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Rezumat
Humusul prezintă un component esenţial al solurilor de care depind principalele lui
calităţi şi particularităţi. Conţinutul de humus condiţionează şi nivelul taxonomic în
sistematica unor soluri. Rezultatele generalizării datelor analitice contemporane permit
introducerea unui sistem de indici cantitativi pentru aprecierea gradului  de humifi care a
unităţilor taxonomice şi divizarea lor la nivel de gen.
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Introducere
În procesul pedogenezei în profi lul solului se formează şi se acumulează o substanţă

chimică cu componenţă foarte complicată care a fost numită humus. Această substanţă
se formează în rezultatul interacţiunii biotei solului cu reziduurile organice provenite
din descompunerea materiei organice.

Humusul prezintă componenta principală şi condiţionează principalele proprietăţi
ale solului.

Din aceste considerente în perioada tinereţii pedologiei humusului i se acorda
respectiv un rol primordial; cernoziomul era numit după conţinutul de humus (тучный)
şi grosimea profi lului humifi cat (мощный).

Cu timpul aceşti indici cedau nivelul taxonomic, actualmente ne mai fi ind luaţi
în consideraţie în clasifi cările contemporane [1]. Însă humusul nu şi-a pierdut rolul
primordial în pedogeneză, o problemă actuală a  stării solurilor valorifi cate prezintă
dehumifi carea.

În Republica Moldova rolul humusului în pedogeneza şi taxonomia solurilor este
conştientizat (utilizat în clasifi carea cernoziomurilor), însă conţinutul de humus nu este
limitat de indici cantitativi [2].

Problema constă în faptul că conţinutul de humus este dependent de mulţi factori:
fi tocenoză (stepă, pajişte, pădure), componenţa granulometrică (argilă, lut, nisip),
modul de utilizare a solului (plantaţie, păşune, fâşie de protecţie), gradul de degradare
şi modul de transformare tehnogenetică a solurilor valorifi cate (erodare, arătură,
desfundare etc.). Pe teritoriul Republicii Moldova stepe de graminee (păiuş-negară)
pe cernoziomuri virgine nu s-au păstrat. Valorifi carea totală a cernoziomurilor şi
lucrarea lor în decurs de sute de ani au provocat degradarea lor – destructurarea şi
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dehumifi carea cu toate consecinţele respective. Înţelinirea cernoziomurilor cu ierburi
perene şi înfi inţarea plantaţiilor silvice (fâşii forestiere antierozionale, etc.) în decurs de
4-5 decenii pot restabili evident partea superioară a profi lului cernoziomului (orizontul
A) – parţial structura grăunţoasă şi conţinutul de humus [3]. Asemenea „îmbunătăţiri”
se produc doar în solurile slab degradate, care şi-au păstrat profi lul vertical. În solurile
puternic erodate aceste procese se produc foarte lent. Sub o plantaţie de salcâm şi
sălcioară în decurs de peste 40 de ani s-a format un strat de sol humifi cat cu grosimea
doar de 1-2 cm.

Materiale şi comentarii
Cercetările pedologice efectuate în diferite scopuri, în mod obligatoriu includ

aprecierea analitică a conţinutului de humus în diferite orizonturi. Însă aceste rezultate
nu se iau în consideraţie la denumirea solului.

În clasifi carea actuală [2] conţinutul de humus condiţionează divizarea
cernoziomului tipic în moderat humifer şi slab humifer (obişnuit). Această divizare se
referă preponderent la solurile valorifi cate, însă criteriul cantitativ lipseşte.

Recent cercetările efectuate în pădurile de stejar pufos au evidenţiat variabilitatea
taxonomică a cernoziomurilor la nivel de subtip (levigate, tipice, carbonatice) şi a
conţinutului de humus [5-7]. Astfel în prezent avem o variabilitate considerabilă
a cernoziomurilor cu diferit conţinut de humus (şi cu diferită grosime a profi lelor
humifi cate), ceea ce nu se ia în consideraţie în actuala clasifi care.

Cercetările solurilor cenuşii tipice în diferite regiuni şi sub diferite tipuri de păduri,
au stabilit o evidentă deosebire a conţinutului de humus în orizonturile superioare şi
subiacente (A

1
, A

2
 şi B

1
). Acest indice cantitativ în clasifi cările precedente erau luate

în consideraţie la aprecierea gradului de podzolire (cenuşii podzolite, cenuşii slab
podzolite). Nu este luat în consideraţie  conţinutul de humus în solurile brune şi nici în
tipurile claselor de sol azonale (litomorfe, hidromorfe, halomorfe, dinamomorfe).

