
Almindelig Vorterod

Ranunculus ficaria

Vorterod er en forårsbebuder, der danner 

lave plantetæpper under buske og træer, 

før løvspring.

Den har skinnende gule blomster med let 

tilspidsede kronblade, der åbner sig i 

solskin.

Bladene er hjerteformede og ligeledes 

blanke og skinnende.

Den holder af næringsrig, fugtig jord og er

udbredt i det meste af landet. Den er 

hjemmehørende i den danske natur.

Roden er trevlet, men Vorterod har også 

mange ammerødder, de såkaldte ’vorter’, 

hvor sommerens udbytte af sukkerstoffer 

bliver gemt til næste år. 

Vorterod er flerårig. Der er han- og 

hunblomster på samme plante.

Vorterod danner sjældent frugter, men i 

bladenes hjørner dannes ’yngleknopper’, 

der kan spire og gro, når resten af planten 

visner væk kort efter løvspring.

Vorterod vil gerne vokse i græsplænen, 

men det tætte bladdække gør ingen 

fortræd, og visner væk af sig selv, når 

græsset skal til at gro.

Vorterod kaldes, som så mange andre 

ranunkelarter, fejlagtig for ’smørblomst’ 

pga de skinnende gule blomster, men er let

at genkende på de opsvulmede 

ammerødder.

De stivelsesholdige ammerødder har været

anvendt, når vinterforrådet var brugt op. 

Bladene er meget rige på c-vitamin. De er 

tidligere blevet spist i grøntsagretter 

sammen med skvalderkål og spinat, men 

anbefales ikke længere til indtagelse.

Medicinsk er Vorterod indgået i salver 

mod vorter, hæmorider og bygkorn, 

sandsynligvis fordi ’vorterne’ kunne ligne 

disse lidelsers plagsomme udvækster.

Et ekstrakt af planten har været anvendt til

kosmetisk brug, da det har ord for at virke 

bakteriehæmmende. Planten bruges fortsat

i visse former for homøopatisk medicin 

mod hæmorider.

Vorterod gør ingen skade på havens 

øvrige planter, men er meget svær at 

udrydde, da ammerødder og yngleknopper

let spredes yderligere ved lugning. Det 

bedste råd er, at nyde de smukke blomster,

mens tid er.

I Middelalderhaven vokser Vorterod vildt,

hvor det passer den. Men den står også i 

bedet med signaturplanter, da dens vorter 

jo netop ligner udvækster ved forskellige 

sygdomme.


