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Asiatisk Blomsterkornel 
(Cornus kousa var. chinensis) !
30 frø !!
Værd at vide: 
Dette usædvanlige, langsomt og i etager voksende, meget 
robuste lille træ (ca. 3 til 5 meter højt) udmærker sig ved dets 
farvespil året igennem. Selv kendere kan ikke skjule deres 
forbavselse. !
Den lange blomstringstid, gennem hele foråret og 
forsommeren med de 13 - 15 cm store rent hvide blomster, går 
i forsommeren over til mange små jordbærlignende frugter. Til 
efteråret skifter kornelens blade til en ildrød farve. !
Oprindelse: 
Dens oprindelse findes i Japan, Kina og Korea. !
Formering: 
Såning/spiring af frøene er mulig hele året indendørs. Sæt 
frøene i blød natten over i rumvarmt vand og derefter sættes 
frøene i en dybde af 1 cm i den fugtige såjord bestående af en 
sand/sphagnum blanding. Hold såjorden jævnt fugtig. Spiretiden kan strække sig op til 3 måneder. !
Placering / lys: 
Den Asiatiske Blomsterkornel foretrækker en placering der er lys til fuld sol. !
Gødning, vanding og pleje: 
De unge planter har også behov for en sand/sphagnum blanding at vokse i, inden de kan prikles over i 
havejord. Ved omplantning til havejord eller en krukke skal jorden være næringsstofrig, luftig og godt 
drænende. Blomsterkornellen vokser relativt langsomt, men behøver trods det regelmæssig gødning fra 
om foråret til starten på efteråret. !
Overvintring: 
Varieteten “chinensis” er den robuste art af “Cornus kousa” og derfor er denne art fuld vinterhårdfør. !
Vigtige dyrkningstips: 
Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt 
eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen 
(ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på 
dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller 
glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring 
kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.
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