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Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 27 cm):
Mørk brun (10YR 4/3 f) lerholdigt siltet sand; humusholdig; svag subangulær
struktur; meget sprød konsistens; indeholder jordbrugskalk overvejende som
noduler; meget få, små sten af alle former; hyppigt forekommende fine rødder;
horisontgrænsen er klar og bølget.

Bw (27 - 58 cm):
Mørk gulligbrun (10YR 4/6 f) lerholdigt siltet sand; få pletter af farven kraftig brun
(7,5YR 4/6 f), pletterne er store, brogede; humusfattig; svag subangulær struktur;
meget sprød konsistens; få, små sten af alle former; nogle fine rødder; horisont-
grænsen er abrupt og jævn.

BC (58 - 91 cm):
Gullig brun (10YR 5/6 f) lerholdigt siltet sand; en del pletter af farven lys gullig
brun (10YR 6/4 f), pletterne er mellemstore, brogede; gleypletter på brunlig eller
gullig bund; humusfattig; svag subangulær struktur; meget sprød konsistens; få,
små til mellemstore sten af alle former; meget få, små, bløde, afrundede noduler, der
består af manganoxider og -hydroxider; horisontgrænsen er abrupt og bølget.

2C(g) (91 - cm):
Gullig brun (10YR 5/4 f) ler; end del pletter af farven lys gullig brun (10YR 6/4 f),
pletterne er mellemstore, lodret stribede; desuden findes pletter med farven kraftig
brun (7,5YR 5/8 f); grålige gleyslirer på brun bund; humusfattig; struktur ikke
beskrevet; fast konsistens; få, små til mellemstore sten af alle former; meget få,
små, bløde, afrundede noduler, der består af manganoxider og -hydroxider.
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1246  Torup Mark

Profilet ligger midt på mindre flade i stærkt kuperet
ungmorænelandskab og er dannet på moræne-
aflejringer.
Profilet er præget af forbruning som følge af for-
vitring samt vandstuvning. Det er desuden pløjet.
Jorden er moderat veldrænet.
Øverst kommer et 27 cm tykt humusholdigt pløje-

lag, Ap-horisonten. Under denne ses en 31 cm tyk,
humusfattig Bw-horisont, der er forbrunet. Overgan-
gen til C-horisonten markeres af BC-horisonten. Denne
er mere gul end Bw-horisonten og har en tykkelse på 33
cm. 2C(g)-horisonten ses fra 91 cm og er pseudo-
gleypræget på grund af vandstuvning, der opstår som
følge af horisontens massive og kompakte natur. Dette

skal tilskrives det store indhold af ler.
Teksturen er i A-og Bw-horisonterne er lerholdigt
siltet sand, i C ler.
Rødder er observeret til 58 cm.
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1246  Torup Mark

Profilvarianter

Profiltypen har ingen rodrumsbegrænsende fakto-
rer over de vandpåvirkede horisonter, men er ud-
sat for vandstuvning mellem 80 og 160 cm´s dybde.
I (I - III) ses i bunden pseudogley med mere eller
mindre tydeligt afblegede, grålige slirer.
Pseudogley opstår som regel i vandstandsende
lag, særligt i lerudfældningshorisonter. P.g.a. leret
er jorden blevet kompakt, hvilket også er tilfældet
i både typeprofil og varianter.
Når vandbevægelsen hæmmes, vil der i grove po-
rer og langs aggregatoverflader opstå iltfattige for-
hold, der medfører en opløsning af det jern og man-
gan, der findes i jorden. Det opløste jern og man-
gan føres med vandet til finere, ikke-vandmættede
porer som endnu er iltrige, hvorfor jernet udfældes
og giver jorden en rød farve. Den interne omflyt-
ning af jern og mangan i horisonterne giver det
karakteristiske stribede og plettede udseende.

Træartsvalg og skovdyrkning

Vandforsyningen er høj (7). Forekomsten af pletter
og mangannoduler er tegn på periodisk reduce-
rende forhold fra ca. 70 cm�s dybde, som skyldes
overgang fra lerholdigt siltet sand til ler (26% ler) i
90 cm�s dybde. Dette øger vandforsyningen, men
indskrænker også rodrummet for følsomme arter.
Næringsstofforsyningen er høj, og pH er middel.
Lokaliteten er velegnet til løvblandskov af bøg og
ær, evt. med indblanding af ask og fuglekirsebær.
Andre arter kan bringes i forslag fx. eg, douglas-
gran, ædelgran, lind, thuja og grandis. Ammetræer
eller forkultur vil lette introduktionen af de forårs-
frostudsatte arter (bøg, ædelgran, thuja og ask).
Rødgran og sitkagran er højproduktive på jordtyp-
en. Træartsvalget er frit.
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pA 72-0 9 9 11 61 91 82 8 01< 4,1 0 28,0 190,0 0,9 1,5 9,5 26,1

wB 85-72 8 8 61 71 81 52 7 01< 6,0 0 53,0 5,5 3,6 05,1

CB 19-85 6 5 21 81 91 92 21 01< 2,0 0 21,0 4,5 4,6 26,1

)g(C2 041-19 62 31 11 31 21 81 7 01< 2,0 0 21,0 4,5 2,6 17,1
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