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Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 23 cm):
Meget mørk grå (10YR 3/1 f) leret sandet silt; humusrig; moderat fin subangulær
struktur; sprød konsistens; indeholder jordbrugskalk overvejende som noduler;
få, små til mellemstore sten af alle former; hyppigt forekommende fine til mellem-
store rødder; horisontgrænsen er abrupt og bølget.

Bw1 (23 - 34 cm):
Brun  (7,5YR 5/4 f) leret sandet silt; mange pletter af farven mørk gulligbrun (10YR
4/4 f), pletterne er store, brogede; desuden findes pletter med farven kraftig brun
(7,5YR 5/8 f); humusfattig; moderat medium angulær struktur; sprød konsistens;
få, små sten af alle former; nogle fine rødder; horisontgrænsen er abrupt og bølget.

2Bw2 (34 - 52 cm):
Kraftig brun (7,5YR 5/6 f) svagt lerholdigt groft mellemsand; en del  pletter af
farven kraftig brun (7,5YR 4/6 f), pletterne er mellemstore, afrundede; humusfattig;
meget svag subangulær struktur; meget sprød konsistens; meget få, små sten af
alle former; horisontgrænsen er klar.

2C (52 - cm):
Lyserød (7,5YR 8/4 f) grovsand med bånd af gruset grovsand; få pletter af farven
gullig rød (5YR 5/8 f), pletterne er mellemstore, vandret stribede; desuden findes
pletter med farven mørk brun (10YR 4/3 l); humusfattig; meget svag subangulær
struktur; meget sprød konsistens; svagt diskontinuert, svagt cementeret lag.
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Profilet ligger på svag hældende terræn på bakkeø
og er dannet på moræneaflejringer over smelte-
vandsaflejringer.
Profilet er præget af forbruning og er pløjet. Jor-
den er meget veldrænet.
Øverst er et humusrigt pløjelag, Ap-horisonten,
på 23 cm, der efterfølges af en 11 cm tyk, humus-

holdig Bw1-horisont, der er forbrunet p.g.a. forvitring.
Under Bw1-horisonten ses 2Bw2-horisonten, der mar-
kerer overgangen til smeltevandsmaterialet. Horison-
ten er humusfattig og 18 cm tyk. 2C-horisonten ses i 52
cm og har et svagt cementeret al-lag.
Teksturen er i Ap- og Bw1-horisonterne er leret sandet
silt, i 2Bw2-horisonten svagt lerholdigt groft mellem-

sand og i 2C2-horisonten grovsand.
Der er ingen rodrumsbegrænsende faktorer og
rødder er observeret til 34 cm.
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Profilvarianter

Profiler af denne type (I) har en middellav vand-
forsyningsgrad. Der er ingen rodrumsbegræns-
ende faktorer, og da andelen af det lerede og siltede
morænemateriale er lille opnår profilet en samlet
moderat vandholdende evne. Tilstedeværelsen af
humus bedrer evnen.
(I) viser et profil som hovedprofilet
(II) viser et profil, hvor tykkelsen af moræne-
materialet er større, men samtidig har en mere grov-
kornet sammensætning, der gør det fattigere på ler
og silt end typeprofilets.
(III) viser den omvendte aflejring: smeltevandssand
over morænesand. Da der er smeltevandssand til
ca 135 cm´s dybde er indholdet af ler og silt beske-
dent, men vandforsyningsgraden bliver alligevel
3, da der er et moderat indhold af humus i pløje-
laget, og da den underliggende moræne har meget
silt og finsand.

Træartsvalg og skovdyrkning

Vandforsyningsklassen er middellav og nærings-
stofforsyningen er høj mht. calcium og kalium,
mens magnesiumpuljen er lav. pH er høj i hele pro-
filet, og vil sikkert forblive høj, sålænge pløjelagets
store calciumpulje (der også findes som uopløste
kalknoduler) er til rådighed for optag og udvask-
ning. Træartsvalget er frit, og en rimelig udvikling
både af løvtræarter og nåletræarter kan forventes.
Nåletræerne forventes dog at få den største
volumenproduktion. Lind, ask, ær og avnbøg vil
udvikle sig udmærket med den gode nærings-
forsyning, men højdeudvikling og produktion vil
blive begrænset af vandforsyningen. Den høje
vand-retention i pløjelaget (PTV 26 %) betyder, at
nyplantede kulturer vil kunne overleve kortere tør-
keperioder om sommeren.
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