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46. Tussilago (hästhov) - Tussilago farfara

Hästhov, som är en korgblommig växt, är mer känd under sitt
vetenskapliga släktesnamn Tussilago och ett mycket omtyckt,
tidigt vårtecken. Den är mycket vanlig på näringsrik, gärna lerrik
mark, där den sprider sig med hjälp av jordstammar.
Blomkorgarna bildas redan under föregående sommar och
kommer fram så fort som markytan värms upp i den första
vårsolen. När blomningen är över vissnar blomstänglarna. Under
sommaren ersätts de av stora, njurlika blad. Arten är vanlig i
södra och mellersta Sverige. I norr är den mindre allmän.
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Text: Åslög Dahl. Bild 1: Åslög Dahl. Foto: 2. Inger Leonardsson. 3-7 Judit Martin.

Vi prioriterar rapportering av datum för start av blomning

Rapportera blomning.
Hästhov är en korgblommig växt. En korg består av många
blommor tillsammans på ett plattat fäste. På utsidan av
korgen sitter smala gröna holkfjäll med gröna spetsar som
omsluter korgen i knoppläge. Du skall rapportera när 10-20
korgar öppnat sig så att de gula blommorna på fästets
ovansida är synliga och korgen är mer eller mindre platt fatlik. Efter blomningen sluter sig knoppen igen och stjälken
böjer sig mot marken.
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Rapportera ‘blomning
startar’ när 10-20
korgar öppnat sig

Knoppläge
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När blomningen
är över sluter sig
korgarna igen
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De slutna korgarna
böjer sig mot marken
medan frukterna
utvecklas
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Medan blomning pågår utvecklas blommorna i korgen
Hos hästhov är de tunglika blommorna i korgens periferi rent honliga. De innehåller var sin pistill
med smala märkesflikar. Dessa blommor slår ut först.
På blomfästets centrala yta (”disken”) finns många rörformiga blommor, som är hanliga. Förutom
ståndare har de en rudimentär pistill, och de slår ut efter honblommorna.
Blomning
pågår - hanlig fas

Blomningen
inleds med honlig
fas

Hanblomma

Foto: 8-10, 13-14 Judit Martin. 11-12 Lindman Nordens Flora (Projekt Runeberg), 15. Inger Leonardsson.
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Honblommor
med smala
märkesflikar

Honblomma
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Hanblommor
med ståndare
och rudimentär
pistill

De olika korgar
som kommer
från samma
jordstam
utvecklas inte i
samma takt

Läs mer om hur du gör fenologiobservationer i fenologimanualen
Rapportera till www.blommar.nu

Kännetecken
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Bladen är tilltryckt
vitludna på undersidan.
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Bladen utvecklas inte
förrän blomningen är över.
De är stora och står kvar
hela sommaren.

Foto: 16-17. Sven-Olov Strandhede,18-19 Judit Martin.

18

Korgarna har smala,
nästan jämnhöga
holkfjäll på ut-/
undersidan. Stjälken är
fjällig.
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Honblommornas
pistiller har mognat till
nötter som var och en
bär en hårpensel. Nu
rätar stjälken upp sig
efter att ha varit böjd
under fruktutvecklingen.

