Varför
Vinterståndare

Vass
Vass, som är Nordens högsta gräs, kan ta upp näring
både från bottnen och direkt från vattnet och fungerar som ett filter och en behållare för partiklar och
lösta ämnen. Näringsupptaget från vattnet sker genom specialiserade ”vattenrötter”, som ibland bildar
en tät rotfilt. Upptaget via vattnet kan ibland vara
större än upptaget via bottnen.
Tätväxande vass fungerar bra som en effektiv fälla
för kväve och fosfor, speciellt under tillväxtperioden,
maj-september.

•

förökning

•

undersökande arbetssätt

Odla en vassvippa
Vass förökar sig genom rotskott men även genom frö.
Det kan du följa genom att låta en hel vippa gro. En
vassvippa innehåller mängder med frön.
• Plocka en vippa på vintern eller tidigt på våren och
lägg den i en kruka med jord. Täck över med ett
tunt lager jord och vattna.
• Trä en genomskinlig plastpåse med några hål i över
krukan så hålls sådden fuktig.
Efter en tid tränger de späda ljusgröna skotten upp
genom jordlagret. Pröva gärna med fröställningar från
andra gräsarter, till exempel havre eller vete.
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Vassen blommar i augusti - september. Vippan
som är stor och yvig är först brunlila för att senare
övergå i glänsande silverfärg.
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Lär dig mer om vatten!
Vi har både långa och korta kurser.
Läs mer på www.ibg.uu.se

Akvatisk ekologi - från sjö till hav
5 hp distanskurs (20%) med helgträffar, höstterminen

Vattenvård 10 hp
Webb-baserad distanskurs (25%),
höstterminen

Östersjöns miljö 10 hp
Webb-baserad distanskurs (25%),
höstterminen

Limnologi (läran om sötvatten)
15 hp (100%) höstterminen

