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Foderlosta (Bromus inermis Leyss.)
Ett gräs som man kanske inte i förstone lägger märke till är
foderlostan, men har man en gång lagt den vinröda eller violetta
tonen och de cigarrformade småaxen på minnet så brukar arten
vara ganska lätt att känna igen. Småaxen saknar borst (de är
obeväpnade - ”inermis”) eller också är dessa mycket korta.
Dessutom har småaxens s.k. skärmfjäll en bred ljus kant som ger
en intressant kontrastverkan mot det rödbruna. Foderlostan är
flerårig och sprider sig lätt med underjordiska utlöpare.
Släktnamnet Bromus kommer som så många andra från grekiskan och i
det här fallet βρῶμος som betyder ”havre”. Det svenska ordet losta är
åtminstone från sent 1500-tal och sannolikt besläktat med lo vilket har
sin ursprungliga betydelse lugg/ludd/frans/tofs vilket säkert syftar på
lostornas längre eller kortare borst.
Eftersom foderlostan kan bli upp till 120 cm hög och producerar en
rätt avsevärd mängd bladmassa har den använts som vallgräs. Enligt
Osvald (1959) påbörjades förädlingen av foderlosta i Svalöv under
1930-talet och särskilt med sikte på lättare jordar där större
torktålighet krävdes. Trots detta har arten aldrig varit
någon ”storsäljare” i vårt land och idag finns endast en sort - ‘Kesto’ på den svenska sortlistan.
Arten beskrevs av tysken Friedrich Wilhelm von Leyssner som var kunglig preussisk ämbetsman och
botanist i Halle och bland annat publicerade en Flora Halensis (1761). Leyssnerkorresponderade f.ö.
med Linné och man kan ju fråga sig varför inte Linné beskrev arten. Tja, någon ska ju hinna före och i
foderlostans fall tycks det helt enkelt vara så att arten ännu inte fanns i landet. Första fynduppgiften
är nämligen från Uppsala 1816 och då hade Hr Archiatern Linnæus redan varit död i 38 år.
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