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I denne Grøn Viden beskrives 
ud valgte resultater fra dyrk-
nings  forsøg med oregano 
(Ori ga num vulgare), hvor for-
målet har været at under  søge, 
hvor  ledes udbytte og sam  men-
sæt ning af den æteriske olie 
af en dansk dyrket oregano 
af  hænger af høst tiden og plan-
tens udviklings trin. Dyrknings-
for  søgene er fore gået ved 
Danmarks Jordbrugs Forskning 
(DJF) i et tæt projekt  sam-
ar  bejde med fynske avlere 
af kryd  der   urter og medicin-
planter under UdviklingsCenter 
Årslev. Nærmere oplysning er 
om UdviklingsCenter Årslev og 
dets aktiviteter kan fi ndes på 
centrets hjemmeside 
www.ucaa.dk. 

Oprindelse og anvendelse
Almindelig oregano (Origanum 
vulgare L.) er herhjemme også 
kendt som vild merian eller 
blot oregano, hvor sidstnævnte 
også er en generel betegnelse 
for planter, der bruges i kulina-
riske sammenhænge, men som 
ikke nødvendigvis tilhører Ori-

ganum slægten. Herhjemme  er 
de mest kendte oregano typer 
græsk oregano (Origanum 
vulgare ssp. hirtum), tyrkisk 
oregano (Origanum onites), 
spansk oregano (Coridohy-
mus capitalis) og mexicansk 
ore gano (Lippia graveolens), 
hvor de to sidst nævnte ore-
gano typer botanisk set intet 
har med Origanum slægten at 
gøre.

Oregano er en fl erårig urt med 
ovale hel randede blade og 
med blomster, der kan være 
fra hvide til lyslilla og purpur-
farvet i kvastlignende stande i 
spidsen af stænglen og på 
sidegrene (Bagsidefoto). 
Oregano blomstrer fra start af 
juli til helt hen i september. 
Oregano tilhør er læbe blomst-
familien (Lamiaceae) og er 
op rindeligt hjemme hørende i 
Middelhavs om rådet, men 
vokser i dag vildt over det 
meste af Europa, her under 
og så Danmark, hvor den især 
fi ndes på kalkrig og leret 
jordbund.

Oregano er især kendt for dens 
gode aroma, som udnyttes i 
for skel lige kulinariske sam men-
hænge. Mest kendt er nok bru-
gen af ore gano i pizzaer. Selv-
om almindelig oregano ikke  er 
særlig velegnet som krydderi, 
sam  me n lignet med f.eks. græsk 
eller tyrkisk oregano, så er det 
ofte den, der sælges som ore-
gano herhjemme.

Som lægemiddelplante er 
oregano blevet an vendt 
igen nem tiderne mod mange 
forskellige lidelser og syg dom-
me, hvor plante dele/ekstrak-
ter/æterisk olie fra de overjor-
diske dele af planten især er 
blevet brugt mod infek tioner. I 
dag bruges ore gano og dens 
æteriske olie til be kæmpelse af 
infek tioner i luftvejene: 
bronkitis, hoste, hals- og 
lunge betændelse og hævede 
mandler. Udtræk af planten er 
et godt mund s kyl lemid del, der 
kan be kæmpe infektioner i 
mund hule og hals. Planten 
anvendes des uden mod astma, 
og dens æteriske olie skulle 
også være god mod tand pine. 
Det kan ikke an  befales at 
bruge den æteriske olie fra 
oregano ufor tyndet, hverken 
til indvortes eller ud vortes 
brug, og slet ikke af kvinder 
under graviditet. Normalt 
benyt tes ore gano mod de 
nævnte lidelser/syg domme 
enten i form af vandige ud træk 
(afkog), tinkturer (alkohol 
ekstrakter) eller æterisk olie i 
stærkt fortyndet form.

