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UNDER SKÖRDEÅRET 2017 BJUDER VI IN TILL
LÄRORIKA VISNINGAR, FÖREDRAG OCH
UTSTÄLLNING PÅ TEMAT ODLING OCH SKÖRD.
UNDER VÅR VISNING FÅR DU VETA MED OM
RENSNING AV OGRÄS, OM ÄTLIGA OGRÄS
OCH OM GÖDSELVATTEN.
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Faktablad – Ogräs
– till nytta eller förtret

”Ogräs kallas de växter, som mer och lättare växa i åkren,
än vi dem åstunda”			
Linnés Skånska resa, 25 juni 1749

Ogräs – vad är det?
Vad som anses vara ogräs beror mycket på växtplats och hur
stora besvär de orsakar. Fram till början av 1900-talet var klätt
(Agrostemma githago) med sina vackra blommor ett mycket
besvärligt åkerogräs – idag är arten rödlistad.
Många av de växter som blir besvärliga ogräs etablerar sig snabbt
och har stor konkurrenskraft. I grönsakslandet kan de minska
skörden eller kväva de grödor du odlar.

Ettåriga ogräs
Annueller sprider sig alltid med frö. Vissa frön kan sprida sig över
stora områden eller överleva länge i jorden. Du blir av med dem
genom att ta bort fruktställningarna innan fröna sprids.
Exempel: våtarv, vitgröe, trampört, snärjmåra, korsört,
kålmolke, svinmålla, jordrök, baldersbrå, gatkamomill.

Fleråriga ogräs

Nyttiga ogräs
Det finns en delvis bortglömd tradition att ta vara på ogräs som mat.
Tänk på att det finns giftiga växter – ät bara det du vet är säkert!

Exempel på ogräs du kan äta
•
•

•
•
•
•
•
•

Maskros: späda blad som sallad
Brännässla och svinmålla: soppa, paj eller gratäng på unga
blad. Koka 3-5 minuter, skölj i kallt vatten och krama ur. Torkade,
söndersmulade blad kan användas i brödbak.
Kirskål: unga skott har en kryddig smak som påminner om selleri
och används som spenat eller istället för basilika i pesto.
Löktrav: påminner lite om vitlök och används som smaksättning.
Våtarv: krispigt god i sallad eller fräst i smör med löktrav och lite
citron.
Snärjmåra och vitmåra: unga skott har en mild smak och fungerar
som salladsgrönsak eller goda att fräsa i smör.
Kardborre: bladskaften kan tillagas som sparris.
Knölklocka: rötterna kan tillagas som svartrötter.

Gödsla med ogräs

Nässelvatten är ett fantastiskt näringstillskott för dina växter om
du står ut med lukten. Det är rikt på kväve, fosfor och kalium. Den
mikrobiologiska aktivitet som sätts igång vid rötningen är också bra
för jorden.

Perenner sprider sig ofta effektivt med utlöpare,
rhizom eller rötter. Gräv bort eller täck med
duk under ett par år. OBS! Vissa fleråriga ogräs
orsakar mer besvär om du skadar rötterna.

Lägg nässlor i en hink (gärna med lock) och fyll på med vatten. Låt ligga ett
par veckor och rör om några gånger - stanken är vidrig! Späd nässelvattnet 10
gånger innan du vattnar ut det på jorden i dina odlingar. Tänk på att inte vattna
grönsaker som ska äta de närmaste dagarna – lukten sitter i ett tag.

Exempel: brännässla, kirskål, åkerfräken, kvickrot,
parksallat, åkervinda, knölklocka.

Man kan med fördel göra även vallörtsvatten på samma sätt. Blad
av vallört kan också användas som täckmaterial i odlingarna.

Maskrosen är för många urtypen för ett ogräs. Det är en perenn växt
med kraftig pålrot som kan bli 0,5 meter lång. Maskrosen sprider
enorma mängder frön, men fröna överlever bara i jorden 1 år.

Lästips

ograsradgivaren.slu.se

