
Profildata
Udgangsmateriale
Dræningsklasse
Grundvandsdybde
Profildybde
Vandforsyningsgrad
Næringsstofniveau
Lokalitetsklasse
USDA-klassifikation
WRB-klassifikation
JB nr.

Lokalitetsdata
Kortblad
UTM-koordinat
Lokalitet
Kote
Landskabstype
Beliggenhed
Hældning
Vegetation
Temp. (årsgns.)
Nedbør, år
Nedbør, vækstsæson

Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 24 cm):
Meget mørk grålig brun (10YR 3/2 f) svagt lerholdigt siltet finsand; humusrig;
meget svag subangulær struktur; meget sprød konsistens; indeholder jordbrug-
skalk overvejende som noduler; horisontgrænsen er abrupt og jævn.

A (24 - 42 cm):
Mørk gulligbrun (10YR 3/4 f) svagt lerholdigt siltet finsand; en del pletter af farven
gullig brun (10YR 5/6 f), pletterne er store, brogede; humusholdig; meget svag
subangulær struktur; meget sprød konsistens; horisontgrænsen er klar og bølget.

Bw (42 - 90 cm):
Brunlig gul (10YR 6/6 f) svagt lerholdigt siltet finsand; en del pletter af farven mørk
gulligbrun (10YR 3/4 f), pletterne er store, brogede; humusholdig; meget svag
subangulær struktur; meget sprød konsistens; horisontgrænsen er klar og bølget.

C (90 - cm):
Bleggul (2,5Y 8/4 f) svagt lerholdigt siltet finsand; få pletter af farven kraftig brun
(7,5YR 5/8 f), pletterne er mellemstore, afrundede; humusfattig; meget svag
subangulær struktur; meget sprød konsistens.
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Profilet ligger på fladt terræn og er dannet på hav-
aflejringer.
Profilet er med pløjelag og præget af forbruning.
Jorden er ekstremt veldrænet.
Øverst et mørkt, humusrigt pløjelag, Ap-horison-
ten, på 24 cm, hvorefter der følger en humusholdig

A-horisont på 18 cm. Under A-horisonten kommer en
humusholdig Bw-horisont, der er forbrunet p.g.a. for-
vitring og har en tykkelse på 48 cm. C-horisonten ses
fra 90 cm´s dybde.
Teksturen er i hele profilet svagt lerholdigt siltet fin-
sand. Der er ingen rodrumsbegrænsende faktorer, og

rødder er observeret til ca. 90 cm.
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Profilvarianter

Profiler af denne type har en meget høj vand-
forsyningsgrad. Der er ingen rodrumsbegræns-
ende faktorer, og teksturen har et stort indhold af
silt og finsand i forhold til jordtyperne i de lavere
vandforsyningsgrader. Sammen med det organi-
ske materiale i bl.a. pløjelaget giver dette en meget
god vandholdende evne.

Træartsvalg og skovdyrkning

Vandkapaciteten er meget høj, og næringsindholdet
er meget højt for calcium (jordbrugskalk) og ka-
lium, hvorimod magnesiumindholdet især i under-
jorden er lavt. 50% af magnesiumpuljen findes i
pløjelaget. Den gode vandforsyning betyder, at der
vil kunne opnås en høj produktion for mange træ-
arter, både løv og nål. Træartsvalget er frit. Eg og
ask vil udvikle sig godt, og lokaliteten er veldrænet
nok til en produktiv bøgebevoksning. For nåle-
træerne vil lokaliteten være højproduktiv og for-
modentlig forholdsvis vindstabil som følge rød-
dernes dybe forankring. Ved dybdepløjning bør
man tage forholdsregler mod sandflugt ved at
plante dækafgrøder. Det er især grovsilt og finsand,
som kan eroderes bort med vinden.
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