Der er en del forvirring omkring navngivning af merian og oregano 
herhjemme og i udlandet. Have-merian eller merian (Origanum 
majorana L. eller Majorana hortensis Moench syn.) er en enårig urt 
her hjemme, og den har små ’humlekoplignende’ blomsterstande 
med små hvide blomster næsten dækket af de tætsiddende grø nne 
støtteblade. Det er Have-merian, der bruges til krydderiet merian, 
og den har en ’fi nere’ duft og mindre kraftig smag end oregano 
(Origanum vulgare). Oregano kaldes botanisk desværre også ’vild 
merian’ på dansk. Denne Grøn Viden omhandler kun dyrkning og 
forsøg med ore gano, og vi har derfor konsekvent valgt at bruge 
navnet oregano her.
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Oregano bruges også som 
foder til  sæt ning til veterinær 
brug og skal som sådan have 
en gavn lig virk ning på for-
døjelsen hos hus dyr, og an ven-
des derfor som en slags natur-
lig vækst frem mer. An vendelse 
af  læge  planter som kost til skud 
til hus  dyr har et stort potenti-
ale og kan blive et spæn dende 
alternativ i dansk plante produk-
tion frem over.

Den æteriske olie fra ore-
gano og be slægtede arter 
har vist sig at have en kraftig 
anti mikro biel aktivitet, hvil-
ket blot bekræft er plantens 
egenskaber til be kæmpelse af 
bakterielle infektion er. Selvom 
der er mange viden  skabelige 
undersøg elser, der har påvist 
plantens anti mikro biel le aktivi-
tet over for mange humane 
pato gene mikro organismer, så 
mangler der egentlige farma-
kologiske og kliniske studier, 
der dokumenter er en direkte 
effekt over for især luftvejs-
relaterede sygdomme hos 
mennesker. 

Endelig er det videnskabeligt 
bevist, at ore gano og dens æte-
riske olie be sid der anti oxi dative 
egen skaber, men om dis se egen-
skaber har nogen be tydning i 
relation til syg dom me er stadig 
ikke klar lagt. De anti oxidative 
og anti  mikro bielle egen skaber 
af ore gano kan dog med fordel 
bruges til at forhindre harsk-
ning/autoxidation af fødevarer 
og der med være med til at 

for længe hold bar heden af især 
kød produkter. 

Indholdsstoffer i æterisk 
olie fra oregano
De antimikrobielle egenskaber 
af oregano og dens æteriske 
olie skal især henføres til plan-
tens relativt høje indhold af 
de aromatiske mono ter pener 
carvacrol og thymol, som har 
en kraftig anti mikrobiel effekt 
overfor både plante- og huma-
ne patogene mikro organismer. 

Dertil kommer, at den karakte-
ristiske duft af ore gano skyldes 
en kombination af for skel lige 
fl ygtige ind holds stof fer (Figur 
1 og 2), hvoraf de vigtigste, 
ud over thymol og carvacrol, 
synes at være mono terpen erne 
γ-terpinen, β-myrcen, (Ε)-β-oci-
men, α-pinen og ρ-cymen og 
sesquiterpenen β-caryophyl-
len (Figur 1). Fra en medicinsk 
synsvinkel er et højt ind hold af 
carvacrol/thymol i f.eks. den 
æteriske olie en vigtig kvalitets-
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Figur 1. Kemiske strukturer af de fl ygtige stoffer, der forekommer i relativt høje 
kon cen trationer i den æteriske olie fra en dansk dyrket speciel sort af oregano. Fra 
et medicinsk synspunkt er carvacrol og thymol de væsentligste stoffer i den æteriske 
olie pga. deres kraftige antimikrobielle aktivitet.

Figur 2. Kemiske strukturer af nogle fl ygtige stoffer, der forekommer i relativt lave 
koncentrationer i den æteriske olie fra en dansk dyrket speciel sort af oregano.  
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para meter, hvor imod dette 
ikke nød vendigvis er tilfældet, 
hvis man skal bruge oregano/
æteriske olie i relation til ingre-
diens i føde varer, med mindre 
man ønsker en for længet hold-
bar hed af sine produkter.

