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Planteguide for deltagere: Lær Kornblomst at kende 

 
Kornblomst, Centaurea cyanus, tilhører den meget 
store kurvblomstfamilie og dens nære slægtning er 
Knopurt, der lige som kornblomsten danner en 
bladroset og lange stængler hvor blomsterne sidder.  

Stænglerne er slanke og grenede med linje- til 
lancetformede blade. Både blade og stængler er 
hvidfiltede. Blomsterkurvene er endestillede og 
langstilkede med blå til mørkt violette blomster. 
Kronbladene er spidse og frynsede.  

Man mener planten er indført, dog skulle der være 
spor tilbage fra istiden, som tyder på at planten har 
en længere historie i Danmark. Den forekommer 

sporadisk som ukrudt i kornmarker og i det åbne land, og var før i tiden – som valmuen – 
forbundet med korndyrkning.  

Kornblomstens blade er spiselige og den bruges i kosmetik til sarte hudområder.  

Den er etårig, men kan danne små bladrosetter allerede i efteråret.  

Den bliver 40-80 cm høj og er ikke kræsen med jordbund. Den danner små frø med en lille 
’kost’ i den ene ende og frøet har et lille fedtlegeme, som spises af myrer og derved bliver 
spredt. Blomstrer i juni-september. 

Kornblomstog insekterne 
Kornblomsten er interessant ved at blomstre allerede i juni måned, 
lige før det helt store blomsterorgie i juli og august. Det gør den 
interessant, idet juni kan være en lidt blomsterfattig måned, lige 
efter de store forårsblomster, som mælkebøtten, er afblomstret.  

 

Sådan dyrker du Kornblomst:  
Kornblomst er en villig plante både at udså på voksestedet, men giver også gode 
resultater ved at forspire. Den kan vokse på mager til moderat næringsrig jord, og 
bedste resultater fås, hvis du bruger sandblandet så- og priklejord.  

Frøet har en lille fjerkost og dækkes med tyndt jord eller sand. Holdes fugtigt i 
spireperioden, men er ikke særlig sart. Efter 2-3- uger vil bittesmå planter spire frem. 
Efter et par uger prikles de små planter om i lidt større potter og kan udplantes når 
plantes er 5-7 cm. Vær opmærksom på, at et-årige planter, skal holdes i vækst og må 
helst ikke udtørre eller overvandes.  

  

Stenhumle i kornblomst 
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