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Planteguide for deltagere: Lær Kællingetand at kende 

 
Almindelig kællingetand, Lotus corniculatus, er – trods 

sit noget nedladende navn – en fin lille plante, der 

gror vildt i den danske natur, men som også fint kan 
finde sin plads i haven. Kællingetand er en lav, 
næsten krybende, plante, der lyser op med sine 
blomster fra solskinsgule til orange – og begge farver 

ses for det meste på planten samtidigt.  

Kællingetand trives bedst i sol og vil gerne have lidt 
plads at brede sig på. Den trives bedst på et relativt 
tørt voksested og som mange vilde planter tåler den 
en næringsfattig jord. Kællingetand har 
kvælstofbindene bakterier på rødderne og kan derfor 
trives på meget næringsfattige jord. Sår man 
kællingetand i næringsrig jord kan den dog blive 
meterhøj. Planten er flerårig og selvsår sig selv meget 
villigt. Ca. 9 planter dækker 1 m2.  

Kællingetand og insekterne 
Kællingetand dyrkes især fordi den øver en stærk tiltrækning 
på den smukke sommerfugl, Blåfuglen. Blåfugle hører til 
gruppen af dagsommerfugle og holder af kællingetandens 
nektar. Og man behøver ikke at være sommerfuglekender for 
at frydes over disse smukke, blå sommerfugle.  

Også andre danske storsommerfugles larver lever af denne 
plante. Den er vært for hele 8 arter som f.eks. Gråbåndet 
Bredpande.  

Kællingetand blomstrer i juli-august og er en meget vigtig 
nektarplante.   

Sådan dyrker du Kællingetand:  
Kællingetand kan udsås direkte på voksestedet både forår og efterår. Bedst fra midten 
af april, da jorden helst skal være over 8 grader varm. Kællingetand frøet indeholder en 
del olie, som gør at frøet er nogenlunde sikret mod frost. Dog er fugle og smådyr glade 
for frøet, så det skal dækkes for ikke at ende som fuglemad. Det kan forsås fra marts 
og udplantes i små potter.  

Når frøet er spiret dannes en lille bladroset, med små fligede blade. Når bladrosetten er 
blevet 7-10 cm stor, kommer de typiske ’voksne’ blade, der sidder på de lange stilke.  

Blomstrer efterfølgende år.  

 

Gråbåndet bredpande 
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