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Randkronerne 10-18mm.

Frugtens ribber ikke stærkt opblæste.

Frugtens

krave meget kort og afskåret. U K

Matricaria parviflora (Willd.) Poiret

Småblomstret kamille.

Nær foregående, men randkronerne 6-8mm.

Frugten med hvidlige,

10-50cm.
stærkt op-

blæste ribber og en 3-lappet krave på O,7-O,9mm.
Chamomilla recutita
ten glat.

Kurvene

(L.) Rauschert

10-25mm brede

QCL tzvelevii (Pobed.)
håret. Talrige kurve,
se 1,5-3x1,5mm. K

C.

suaveolens

2-3

x delte,

m.m.

10-60cm.

Plan-

U K

Rauschert
Mangeblomstret kamille. 8-150m. M.m.
der er 7-10mm brede indbefattet randkronerne; dis-

(Pursh) Rydb.

Anacyclus clavatus

Vellugtende kamille.

indbefattet randkronerne.

(Desf.)
filtede.

Skivekamille.

Pers.

Ingen randkroner.

Køllebertram.

Kurvsvøbet

(U)

20-60cm. Enårig.

15-20mm bredt.

Bladene

Randkronerne hvide

(sj. manglende). Svøbbladene grønlige, smalt hvidt eller rødlillat hindekantede, silkelådne. Indre frugter uvingede.
Chrysanthemum segetum L.

Gult okseøje.

(U)

C. coronarium L.
Kronokseøje. 20-60cm. Enårig. Bladene 2 x delte med
ofte tandede afsnit. Ydre svøbblade med brunligt kantbånd og hvidlig
hindekant. Randkronerne gule eller også hvide med bred, gul grund. Forv.

Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev
Prikbladet okseøje. 15-60om.
Stænglerne tæt bladede og tiltrykt hårede. Bladene 2 x delte og tæt
kirtelprikkede. Randkronerne hvide til bleglilla. Frugten med afrundet
top og 5-8 ribber. Planten lidt forveddet forneden. Med udløbere. U
(Karpaterne)
Tanacetum.

1.

Okseøje.

Randkronerne næppe synlige

"

......................................

tydelige

2.

3.

2.

Ingen tungekroner. Kurvene halvkugleformede
...............
Med korte, ikke udragende tungekroner. Kurvene forlænget-

3.

Randkronerne gule og korte
...................................... 4.
"
hvide
5.
Kurvsvøbet glat til fåhåret, 4- 7mm bredt
........... achilleifolium
mest uldhåret, 7- 10mm bredt
millefolium
Talrige, 6- 8mm brede kurve i en tæt halvskærm
........ maorophyllum
1-20,1,5-4cm
"
"
i halvskærm
6.
Stængelbladene siddende, med 7-12 par småblade
......... corymbosum
stilkede
7.

kugleformede,
4.

5.

6.
7.

Kurvsvøbet

8.

"
Stænglen

"

forholdsvis få

12- 18mm bredt.

Kurvene

paczoskii

enlige

..........

cinerariifolium

6- 8mm bredt. 3- 30 kurve i halvskærm
kantet Randkronerne 2,5-7mm
..................

trind.

Tanacetum vulgare L.

"
Rejnfan.

vulgare

7-10mm

8.
parthenium

partheniifolium
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