sfărâmă brusc fiind casant);
• prezintă trăsături morfologice de deplasare (levigare) a carbonaţilor;
• există mai multe tipuri de orizonturi B, foarte mult diferenţiate între ele,
rezultate în urma relaţiilor stabilite cu straturile adiacente.

ORIZONTUL B CAMBIC
• se notează cu Bv;
• se formează prin alterarea slab-moderată in situ (pe loc) a
materialului parental (a mineralelor şi rocilor primare);
• se remarcă prezenţa mineralelor primare alterabile (cca. 10 %);
• culori mai închise sau cu crome mai mari sau în nuanţe mai roşii
decât materialul parental;
• structură poliedrică medie şi mare sau columnoid - prismatică
moderat dezvoltată (uneori apare nestructurat);
• textură nisipolutoasă, în general, mai fină decât a materialului
parental;
• prezintă spălarea totală a sărurilor uşor solubile şi a carbonaţilor, cu
excepţia orizonturilor B salinizate;
• grosime de minim 15 cm;
• Bv apare la următoarele soluri: cambisoluri, rendzine, cernoziomuri,
faeoziomuri, umbrisoluri, andosoluri, gleisoluri, etc.

ORIZONTUL B ARGIC
• se notează cu Bt;
• se găseşte sub orizonturile eluviale (El sau Ea), dar poate să apară şi
sub orizonturile Am sau Ao;
• are un conţinut mai mare de argilă decât orizontul supraiacent (în medie
cu 3-8 %);
• se caracterizează prin apariţia argilei orientate (iluvială) care în
materialele de sol structurate formează pelicule pe feţele verticale şi
orizontale ale elementelor structurale şi umplu porii fini;
• culori diverse (brun, negru, roşu etc.), dar mai închise decât cele ale
materialului parental;
• structură prismatică, columnoidă, poliedrică mare, bine dezvoltată;
• textura mai fină decât a orizontului supraiacent;
• are o compactare evidentă şi o diminuare semnificativă a permeabilităţii;
• prezintă spălarea totală a sărurilor solubile şi a carbonaţilor;
• conţinutul de Na schimbabil trebuie să fie sub 15% din T;
• grosimea ≥ 25 cm când A+E+B<75 cm; ≥ 35 cm dacă solul are 75-100
cm; > 45 cm când solul depăşeşte 100 cm grosime;
• Bt apare la: luvisoluri, albeluvisoluri, nitisoluri, alisoluri, cernoziomuri, etc.

ORIZONTUL B SPODIC
• se notează cu Bhs, în cazul în care materialul amorf iluvial conţine mai
mult humus decât orizontul supraiacent sau cu Bs, în cazul în care
conţine mai puţin humus decât în orizontul supraiacent.
• se găseşte sub un orizont A, E sau AE;
• are culori închise, cu tente roşcate (nuanţe de 7,5 YR sau mai roşii);
• textură grosieră şi mijlociu grosieră;
• conţine materiale spodice, alcătuite din substanţe amorfe active, iluviate,
compuse din materie organică, oxizi de Al, cu sau fără oxizi de Fe;
• reacţie acidă (pH < 5,8);
• grosime minimă 2,5 cm [iar limita superioară situată sub 10 cm de la
suprafaţa orizontului mineral – sub un Ea)];
• se întâlneşte la podzoluri.

ORIZONTUL B CRIPTOSPODIC
• se notează cu Bcp;
• prezintă majoritatea caracterelor menţionate la orizontul Bs;
• este orizontul B din solurile puternic acide şi care prezintă acumulare
iluvială de material amorf activ, predominat humic şi aluminic şi mai puţin
material amorf activ feric;
• este situat sub un orizont Au foarte humifer (> 20 % materie organică);
• nu prezintă coloritul roşcat specific orizontului spodic sau acesta este
mascat de conţinutul ridicat de materie organică (în general peste 10%);
• culoarea în nuanţe de 10 YR, cu valori şi crome reduse;
• se întâlneşte la criptopodzoluri.

ORIZONTUL B ARGIC-NATRIC
• se notează cu Btna;
• este asemănător orizontului Bt, dar are un conţinut de Na > 15 % în
primii 20 cm;
• structura este columnară sau prismatică, iar uneori poliedrică mare cu
limbi care se prelungesc din E şi care pătrund în B mai mult de 2,5 cm;
• grosime minim 15 cm;
• apare la nivel de subtip la unele soluri, ca de exemplu vertisolul.

ORIZONTUL B FERALIC SAU B OXIC

• este un orizont intens alterat;
• este format dintr-un amestec de hidroxizi de fier şi/sau aluminiu,
argilă caolinitică şi grăunţi minerali rezistenţi la alterare;
• are culori deschise (nuanţe de 5 Y, cu valori mari şi crome medii);
• prezintă o textură mijlocie sau fină;
• are < 10 % schelet;
• T foarte mică;
• grosime minimă de 30 cm;
• apare la feralsoluri şi plintisoluri.

