
 
 

 

Kend dine rødder 

For at få mest muligt ud af din have er det vigtigt, at erkende ukrudtet i 

tide og fjerne det, så det ikke kvæler dine afgrøder. 

Aggressivt rod ukrudt: Fjernes bedst med en greb, så mest muligt af 

roden kommer op, fjern al jord omkring rødderne og lad dem tørre 

fuldstændigt eller bortskaf dem. Læg aldrig rødderne hverken i din egen 

eller fælles kompost, de vil vokse videre, selv et lille stykke rod. 

 Skvalderkål: Danner tæt rodnet, hvis den får lov at stå i flere år, nem at få op 

med en greb. 

                          

 Kvikgræs: Breder sig med rodskud i alle retninger, hvis de får lov at brede sig, 

kan det tage flere år, at få bugt med dem, brug en greb, aldrig en spade. 

             



 
 

 Padderok: Plante fra før dinosaurernes tid, den har været her i 400 mio. år. 

Den var oprindeligt en vandplante, der akklimatiserede sig til livet på land. 

Rødderne knækker nemt og er op til 1 m lange, brug en greb. 

Se http://www.idenyt.dk/haven/ukrudt/padderokke-bekaempelse-af-havens-

mest-sejlivede-ukrudtsplante/ 

 

          

 

 

 Peberrod: Er fint i mindre mængde, men kan blive en plage, hvis det får lov at 

brede sig, tænk også på naboen, som måske ikke har lyst til at få del i din 

peberrod. Peberrod er også et godt gemmested for dræbersnegle. 

        

 



 
 

Frø ukrudt: Kan også i større mængde hæmme dine afgrøder. 

 

 Mælkebøtten med dens store gule blomster er til at få øje på, men er 

nemmere at fjerne som små. 

            

 

 Tidsel er mere lumsk, den ser først lille og uskyldig ud, men pludselig står den 

med frø. De små uden blomster kan ligge og tørre på jorden, dem med 

blomster/frø puttes i en affaldssæk og bortskaffes, ellers har du mange, 

mange flere tidsler til næste år. 

    

      



 
 

  

 

 Græs ukrudt kommer hele tiden, især efter regn. 

 

 Morgenfruer er smukke, men kan hurtig fylde din have, hvis du ikke holder 

dem i ave. Brug dem i buketter og salater og hiv dem op inden de kaster frø, 

hvis du ikke har brugt dem. 

 

            

 

 

Der selvfølgelig også en masse andet ukrudt, som det er godt at holde nede for at få 

mest muligt ud af din have, spørg hvis du er i tvivl om en plante er ukrudt eller ej. 



 
 

 

 

 

 