Normalt betragtes råvaren fra 
ore gano som værende af en 
god kvalitet, hvis ind holdet af 
den æteriske olie udgør over 
0,3 % af tør vægten, og 
ind holdet af carvacrol/thymol 
udgør over 50 % af den 
æteriske olie. Man klas sifi cerer 
ore gano i forskel lige kemo-
typer, dvs. planterne inddeles 
efter hvilken type ind holds stof, 
der ud gør den største procent-
del af den æteriske olie. For 
oreganos ved kom mende er der 
identifi ceret 3 kemotyper: En 
thymol, en carvacrol og en 
thymol/carvacrol kemotype, 
hvor indholdet af thymol og 
carvacrol er næsten ligeligt 
fordelt i den sidstnævnte.

Fra mange plantearter ved 
man, at produktionen af 
planteindholds stoffer bl.a. 
afhænger af dyrknings be ting-
elser (vanding, jordbund, 
gødskning), høsttidspunkt og 
sort/klon. Det er der for 
interes sant at vide, om man 
kan ændre kvalitet en af 
rå varen fra oregano ved at 
høste den på forskellige 
tids punkter af året, og om 
genhøstning af oregano 
påvirker udbytte og kvalitet  af 
den æteriske olie. 

Foto 1. Dyrkning i ukrudtsdug gør arbejds  ind sats en ved økologisk dyrkning mere 
over kom melig. Her har planterne vokset i 4 år (Foto Søs Kylling).

Foto 2. Speciel klon af oregano til naturmedicin lige før begyndende blomstring den 
2. juli 2003 (Foto Kai Grevsen).
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Dyrkning
Oregano er ikke kritisk mht. 
jordtype, bare marken ikke er 
vandlid ende. Jorden skal helst 
være i god gødnings stand og 
med en placering, så planterne 
får godt med varme og sol lys. 
Marker, der er lidt tør re og hur-
tigt op varmes, skul le efter 
tyske an givel ser give plan ter 
med en bedre aroma. Marken 
skal helst ligge et sted, hvor 
der ikke er risiko for stærk frost 
om vinteren. 

Oregano kan dyrkes i række-
kultur eller i bede og kan enten 
sås direkte eller plantes ud. 
De fl erårige planter giver ofte 
problemer med ukrudt og især 
når man, som det er tilfældet 
i Danmark, ønsker at dyrke 
økologisk, dvs. uden brug af 
pesti cider. Derfor anbefales 
ud plant ning gen nem ukrudts-
dug, selvom det er en relativt 
stor investering ved etablering 
(Foto 1).  Ønsker man at så 
direkte, kræver det et meget 
godt såbed. Man sår i en dybde 
af 0,5-1,0 cm. Såmængden er 
ca. 4-5 kg/ha alt efter ræk ke-
afstand og spiringsforhold. 
Frøene er små, med en tusind-
kornsvægt på ca. 0,1-0,2 gram, 
og de er føl som me for skorpe-
dan nelse ved til slemning af 
jorden.

Frø til udplantningsplanter sås 
i marts/april i potter (f.eks. 
Vefi - 45 x 45 x 60 mm eller 
anden form for afl ang ’potte’) 
med 4-6 frø i hver potte. Pot-

terne skal helst være afl  ange 
for at kunne plantes maskinelt 
gen nem ukrudts dug. Planter ne 
til trækkes i væksthus ved 18-
20°C indtil fremspiring, hvoref-
ter tempera turen kan sænkes 
til ca. 15°C om dagen og ca. 
10°C om nat ten. Planterne skal 
af hærdes frostfrit i 7-14 dage 
før de i slut ning en af maj er 
klar til at blive plantet ud på 
friland. 

Plantning kan foregå i bede, 
f.eks. i 120 cm brede bede med 
en gang med græs på ca. 60-
110 cm imellem (se forsiden). 
Gangbredden af hænger af, 
hvilken slå maskine man har til 
gangene. Plantning i ukrudts-
dug (f.eks. sort MyPex-dug 
med ud stand sede og randsvej-
sede huller) anbefales som sagt 
pga. ukrudts problem er. En 

ud plantning med en tæthed på 
ca. 16 potter pr m2 i 30 x 20-25 
cm i fordeling vil være pas-
sende (Foto 2).

