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Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 29 cm):
Mørk brun (10YR 3/3 f) lerholdigt siltet sand; humusfattig; svag subangulær struk-
tur; meget sprød konsistens; indeholder jordbrugskalk overvejende som noduler;
meget få, små til mellemstore, overvejende afrundede sten, meget hyppigt fore-
kommende fine rødder; horisontgrænsen er abrupt og bølget.

Bw (29 - 55 cm):
Gullig brun (10YR 5/6 f) lerholdigt siltet sand; få pletter af farven mørk gulligbrun
(10YR 4/6 f), pletterne er mellemstore; humusholdig; svag subangulær struktur;
meget sprød konsistens; få små til mellemstore overvejende afrundede sten; mere
end 10 cm tyk, kontinuert, svagt cementeret al-lag; nogle fine rødder; horisont-
grænsen er abrupt og bølget.

BC (55 - 96 cm):
Gullig brun (10YR 5/8 f) mellemsand; få pletter af farven mørk gulligbrun (10YR 4/
6 f), pletterne er store og brogede; humusfattig; meget svag subangulær struktur;
meget sprød konsistens; meget få, små overvejende afrundede sten; mere end 10
cm tyk, kontinuert, svagt cementeret al-lag; få fine rødder; horisontgrænsen er
abrupt og bølget.

C (96 -  cm):
Gul (10YR 7/8 f) mellemsand; få pletter af farven mørk gulligbrun(10YR 4/6 f),
pletterne er fine, vandret stribede; humusfattig; meget svag subangulær struktur;
meget sprød konsistens; meget få, små, overvejende afrundede sten; mere end 10
cm tyk, kontinuert, svagt cementeret al-lag.
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1855  Brøndlund

Profilet ligger på fladt terræn på bakkeø og er dan-
net på smeltevandsaflejringer.
Profilet er præget af forbruning og er pløjet. Jor-
den er meget veldrænet.
Øverst er et humusfattigt pløjelag, Ap-horisonten,
på 29 cm. Under Ap-horisonten er dannet en 26 cm
tyk, humusholdig Bw-horisont, der er forbrunet

som følge af forvitring. Den efterfølgende BC-horisont
er en overgangshorisont på 41 cm. C-horisonten ses
fra 96 cm´s dybde. Bw-, BC- og  C-horisonterne har alle
svagt cementerede al-lag
Teksturen er i Ap- og Bw-horisonterne lerholdigt siltet
mellemsand, medens den i BC- og C-horisonterne er
svagt lerholdigt groft mellemsand.
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Der er ingen rodrumsbegrænsende faktorer, og rød-
der er observeret til dybere end 55 cm.
Der forekommer en fragipan med et slynget forløb
i de tre nederste horisonter, men fragipanen skøn-
nes ikke at have en rodrumsbegrænsende effekt.
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Profilvarianter

Profiler af denne type (I) har en middellav vand-
forsyningsgrad. Der er ingen rodrumsbegrænsende
faktorer, og det grove sandede materiale har, i mod-
sætning til jordtyperne i de lavere vandforsynings-
grader, både et lille indhold af ler og silt i hele pro-
filet, og mindre grovsand. Sammen med det orga-
niske materiale i pløjelaget giver dette en bedre
vandholdende evne.
Man kan også finde mere podsolerede jorde i
denne klasse (II og III). De er ikke cementerede,
har ingen rodrumsbegrænsende faktorer, men kan
være både upløjede (II) og pløjede (III). Den vand-
holdende evne opnås her i kraft af tilstedeværel-
sen af forholdsvis tykke, humusholdige og -rige
horisonter (A- og Bh-horisonter) samt en tekstur
med et lille til moderat indhold af ler og silt, sva-
rende til typeprofilet.
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Træartsvalg og skovdyrkning

tnosiroH gk+lomc(renoiegilettybmO 1- )
esaB
.ntæm

VTP KZR

nvaN edbyD aC gM K aN
latoT
resab

eruS
renoi

CEC % % mm

pA 92-0 99,6 62,0 80,0 30,0 63,7 5 21 06 81 15

wB 55-92 79,2 51,0 90,0 30,0 42,3 5 8 14 51 04

CB 69-55 55,0 20,0 80,0 10,0 66,0 3 3 12 5 02

C 541-69 72,0 20,0 30,0 00,0 23,0 1 2 91 6 72

mc001litlatoT
ahgk 1-

211

1598 022 574

mc061litlatoT
ahgk 1-

541

0749 342 885

uaevinsgniræN 6 3 4

tnosiroH

%eslerrøtsnroK
.grO

fots
klaK C N N/C Hp

.loV
tgævreL

tliS -niF
dnas

dnasmelleM -vorG
dnas

surG
niF vorG tniF tforG

nvaN edbyD mµ2< mµ02-2
-02
mµ36

-36
mµ521

-521
mµ002

-002
mµ005

-005
mµ0002

mm2> % % % % lCaC
2

H
2
O mc/g 3
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Vandforsyningen svarer til typen middellav (3), men
den væsentligste plantetilgængelige vandka-
pacitet ligger i Ap- og Bw-horisonterne. Det er også
her forvitringskapaciteten og hovedparten af næ-
ringsstofferne findes.
Næringsstofforsyningen er middellav, idet en del
af calciumpuljen i pløjelaget stammer fra jordbrug-
skalkning. Rødderne vil formodentlig sprede sig
horisontalt i den øverste halve meter af profilet,
fremfor at søge ned i det næringsfattige sand. Pro-
duktionen vil blive begrænset af vandforsyningen.
Lokaliteten er velegnet til eg, lind, bøg og nåle-
træer, hvor især douglasgran og grandis udmærker
sig ved at klare sig godt ved relativt lav vandfor-
syning.
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