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A8135
Skvallerkål
Aegopodium podagraria
Skvallerkål.
Tyskerkål (Oslo), Hanefot (Bergen). Kilde: NIBIO Plantevernleksikonet.
Grisekål, embetsmannskål, gåselabb, bygrass, skvaldergrass. Kilde:
Urtekilden R. Helmstad.
Prestegårdsgrass (Asker i gamle dager). Kilde: Nyttevekstforeningen.
Pryd: Til snitt (blomster og frøstengel) i blandingsbuketter.
Mat: Best om våren; unge skudd (rike på C-vitaminer og jern) brukes
som asparges, bladene som spinat. Bladene kan også blandes i salat,
suppe og pesto. Brygge te på tørkede blader. Blomstene kan brukes
som garnityr. Særlig brukt i matlagingen under krigen.
Medisin: Tidligere sagt å virke beroligende, antirevmatisk,
urindrivende, styrkende på fordøyelsen - og ble brukt i omslag mot
podagra. Den var også til hjelp ved nyresykdommer, hudbetennelser,
forbrenning, insektstikk og sår.
Lite brukt i dag.
Veldig hardfør staude, høyde 30-100 cm. I middelalderen innført som
medisinplante til klosterhagene, men i dag betraktes som et vanskelig
ugress. Sprer seg svært lett med tykke hvite og opp til 2 meter lange
underjordiske utløpere - og kan danne tette tepper. Rotnettet går 3040 cm dypt.
I toppen av en hul, glatt stengel sitter mange små hvite blomster i
luftig skjermfasong. Hver blomsterstengel har 2800 frø! Svært treg
spiring, og deretter går tre år før blomstring.
Bladene som kommer i april er lansettformet, tagget, trekoblet og
dobbelt trekoblet.
Trives i næringsrik jord og halvskygge.
Vanskelig å utrydde helt, men kan muligens sultes ut over tid ved
gjentatt luking av overjordiske plantedeler. Røttene skal ikke i
komposten da én liten rotbit gir opphav til ny plante. Roten lagrer
vekstenergi.
Mai - september
Trolig før Tillas tid.
Ikke hos TG 1991-92 , derimot i 2000 på Nytteveksthagens planteliste.
Avhengig av disponibel tid:
Fjern mest mulig av plantedeler over jorda.
Fjern blomsterstengel.
Fjern frøskjerm før frøene faller.
Evt. samle sammen røtter i sort plastsekk til bålplass for brenning.
Fortsatt for god, men er kanskje litt på vikende front fordi den holdes
noe nede i bedene.
Jevnlig luking.
Spredt over alt - i bed, buskas og rundt trær.
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