Oregano skal hvert år bruge 
ca. 100 kg N, 30 kg P og 150 kg 
K pr ha efter tyske angivelser. 
Fra andet dyrk nings år kan man 
give 80 kg N pr ha før sæson-
start og der efter ca. 25 kg N 
pr ha efter første slæt for at 
hjælpe på genvæksten. 

I anlægsåret kan det an befales 
kun at høste en gang, lige før 
fuld blomst ring. I andet år og 
senere kan der tages to slæt. 
Første slæt i juli lige før fuld 
blomstring og anden slæt i 
sep tember eller oktob er. Når 
man ønsker god gen vækst til 
efteråret skal planterne skæres 
helt ned efter første høst, 

Foto 3. Klippehøjde ved første høst juli 2003 (Foto Kai Grevsen).
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ellers vil blomst rende skud 
forhindre vegeta tiv gen vækst. 
For tidlig gen  høst i sep tember 
med tanke på et evt. 3. slæt 
kan være problematisk, fordi 
plant en kan begynde at gro 
igen og her ved bruge for 
meget af den næring i rød-
derne, der skal bruges til nye 
skud efter vinter. Gen høst i 
starten af oktober an befales 
for nu vær ende til danske 
for  hold, men bør under søges 
nærm ere. Plante materialet 
høstes ca. 10 cm over jorden 
(Foto 3), og stub ben skær es 
her  efter helt ned. Høsten kan 
ske med maskine, blot den har 
en kniv bjælke, en vinde med 
børst er, et transport bånd og 
en op samler enhed. Egnede 
høst maskin er kan købes, eller 
man an vender om byg gede 
varia tioner af små meje tærsk-
ere (Foto 4 og 5) eller f. eks. 

maskin er til at høste græspar-
celler.

Ud byt tet af oregano an gives i 
tyske kild er at ligge på ca. 15 t/
ha frisk mas se i andet og senere 

høst  år. Det giver ca. 4 t/ha 
tør ret droge, og ud byt tet af 
æterisk olie er i samme kilde 
opgivet til ca. 30 kg/ha.

Forsøg med høsttider 
I 2003 blev der af DJF, Årslev 
ud  ført et for søg med fem 
forskel  lige høsttids punkt er i en 
etableret mark med ore gano 
på Fyn. For målet var at fi nde 
det optimale udviklingstrin 
mht. indhold af æteriske olier 
og andre indholdsstoffer, der 
er vig tige i plante medicinsk 
henseen de. Mark en var 
etableret i 1999 med en speciel 
sort af Ori ganum vul gare 
(klontype O-1), der har hvide 
blomster og en kraftig duft og 
smag. Kulturen var ud plantet i 
Mypex-ukrudtsdug med ca. 16 
plant er placeret pr m² dug og i 
bede á 120 cm bredde og med 

Foto 5. Ved maskinhøst af oregano er planterne så store, at der ikke er problemer 
med at få materialet over skærebordet med en almindelig vinde. Ved andre plan-
tearter skal der måske monteres specielle børster (Foto Søs Kylling).

Foto 4. Høst af oregano med en ombygget mejetærsker (Foto Søs Kylling)
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gange på 110 cm mellem 
bedene. Plante tæt hed en over 
hele arealet bliver her ved ca. 
70.000 planter pr ha. I gangene 
var der græs (grønne planter), 
der blev holdt kort ved klip-
ning med en græs slå maskine 
(Forsidefoto). Jorden, der var 
en god ler blandet sandjord 
(JB3-4), blev dyrket øko lo gisk, 
og der blev gødet med Bina-
dan (tørret hønsegødning).