Având în vedere rolul humusului în pedogeneză, consider oportună introducerea
în sistemul taxonomic al solurilor Moldovei a indicelor cantitativi ai conţinutului de
humus la nivel de gen (conţinutul) şi la diferite niveluri (grosimea profi lului).

În continuare se propune un sistem de indici cantitativi pentru diferite tipuri de sol.
Aprecierea acestor indici a fost efectuată prin analiza bazei de date, colectate în ultimile
decenii, şi adaptarea lor la sistemul taxonomic de clasifi care a unităţilor superioare ale
solurilor Moldovei [4].

În solurile brune, conţinutul de humus în stratul 0-10 cm variază între 4,5 şi 7,7%
în profi lele săpate în pădure şi 3,2-1,1% în solurile valorifi cate.

În solurile cenuşii albice şi tipice, conţinutul de humus constituie 6,8-2,9% sub
păduri şi 3,8-1,6% în arătură, în cenuşii molice, respectiv 10,9-8,9 şi 4,1-2,6%.

Destul de variabil este conţinutul de humus şi în cernoziomuri. Cele mai humifi ere
sunt cernoziomurile argilo-iluviale, levigate şi tipice sub pădurile de stejar comun
(argilo-iluviale), stejar pufos (levigate şi tipice) şi fâşii foresiere (4,5-11,3%). Slab
humifere sunt cernoziomurile tipice şi carbonatice dehumifi cate în rezultatul valorifi cării
şi lucrării în decurs de secole.

Conţinutul de humus în solurile litomorfe, hidromorfe, halomorfe şi dinamomorfe
variază în funcţie de diferiţi factori (granulometrie,fi tocenoză, valorifi care, colmatare,
ameliorare etc.).
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Luând în consideraţie variabilitatea reală a conţinutului de humus în stratul superior,
pentru a evidenţia nivelul de humifi care a fi ecărui sol, se propune următoarea gradaţie a
indicelor cantitativi (tab. 1.)

Tabelul 1. Gradul de humifi care (Conţinutul de humus, %) la adâncimea 0-10 cm.
humic humifer moderat humifer slab humifer

>7,5% 7,5-5,0% 5,0-3,5% <3,5%

Nivelul taxonomic al solurilor după gradul de humifi care, având în vedere rolul
humusului în pedogeneză, consider, că trebuie să urmeze imediat după subtip la nivel
de gen, după care ar urma pentru cernoziomuri grosimea profi lului, cu conţinutul de
humus >1% (tab. 2).

Tabelul 2. Componenţa fi zico-chimică a diferitor subtipuri de cernoziom

Adâncime,
cm

Higrosco-
picitate

Humus CaCO3 pH

Cationi schimbabili

Ca++ Mg++ ∑
% me/100 g sol

Cernoziom argilo-iluvial humifer profund, pr. 1003 (stejăret)
0-10 4,2 7,33 - 6,1 32,8 4,4 37,2

15-25 3,8 5,04 - 5,0

40-50 3,9 3.21 - 4,9 28,0 4,4 32,4

60-70 4,1 1,78 - 5,2

80-90 4,3 0,8 - 5,2 25,2 4,0 29,2

110-120 3,6 0,63 - 6,3

Cernoziom levigat humic profund, pr. 015 (stejar pufos)

0-5 7,28 11,74 - 7,4 33,91 7,72 41,63

20-30 6,52 4,48 - 6,8 23,86 7,24 31,10

45-55 7,06 2,44 - 6,7 24,42 8,14 32,56

70-80 7,02 1,10 - 6,5 24,18 7,92 32.10

90-100 6,53 0,71 - 6,8 24,71 8,31 33,02

110-120 6,67 - - 6,9 26,68 7,04 33,72

Cernoziom tipic  humifer profund, pr. 102 (stejar pufos)

0-4 4,46 7,1 7,40 30,08 4,22 34,3

15-25 3,81 3,3 7,75 24,5 4,15 28,65

35-45 3,97 2,6 7,95 25,16 4,37 29,53

60-70 3,40 1,6 13,39 8,2 20,27 4,13 24,4

90-100 2,80 0,8 16,1 8,4 15,63 4,94 20,56

Cernoziom carbonatic slab humifer profund, pr. H1 (arătură)
0-10 5,7 11,95 2,3 7,25 34,7 7,0 41,7

20-30 5,6 4,21 1,8 7,8 35,6 6,5 42,1

50-60 5,4 1,98 2,2 7,25 33,4 4,2 37,6

75-85 5,2 1,45 7,3 7,57 31,8 4,5 36,3

90-100 5,0 1,00 15,8 8,02 26,0 4,0 30,0

110-120 4,7 0,89 16,8 8,15 24,1 3,4 27,5
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În solurile brune şi cenuşii conţinutul de humus (>1%) este caracteristic doar
orizonturilor superioare 0-10-20 cm şi scade brusc spre adâncime (cu excepţia solului
cenuşiu molic). Însă unele soluri cenuşii tipice se deosebesc prin grosimea stratului
humifi cat. Există evident două grupuri de soluri cenuşii tipice, care se deosebesc
prin caracterul distribuirii humusului pe profi lul vertical. Această deosebire se referă
în primul rînd la orizontul A

2
,care poate fi  cenuşiu-închis-albicios (foto 1) sau brun

gălbui (foto 2).

