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Planteguide for deltagere: Lær Almindelig knopurt at kende 

 
Almindelig knopurt, Centaurea jacae, er 
hjemmehørende i Danmark. Et spisekammer for et 
væld af bier, sommerfugle og andre nyttedyr. Bl.a. 
sommerfuglene: Sortplettet Blåfugle, Brun 
Pletvinge, Græsrandøje m.fl.   

Almindelig knopurt nært beslægtet med stor 
knopurt og kornblomst, men er en staude, modsat 
kornblomsten.  Den tilhører den meget store 
kurvblomstfamilie og er knopurt, der danner en 
bladroset og lange stængler hvor blomsterne 
sidder. Stænglerne er slanke og grenede med linje 
- til lancetformede blade. Både blade og stængler 
er grågrønne og den har kraftige trævlerødder. Den 

bliver ca. 40-70 cm høj og vil være meget tydelig i en blomstereng.  

Almindelig knopurt er en staude, og vil selvså sig selv, hvis den får lov. Den blomstrer fra 
juli måned og får trævlede rødviolette blomster, der kan forveksles med tidsler. Frøet ligner 
de andre i kornblomst-familien med en lille fjerkost foroven og et lille fedtlegeme ved frøet, 
som myrerne elsker. De hjælper planten med at føre frøet væk fra moderplanten, og får til 
gengæld en lille belønning som tak.   

Almindelig knopurt og insekterne 
Knopurt er meget nektarrig, og er en vigtig madkilde for det væld af 
insekter der kommer i juli og august måned. Dens højsæson for 
blomstring er juli til september. Mange vil opleve at planten besøges af 
især de stor dagsommerfugle, men også bier og svirrefluer flokkes om 
knopurten.  

 

 

Sådan dyrker du Almindelig knopurt:  
Frøene sås inde i potter i februar - april og udplantes på voksestedet fra maj. Frøene 
kan også sås direkte på voksestedet i maj - juli. Frøene dækkes med 0,5 cm jord. De 
spirer efter 2-6 uger og så er de klar til at prikle ud i små potter. Brug sandblandet jord 
til prikling, men skal udplantes på jord med moderat næring.  

På friland kan du udtynde dem til en afstand på 40 cm. De udtyndede planter kan du 
placere andre steder i haven. Den første blomstring kan du nyde allerede første år, hvis 
du får sået tidligt- ellers må du nøjes med de grønne blade første år og så nyde 
blomstringen fra år to.  
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