Forsøgsparceller på brutto 4,6 
m² (= 2 m bed) blev høstet på 
fem forskellige tidspunkter (ny 
parcel hver gang) med start 
ved be gyn den de blomst ring 
d. 2. juli og her efter med ca. 10 
dages mellemrum. I efter året 
blev der gen høstet på de 
sam  me par cel ler, som var 
høstet ved 2. høst tids punkt. 
For  søget var an lagt med tre 
gen tagelser i mark en og 
så ledes, at der kan laves 
statis tiske ana lyser af resul tat-
erne. Ud byt tet af frisk vægt 
blev bestemt ved vej ning af 
hele den høstede plante mas se 
fra en parcel. Der blev ud taget 
2 prøver fra hver parcel på ca. 
300 g til ana lyser for tør stof og 
fl avo noider/fenoliske syrer. 
Des uden blev der udtaget en 
prøve på ca. 30 g i luft tæt te 
glas fl asker til ana lyse for 
ind hold og sam  men  sæt  ning af 
den æteriske olie på høst  tids -
punkt et. Prøver ne blev holdt 
ned kølede, ind  til de samme 
dag blev pak ket i luft tæt te 
folie poser og ned  frosset ved 
-25 °C.
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Figur 3. Friskvægt udbytte af oregano høstet ved fem tidspunkter og genhøstet en 
gang i efteråret. Genhøst på parceller høstet første gang d. 11. juli.
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Figur 4. Indhold af æterisk olie i oregano afhængig af høsttidspunkt. 
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Figur 5. Udbyttet af æterisk olie i kg pr ha ved forskellige høsttider og genhøst 
i efteråret.
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Resultater af høst tids forsøget
Dato erne for de 5 høsttider 
frem går af Figur 3, 4 og 5, og 
ud viklings trin net ved de 
enkelte høst tider kan 
be skrives som: 
1. høst: Lige før begyndende 

blomstring (ca. 1 % åbne 
blomst er, Foto 2)

2. høst: Ved ca. 20 % åbne  
blomst er (begyndende 
blomst ring)

3. høst: Næsten fuld blomstring 
(ca. 40-50 % åbne blomster)

4. høst: Ved ca. 100% åbne 
blomst er (fuld blomstring)

5. høst: Ved delvist af blomst ring.

Friskvægtudbyttet steg ind til 
den tredje høst d. 23. juli (Figur 
3), hvor kul tur en var tæt på fuld 
blomst ring. Ud byt tet af frisk  mas-
se var da om kring 13 t/ha ved 
den  ne bed  dyrk  nings  form 
(ud  byt te ud  regnet på hele 
arealet dvs. med gange mel lem 
bede) og tør stofud byt tet på ca. 
3,3 t/ha (ved 3. høst var der 26 
% tør stof i det høst ede mate-
riale). Ud byttet af æterisk olie 
var ved 3. høst på ca. 5 % af 
tørstof (Figur 4), og ud byttet af 
æterisk olie pr areal blev der for 
ca. 165 kg/ha (Figur 5). Disse tal 
er meget højere end de ud byt-
ter, der er opgivet i tyske 
undersøgelser, som nævnt 
tid ligere i af snit tet ’Dyrk ning’, 
også selv om det lidt eksten sive 
bed system er an vendt. For skel-
lene i ud byt te er be grundet i 
genetisk variation, hvor den 
an vend te klon af ore gano er spe-
cielt selek ter et for an vend else til 

natur medicin og især har et højt 
ind hold af carva crol. I lit tera-
turen op gives varia tionen i 
olie ind holdet at lig ge mellem 
0,2 % og 5 % af tør stof, 
af hængig af sort, dyrk ning og 
hvor dan material et er tør ret 
el ler på anden måde for arbejd-

et, f.eks. kan ud vinding af olie 
foretag es ved ekstraktion eller 
dampdestillation. 

Genhøst i oktober på de 
par cel ler, der var høstet første 
gang d. 11. juli, gav kun et lille 
ud byt te med en friskvægt på 
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Foto 6. Genvækst af oregano sidst i sep tem ber på parceller, der var høstet første gang 
d. 2. juli (forrest), d. 11. juli (i midten) og d. 23. juli (bagerst). De gamle planter er 
værn mellem parceller (Foto Stig S. Andersen).
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ca. 2 t/ha, hvor det høstede 
produkt kun indeholdt æterisk 
olie på ca. 1,5 % af tørstof, 
således at udbyttet af æteriske 
olier i oktober kun var ca. 12 
kg pr ha (Figur 3, 4 og 5). Ved 
genhøst havde oregano 
kulturen blomst ret igen (Foto 
6), men stod meget tyndt. 
Genhøst ser umiddelbart ikke 
lovende ud for oregano dyrket 
i det danske klima, men det er 

muligt at sæsonen var specielt 
dårlig mht. genvækst, og at 
gen høsttidspunktet var for 
sent på året. Genhøst skal 
der for under søges nærmere i 
2004/5 i et fortsat forsøg.

