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Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 25 cm):
Meget mørk grålig brun (10YR 3/2 f) lerholdigt siltet sand; få pletter af farven mørk
gulligbrun (10YR 4/6 f), pletterne er store, afrundede; humusholdig; moderat fin
granulær struktur; sprød konsistens; indeholder jordbrugskalk overvejende som
noduler; meget få, små sten af alle former; meget hyppigt forekommende fine rød-
der; horisontgrænsen er abrupt og jævn.

Bw (25 - 54 cm):
Mørk gulligbrun (10YR 4/6 f) lerholdigt siltet sand; en del pletter af farven meget
mørk grålig brun (10YR 3/2 f), pletterne er store, afrundede; humusfattig; svag
subangulær struktur; meget sprød konsistens; meget få, små sten af alle former;
nogle fine rødder; horisontgrænsen er klar og bølget.

C (54 - 97 cm):
Lys gullig brun (10YR 6/4 f) lerholdigt siltet sand; få pletter af farven meget bleg-
brun (10YR 7/4 f), pletterne er mellemstore, afrundede; humusfattig; svag subangulær
struktur; meget sprød konsistens; meget få, små til mellemstore sten af alle former;
horisontgrænsen er klar og bølget.

Cg1 (97 - 123 cm):
Blegbrun (10YR 6/3 f) svagt lerholdigt siltet finsand; en del pletter af farven kraftig
brun (7,5YR 5/8 f), pletterne er store, vandret stribede; pletter på grålig eller blåblig
bund; humusfattig; stærk fin angulær struktur; sprød konsistens; horisontgrænsen
er klar og bølget.

2Cg2 (123 - cm):
Lys grå (10YR 7/2 f) meget svær ler; mange pletter af farven kraftig brun (7,5YR 5/
8 f), pletterne er store, vandret stribede; pletter på grålig eller blålig bund; humus-
fattig; meget stærk meget fin angulær struktur; fast konsistens.
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Profilet ligger på svagt hældende skråning og er
dannet på havaflejringer.
Profilet er med pløjelag og præget af forbruning og
grundvand. Jorden er ufuldstændig drænet.
Øverst er et mørkt, humusrigt pløjelag, Ap-hori-
sonten, på 25 cm, hvorefter der følger en humus-
fattig Bw-horisont på 29 cm. Bw-horisonten er for-

brunet p.g.a. forvitring. Under Bw-horisonten ses C-
horisonten, der er delt i en øvre ikke-grundvandspå-
virket C-horisont på 43 cm og en mellemliggende Cg1-
horisont på 26 cm, der er præget af røde og grå/blå
farver. Under disse kommer 2Cg2-horisonten, der mar-
kerer et skift i udgangsmaterialet og som er præget af
røde og grå/blå farver. Teksturen er i Ap-, Bw- og C-

horisonterne lerholdigt siltet sand, i Cg1-horison-
ten svagt lerholdigt siltet finsand og i 2Cg2-hori-
sonten meget svær ler.
Dybereliggende grundvand kan være gavnligt for
træernes vækst.
Rødder er konstateret til ca. 54 cm.
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Profilvarianter

Profiltypen har ingen rodrumsbegrænsende fakto-
rer over de grundvandspåvirkede horisonter.
Jordene i denne vandforsyningsgrad er alle udsat
for grundvandspåvirkning mellem 80 og 160 cm´s
dybde.
På (I) ses i bunden horisonter med afblegede blå-
lige/grålige farver. Disse horisonter er udsat for
længerevarende vandmætning, der medføre en op-
løsning og fjernelse af jern. Over disse afblegede
horisonter ses horisonter med pseudogleyslirer,
hvilket indicerer midlertidigt vandmættede betin-
gelser.
(I) er meget leret, hvorfor der kan dannes pseudo-
gleyslirer. På mere sandet materiale ville der kunne
ses rødpletning.

Træartsvalg og skovdyrkning

Teksturskift i 123 cm´s dybde påvirker vandforsy-
ningen positivt, da PTV i de overliggende hori-
sonter er ret lav. Vandforsyningsgraden bliver 7.
Man kan forvente en forøget rodintensitet i zonen
over 2C horisonten pga. den permanente  fugtig-
hed, der findes her. Det er især træarter med dybe,
pseudogleytolerante rodsystemer som skovfyr, eg
og ædelgran og grandis, der vil udnytte dette.
Næringstypen sættes til middelhøj (4) på baggrund
af puljerne af ombyttelige kationer, som øges væ-
sentligt, når puljen i den lerede C-horisont regnes
med. C/N forholdet i pløjelaget er lavt, ca. 10. Jord-
typen er robust overfor forsuring pga. sit høje ind-
hold af ombyttelige basekationer. Træartsvalget er
frit, og lokaliteten vil være meget produktiv både
for løvtræer og nåletræer. Vandforsyningen i
nukulturer vil være kritisk ved tørkeperioder over
2-3 ugers varighed.
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