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Horisontbeskrivelse

O (-3 - 0 cm):
Fibrist; ekstrem humusrig; utallige mellemstore rødder; horisontgrænsen er abrupt
og jævn.

Ap (0 - 52 cm):
Mørk brun (7,5YR 3/3 f) lerholdigt siltet sand; humusholdig; strukturløs; løs konsi-
stens; meget få, små sten af alle former; meget hyppigt forekommende rødder af alle
størrelser; desuden findes indblandinger fra horisonten B2s med farven rød
(2,5YR 4/6 f); horisontgrænsen er klar og bølget.

Bs (52 - 67 cm):
Mørk rødlig brun (5YR 3/4 f) lerholdigt siltet sand; få pletter af farven gullig rød (5YR
5/8 f), pletterne er store, afrundede; desuden findes pletter med farven mørk rødlig
brun (5YR 3/3 f); humusrig; svag angulær struktur; sprød konsistens; meget få, små
sten af alle former; få fine rødder; horisontgrænsen er gradvis.

C (67 - cm):
Brunlig gul (10YR 6/8 f) lerholdigt siltet sand; få pletter af  farven rød (2,5YR 5/8 f),
pletterne er store, afrundede; desuden findes pletter med farven kraftig brun (7,5YR
4/6 f); humusfattig; få, små til mellemstore sten af alle former; svagt diskontinuert,
svagt cementeret al-lag; meget få fine rødder.
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Profilet ligger på fladt terræn på skråning og er dan-
net på moræneaflejringer. Jorden er ekstremt vel-
drænet.
Øverst kommer et 3 cm tykt morlag efterfulgt af en
tyk, humusholdig Ap-horisont på 52 cm, der er et
resultat af dyrkning af jorden på et tidligere tids-

punkt. Under Ap-horisonten kommer en Bs-horisont på
15 cm, der ligger over C-horisonten i 67 cm´s dybde.
Teksturen er i både A-, B- og C-horisonterne lerholdigt
siltet sand.
Der er ingen rodrumsbegrænsende faktorer og rød-
der er observeret ned i C-horisonten.

Profilet er gravet inden for det gamle kålgårdsgærde
ved Galtlundgård, hvilket kan være forklaringen på
den kraftige A-horisont. Mange års tilførsel af or-
ganisk gødskning samt pløjning kan opbygge en
sådan horisont.
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Profilvarianter

Profiler af denne type har en middellav vand-
forsyningsgrad. Teksturen er lidt finere med lavere
indhold af de groveste fraktioner end på jordene i
de lavere vandforsyningsgrader.
Der er et moderat til lavt indhold af silt i profilet,
hvilket ikke i sig selv giver den bedste vandhold-
ende evne, men tilstedeværelsen af en del humus
påvirker vandforsyningen i positiv retning.
Profiler med bedre vandholdende evne kan også
indplaceres i denne vandforsyningsgrad, hvis de
har et rodrumsbegrænsende lag.

Træartsvalg og skovdyrkning

Profilet er bevokset med egeskov og rodudbredel-
sen er intensiv i hele A-horisonten. Næringsstatus
for calcium og kalium er middel, hvorimod
magnesiumindholdet er meget lavt. pH i 100 cm´s
dybde (4.7) er også relativt lav. Profilet vil i skov-
bevokset stand udvikle sig i retning mod yderli-
gere forarmning. Næringspuljen er bundet til det
organiske stof, og den langsigtede forsyning vil
afhænge af balancen mellem udvaskningen af den
eksisterende pulje og nytilførsel ved forvitring og
deposition. Voksestedet er velegnet til alle nåletræ-
arter og de mindre krævende løvtræarter som eg.
Produktionen vil dog i ret høj grad være begræn-
set af vandforsyningen. Bøg, birk og bævreasp vil
være løvtræalternativer, hvis driftsformålet er lidt
bredere end værdiproduktion.
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