Æterisk olie i 
dansk dyrket oregano
Stofferne i den æteriske olie 
fra de over jordiske dele af 
ore gano blev ekstraheret, 

kvantifi ceret og iden tifi  ceret 
på sam me måde som stof ferne 
i den æteriske olie fra timian 
som beskrevet i Grøn Viden 
Havebrug nr. 161.  Der blev i alt 
identi fi  cer et og kvantifi ceret 19 
duft stof fer i den æteriske olie 
fra oregano, som alle tilhører 
grup pen af monoterpener med 
undtagelse af β-caryophyl len 
og α-hu mulen, som er ses-
quiterpener (Figur 1 og 2) og 
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Figur 6. Indholdsstofferne i den 
æteriske olie af dansk dyrket speciel 
klon af oregano blev bl.a. analyseret 
ved gaskromatografi . De fl ygtige 
stoffer i olien blev adskilt på en 
Chrompack kapillarkolonne (50 m 
x 0.25 mm indre diameter, 0.2 mm 
fi lmtykkelse; CP-WAX 52 CB ) efter 
kogepunkt og polaritet og detek-
teret vha. en fl amme-ioniserings-
detektor (FID). Her ses et repræsen-
tativt gaskromatogram af den 
æteriske olie fra oregano, hvor top-
pene svarende til carvacrol, thymol, 
p-cymen og γ-terpinen er angivet. 
Disse stoffer regnes for at være 
blandt de væsentligste indholdsstof-
fer i olien. Opl. = opløsningsmiddel 
(dichlormethan). 
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Figur 7.  Fordeling af forskellige indholdsstoffer i den æteriske olie fra oregano, høstet nær fuld blomstring d. 23. juli 2003 og 
ved genhøst d. 24. oktober.

(E)-2-hexenal, der stammer 
fra nedbrydning af fedtsyrer 
(struktur ikke vist). I Figur 6 er 
vist et typisk gaskromatogram 
af den æteriske olie fra en 
dansk dyrket speciel klon af 
oregano, og som det fremgår 
af Figur 7 udgjorde carvacrol 
over 70 % af den æteriske olie 
ved 3. høst, hvorimod thymol 
kun udgjorde 1,4 %. Dette 
viser klart, at den undersøgte 
oregano klon er en carvacrol 
kemotype. Ved forsøget med 
genhøst i oktober var det især 
koncentrationen af p-cymen 
(18 %) i den æteriske olie, der 
var høj i forhold til første høst 
(Figur 7), og det passer med 
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Figur 8. Indholdet af carvacrol i den æteriske olie fra oregano som følge af tørring 
ved forskellig temperatur.



Havebrug nr. 162 • September 2004

at den er et forstadie til car-
vacrol, hvor koncentrationen 
var mindre ved genhøst 
(ca. 64 %). 

Dyrkningsforsøgene med den 
dansk dyrkede klon må siges 
at være fuldt tilfredsstillende, 
idet et olieindhold på 4.9 
% af tørstof, hvor carvacrol 
ud gjorde over 70 % af olien 
lever mere end op til normen, 
der er op giv et for en oregano- 
råvare af god kvalitet. 

Tørretemperatur
Plantemateriale fra 2. høst blev 
anvendt til et forsøg med ind  -
virk ning af tørretemperatur på 
indholdet af æterisk olie i den 
dyrkede oregano. Plantemate-
rialet blev tørret i ovn ved hhv. 
35, 45 og 80 °C i hhv. 40, 20 og 
20 timer til de var ’rasletørre’. 
Herefter blev indholdet af de 
enkelte indholdsstoffer i den 
æteriske olie målt. Tørring ved 
45 °C i forhold til 35 °C reduce-
rede indholdet af f.eks. carva-
crol med 20 %, og tørring ved 
80 °C reducerede indholdet af 
carvacrol med hele 60 % (Figur 
8). Resultaterne er i overens-
stemmelse med tilsvarende 
undersøgelser lavet på timian 
(se førnævnte Grøn Viden) og 
giver bl.a. et kraftigt fi nger-
peg om, hvor vigtigt det er at 
tørre ved lav temperatur, når 
man vil bevare den æteriske 
olie i produktet.

