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Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 33 cm):
Mørk gråligbrun (10YR 4/2 f) leret siltet sand; humusholdig; moderat medium
angulær struktur; fast konsistens; meget få, små, overvejende kantede sten; nogle
fine rødder; horisontgrænsen er abrupt og jævn.

E(g) (33 - 55 cm):
Lys olivenbrun (2,5Y 5/6 f); ler; en del pletter af farven mørk gråligbrun (10YR 4/2
f), pletterne er mellemstore, lodret stribede med klar grænse; desuden findes plet-
ter med farven kraftig brun (7,5YR 5/8 f); grålige gleyslirer på brun bund; humus-
fattig; moderat medium angulær struktur; fast  konsistens; få, størrelsesmæssigt
varierende sten; få fine rødder; horisontgrænsen er diffus og jævn.

Bt(g) (55 - 100 cm):
Lys olivenbrun (2,5Y 5/6 f) ler med indblanding af lerholdigt siltet sand; få pletter
af farven mørk gråligbrun (10YR 4/2 f) pletterne er fine, lodret stribede med klar
grænse; desuden findes pletter med farven kraftig brun (7,5YR 5/8 f); grålige
gleyslirer på brun bund; humusfattig; stærk grov angulær struktur; fast konsi-
stens; få, størrelsesmæssigt varierende sten; få fine rødder;  horisontgrænsen er
klar og bølget.

Ck (100 -  cm):
Lys gullig brun (2,5Y 6/4 v) ler; mange pletter af farven hvid (10YR 8/1 v), pletterne
er mellemstore, afrundede med en knivskarp grænse; desuden findes pletter med
farven kraftig brun (7,5YR 5/8 f); humusfattig; stærk angulær struktur; meget klæb-
rig og meget plastisk konsistens; stærkt indhold af kalk overvejende som noduler;
få, størrelsesmæssigt varierende sten; få rødder.
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Bakkeømoræneaflejring                                                                                                                                            Hedeslette og bakkeø

Vandforsyningsgrad 5 Lokalitetsklasse 44s

Profilet ligger nær top af bakke på bakkeø og er
dannet på en kalkholdig moræneaflejring.
Profilet udviser podsolering, men er også præget af
vandstuvning. Jorden er pløjet, og den er veldrænet.
Øverst er en mørk gråligbrun og humusholdig Ap-
horisont på 33 cm. Den efterfølges af en 22 cm tyk,
og lidt lysere, udvaskningshorisont, E(g)-horison-

ten. I denne horisont forekommer der pseudogleyslirer.
Derunder kommer en 45 cm tyk Bt(g)-horisont, der er
præget af svag lernedslemning og af grålige pseudo-
gleyslirer.
Pseudogleyslirerene opstår som følge af vandstuvning i
profilet. Dette skyldes, at de meget lerede E- og Bt-hori-
sonter hindrer vandets passage ned gennem jorden.

Ck-horisonten ses fra 100 cm´s dybde. Den er stærkt
præget af sit store indhold af kalknoduler.
Teksturen er i Ap-horisonten leret siltet sand og i
resten af profilet ler.
Rødder er konstateret dybere end 100 cm.
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Profilvarianter Træartsvalg og skovdyrkning
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pA 33-0 80,7 73,0 51,0 70,0 76,7 5 31 16 71 55
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Den kalkholdige morænelerjord har høj base-
mætning, fordi profilet indeholder 34% kalk i 120
cm�s dybde. Vandforsyningen i moræneleret er høj
(5) med PTV-værdier omkring 16-18% (vol).
Næringsstofforsyningen er meget høj for calcium
og kalium og høj for magnesium. C/N forholdet i
pløjelaget er 10, hvilket er tegn på en god omsæt-
ning. Samlet set er næringstypen derfor 6. Alle træ-
arter kan dyrkes og lokaliteten vil være produktiv.
Lokaliteten er velegnet til løvtræblandskov domi-
neret af bøg med indslag af ær og ask, når den første
skovrejsning med klimarobuste arter som eg og lærk
har skabt skovklima. Eg, lind, avnbøg, grandis, ædel-
gran, douglasgran og thuja hører også hjemme på
denne jordtype. Rødgran og sitkagran er høj-
produktive, men vil ofte stagnere i ung alder. Struk-
turen er formodentlig begunstiget af det høje kalk-
indhold i C-horisonterne. Dette gavner både dræ-

ning og luftskifte. I våd tilstand kan kørsel med tunge
maskiner påføre jorden varige strukturskader i både
overjord og underjord. Grovporerne i dybere hori-
sonter presses sammen, mens overjorden æltes, så
strukturen ødelægges. Det kan medføre forsump-
ning. Konsekvent brug af faste sporsystemer redu-
cerer problemets omfang.
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Der er ingen varianter til dette typeprofil