Foto 1. Sol cenuşiu tipic moderat humifer Foto 2. Sol cenuşiu tipic humifer ocric

Primele sunt răspândite preponderent la contact cu arealele solurilor cenuşii molice,
ultimile contactează cu solurile brune luvice. Consider oportună evidenţierea lor la nivel
mai jos de gen cu termenul ocric = sol cenuşiu tipic moderat humifer ocric (conţinutul
de humus în stratul 10-25 cm >1,2%). În solurile cenuşii molice conţinutul de humus
(>1%) şi culoarea cenuşie închisă este caracteristică pentru tot orizontul A

1
adică până

la 45-50 cm. Aceste soluri pot fi  numite moderat profunde.
Distribuirea diferită a conţinutului de humus în orizontul eluvial al solurilor cenuşii

tipice este evidentă în profi lele 7-a şi 5 (tab. 3, 4).
Profi lul solului cenuşiu tipic moderat humifer (7-a) este amplasat pe un versant

sudic cu înclinaţia de 2° la altitudinea 240 m într-o pădure din Zona Codrilor.

Descrierea morfologică a solului cenuşiu tipic. Profi lul 7-a
A1 0–8 cm, –litieră cu material parţial humifi cat, mai jos – orizont cenuşiu închis în

stare umedă şi cenuşiu în stare uscată, lutos, structură grăunţoasă, foarte afânat, poros,
partea de jos a orizontului pudrată cu SiO

2
, trecere lentă;

A2 8–37 cm, – brun-cenuşiu până la brun închis, lutos, structură nuciformă, pudrarea
cu SiO

2
 a agregatelor structurale evidentă, slab tasat, trecere treptată;

B1 37–70 cm, – brun-gălbui, argilos, structură nuciform-prismatică, compact,
trecere treptată;
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B
2
 70–110 cm, – brun închis, structură columnar-prismatică, pelicule scurgeri şi

bobovine mici de R
2
O

3
, foarte compact, trecere clară;

C de la 110 cm, – brun-gălbui neomogen, cu pete albe, vinişoare şi concreţiuni
de CaCO

3
.

Tabelul 3. Componenţa fi zico-chimică a solului cenuşiu tipic. Profi lul 7-a

Adânci-
me, cm

Cationi schimbabili,
Acidi-
tate

hidro-
litică

Fracţiunile
granulomet-

rice, %

Ca++ Mg++ Σ

% me/100 g sol

1-5 2,6 7,1 5,8 20,0 3,0 23,0 5,3 81,3 16 44

10-20 2,6 2,6 5,4 16,5 2,5 19,0 6,0 78,0 19 48

30-40 3,8 1,4 5,6 25,0 4,0 29,0 6,3 82,2 36 61

50-60 4,9 0,8 5,6 28,0 3,0 31,0 6,3 83,2 41 63

70-80 4,9 0,6 6,0 32,0 4,0 36,0 3,7 90,7 42 63

90-100 4,6 0,6 6,6 33,0 4,0 37,0 33 52

110-120 3,8 0,6 8,1 8,0 28,1 4,4 32,5 32 57

140-150 3,4 8,0 8,2 25,4 5,4 30,8 29 46

190-200 3,0 8,8 8,2 22,6 6,4 29,0 28 44

240-250 3,1 7,2 8,2 24,4 7,4 31,8 28 44

290-300 3,1 8,0 8,2 22,2 7,8 30,0 29 46

Tabelul 4. Componenţa fi zico-chimică a solului cenuşiu tipic moderat humifer ocric.
Profi lul 5.