Tørring af oreganoråvaren 
be nyt tes i de tilfælde, hvor 

man ønsker at forarbejde 
råvaren til et holdbart og 
brugbart produkt til brug i 
natur læge midler og/eller 
føde varer. Der fi ndes mange 
måder, hvorpå man kan 
for ar bejde og tørre den friske 
rå vare. En af de tørringsmeto-
der, der bl.a. be nyt tes i dag 
til tørring af frisk høstet 
ore gano, er silo tørring (Foto 
7), hvor man kan hånd tere 
rela tivt store mængder 
plante mater iale. 

Sammendrag og konklusion
Oregano er hjemmehørende 
i Middelhavsområdet, men er 
vidt udbredt i Europa, her-
 und er Danmark. 

Selvom vild merian ikke er den 
art, der har den bedste aroma 
blandt de planter, der går 
under be tegnelsen ore gano, så 
be nyt tes den jævnligt som 
kryd deri i mad lavning.

Oregano er en vel kendt læge -
mid  del  plante, der besidder anti-
mikro bielle egen  skab er, som 
især kan henføres til plantens 
relativt høje ind hold af carva-
crol og/eller thymol. 

Oregano og dens æteriske olie 
bruges i dag især til be   hand-
ling af luft vejs syg dom me, 
der hovedsagelig skyldes 
en bakteriel infektion, som 
bron kitis, kighoste, hals- og 
lunge be  tænd else og be tændte 
mandler. 

Oregano kan udmærket 
dyrkes under danske forhold. 
Kul turen kan etableres enten i 
ræk ke kultur eller i bede, og 
kan enten sås direkte eller 
plantes ud.

Det anbefales, især til øko  lo-
gisk dyrkning af oregano, at 
plante i bede i ukrudtsdug for 
at få et rent salgs produkt.

Høst af dansk dyrket ore  gano 
lige før fuld blomst ring sidst i 
juli gav det høj este ud  byt  te af 
æterisk olie på 165 kg pr ha, 
med en olie kon cen tration på 
ca. 5 % af tørstof. Carvacrol 
udgjorde her over 70 % af 
den æteriske olie i den 
an  vendte klon.
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Foto 7. Plantematerialet fra høst af 
oregano kan tørres i et silotørreri som 
vist her på billedet. Gulvet i siloen er 
en perforeret plade, hvor der blæses 
passende varm og tør luft igennem. Det 
er nødvendigt at ‘omrøre’ i den friske 
plantemasse for at undgå at der udvikles 
varme (Foto Søs Kylling).
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Forsidefoto
Oregano (Origanum vulgare L.) dyrket 
i bed med gange af græs imellem. Kul-
turen er en speciel klon af oregano til 
naturmedicin (klontype 0-1). Billedet er 
taget lige før begyndende blomstring 
d. 2. juli 2003.
(Foto Kai Grevsen)

Genhøst midt i oktober gav 
et lavt udbytte og et 
produkt med et lavt indhold 
af æterisk olie på 1,5 % af 
tørstof. Effekten af genhøst 
skal dog efter prøves i fl ere 
sæsoner før an be faling er for 
dyrkning kan gives. 

Tørring ved 45 °C i forhold 
til 35 °C gav en reduktion på 
næsten 20 % i æterisk olie 

og tørring ved 80 °C reduce-
rede ud byt tet af æterisk olie 
med hele 60 %.

Tak til Martin Jørgensen, 
Biosynergy A/S, der velvilligt 
har stillet sin oreganokultur 
til rådighed for forsøgene og 
har bidraget med værdifulde 
oplysninger om dyrkning og 
håndtering af planterne.

Der er stor variation i oregano, og her er et eksempel på forskellige blomster-
farver og vækstform (Foto Kai Grevsen).


