
 

Centaurea cyanus L. 

Sinonimi: C. cyanus L. ssp. coa Rech, 

Cyanus segetum Hill. 

Diğer İsimleri:  

Türkçe: Mavi peygamber çiçeği, Gökbaş  

İngilizce:Cornflower  

Çevre İstekleri: Genellikle besin 

maddelerince zengin gevşek kumlu - tınlı 

toprakları sever. PH isteği 5 – 7,5’ dur. 

Özellikle kışlık hububatta rastlanır. Ayrıca 

meyve ve sebze bahçelerinde, bağlarda, 

yoncalıklarda ve boş alanlarda  sık rastlanır. 

 

 

 

Sevgili Üyelerimiz, 

Eksik ya da cins düzeyinde verilmiş 

olan yabancı ot fotoğraflarından sizler 

tarafından çekilmiş olanları © simgesi 

ve adınızı yazarak gönderirseniz ilgili 

bölümlerde yayınlanacaktır. 

Morfolojisi: Tek yıllık, kışlayan tek yıllık veya iki yıllık 80 cm' ye kadar boylanabilen otsu bir 

bitkidir. Gövde özellikle üst kısımda dallanmış ve üzeri kısa beyazımsı gri tüylerle kaplıdır. 

Yapraklar almaşık olarak dizilmiş dar, alt kısımda saplı ve parçalıdır. Alt yapraklar çiçeklenme 

zamanı kurur. Üst yapraklar parçasız, ince uzun ve gövdeye oturmuştur. Çiçek tablası 1 5 - 1 8  

m m  uzunluğunda ve uzun bir sapın ucunda bulunur. Çanak yapraklar yeşil, taç yapraklar 

mavimsi-mor renkli ve 5 parçalıdır. Çiçeklenme haziran - ekim aylarındadır. Tohumlar 3 - 4  

mm uzunlukta, üzerinde mavimtırak-gri ve beyaz lekeler bulunur. Üst tarafında 2 – 3 mm 

uzunlukta pas kahverengimsi fırça gibi pappus'a sahiptir. En iyi şekilde 1 cm derinlikten 

çimlenir. Üremesi tohumladır. 

Diğerleri: Eskiden iştahsızlık, hazımsızlık ve idrar söktürücü olarak kullanılmış. Günümüzde 

güzellik çaylarına karıştırılarak kullanılmaktadır. Ayrıca kalp rahatsızlıklarında tohumlarından 

çay yapılarak kullanılmaktadır. 

Türler Arasındaki Ayırım: Centaurea solstitialis L. de alt yapraklar 3 - 4 parçalı üst yapraklar 

ince uzun kenarlan dişli ve yaprak uzantıları sapı üzerinde devam eder. Çiçekler sarı veya 

pembe, meyve 2 - 3  mm. dir. C. iberica Trev. ex Spr.' de yapraklar seyrek tüylü çiçekler soluk 

pembe meyveler pappuslu C. calcitropa L. C. iberica 'ya çok benzer fakat meyveler 

pappussuzdur. Ayrıca bitki çok narin yapılıdır (Özer ve ark., 1999). 
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