Adân-
cime, cm

Cationi schimbabili
Aciditate

hidrolitică

Fracţiuni granulo-
metrice, %

Ca++ Mg++ ∑ <0,001
mm

<0,01
mm

% me/100 g sol

0-10 4,1 6,30 6,1 14,4 3,5 17,9 4,84 78,7 21 49

10-20 3,3 0,80 5,7 7,0 2,9 9,9 5,88 62,8 21 44

20-30 3,3 0,83 5,9

30-40 3,4 0,72 5,7 9,3 3,1 12,4 2,26 84,6 27 44

40-50 3,9 0,69 5,9

50-60 4,7 0,53 5,5 13,8 3,2 17,0 1,62 91,3 31 44

60-70 4,7 0,49 5,8

70-80 4,8 0,33 6,7 14,3 2,9 17,2 1,40 92,4 31 50

80-90 4,7 0,36 6,6

90-100 4,8 0,32 6,9 13,0 4,6 17,6 1,37 92,8 34 31

100-110 4,8 0,28 6,8

110-120 4,7 0,21 6,7

120-130 4,6 6,6 13,8 3,3 17,1 1,15 93,7 35 50

130-140 4,6 6,5

140-150 4,7 6,6 14,7 3,3 18,0 0,93 95,0 31 44
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Profi lul 5 a fost amplasat în partea inferioară a unui versant cu înclinaţia 2°,
la altitudinea 220 m, în pădure de gorun şi carpen.

Descrierea morfologică a solului cenuşiu tipic humifer, ocric. Profi lul 5.
A

1
 0-10 cm, – cenuşiu-închis, reavăn, afânat, structură glomerular-nuciformă mică,

lut nisipos;
A

2
 10-40 cm, – brun-gălbui, slab tasat, reavăn, structură nuciformă medie slab

pronunţată,  pudrat cu SiO
2
, trecere lentă, lut nisipos;

B
1
 40-65 cm, – brun, tasat, structură poliedric-nuciformă mare, fi lme de R

2
O

3
,

slab pronunţate, trecere lentă, lut argilos;
B

2
 65-115 cm, – brun cu nuanţe cafeniii, structură poliedrică mare, cu fi lme

de R
2
O

3
, dur, trecere lentă, lut argilos;

B
3
 115-150 cm, – brun-gălbui, dur, structură mare, bulgăroasă, lut argilos.

 Caracterele morfologice ale acestui sol, în primul rând a orizontului eluvial
(A

2
) sunt asemănătoare solurilor brune luvice, însă diferenţierea evidentă a profi lului

(A - eluvial B - iluvial) argumentează atribuirea lor tipului cenuşiu.
În acest sol conţinutul de humus în orizontul A

2
 (10-40 cm) constituie doar 0,8%,

culoarea lui fi ind brun-gălbuie. Aceste soluri pot fi  numite cenuşii tipice moderat
humifere ocrice. Pedogeneza acestor soluri, probabil, este infl uenţată şi de procesele de
humifi care, condiţionate de anturajul biocenotic al Codrilor. În componenţa arboretului
pe aceste soluri uneori este prezent fagul.

Pentru caracteristica stării actuale a solurilor, în deosebi a cernoziomurilor
valorifi cate, se recomandă calcularea rezervelor de humus în diferite straturi şi în profi l
(0-100 cm; ≥1 %). Asemenea indici permit evidenţierea pierderilor, dehumifi cării. Din
aceste considerente o problemă majoră în protejarea solurilor prezintă conservarea
humusului.

În solurile valorifi cate conţinutul de humus poate fi  reglat prin administrarea
îngrăşămintelor organice şi respectarea asolamentelor cu participarea ierburilor
perene. Conţinutul de humus se majorează în condiţiile fâşiilor şi plantaţiilor foresiere
preponderent pe contul stratului ierbos.

Concluzii
Partea organică a fi ecărui sol se deosebeşte prin componenţa şi conţinutul humusului

în orizonturile superioare şi grosimea stratului humifi cat.
Conţinutul de humus constituie un criteriu integral foarte important pentru

caracteristica pedogenezei profi lelor solurilor, evitarea proceselor degradaţionale.
În clasifi carea actuală a solurilor, care se referă la unităţile taxonomice superioare,

conţinutul de humus nu este luat în consideraţie, deoarece acest indice specifi c solului
este la nivel taxonomic mai inferior de subtip. Pentru a caracteriza solurile, având în
vedere starea lor actuală, tendinţele de degradare ş.a., se propune un sistem de indicatori
cantitativi ai conţinutului de humus la nivel taxonomic de gen pentru toate unităţile
superioare. Se recomandă utilizarea denumirii complete a solului, inclusiv la nivel de
gen: sol brun tipic moderat humifer; cernoziom levigat humifer, profud, etc.

Conţinutul de humus poate servi şi ca o caracteristică a solurilor azonale. Îndicii
cantitativi ai conţinutului de humus în sol caracterizează nu numai proprietăţile, dar şi
condiţiile pedogenetice, în special factorii biotici, biocenozele.
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