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Achillea millefolium duizendblad als 80% van de bloeiwijze geopend is of stuifmeel zichtbaar op de bloeiwijze, te jong oogsten resulteert in te snel verwelken

Agastache dropplant als de bloeiwijze 1/2 tot 2/3 geopend is

Ageratum houstonianum Mexicaantje, leverbalsem als de centrale bloem volledig geopend is en de zijbloemen goed gekleurd zijn

Agrostemma gracilis Oosterse bolderik als de knoppen openen

Alchemilla mollis vrouwenmantel als de bloemen volledig geopend zijn

Allium giganteum sierui als er enkele (nog niet veel!) bloemetjes open staan

Amaranthus caudatus kattenstaartamarant als 3/4 van de bloeiwijze geopend is

Ammi majus groot akkerscherm als ongeveer 80% van de bloemetjes in het scherm geopend zijn

Anemone coronaria anemoon als de bloemen beginnen te openen

Anethum graveolens dille als de helft van de bloemetjes in het hoofdscherm geopend is

Ammi visnaga fijn akkerscherm als de eerste 2 à 3 bloemetjes van het bloemhoofd geopend zijn 

Antirrhinum majus leeuwenbek als de onderste 2 à 3 bloemen geopend zijn

Aquilegia akelei als de bloemen geopend zijn, maar vooraleer de bloemen blaadjes verliezen

Aster aster als ongeveer 1/4 van de bloemen open staan 

Astilbe pluimspirea als de pluim 1/2 à 2/3 bloeit, de bloemetjes die nog gesloten zijn bij de oogst komen nagenoeg niet meer open

Astrantia major Zeeuws knoopje als de hoofdbloemen volledig geopend zijn

Bupleurum rotundifolia goudscherm als de bloemen bijna volledig geopend zijn, bloemen ontwikkelen niet meer nadat ze werden geoogst

Calendula officinalis goudsbloem als de bloemen halfopen zijn

Callistephus chinensis Chinese aster, zomeraster als de bloemen volledig geopend zijn

Campanula portenschlagiana klokjesbloem ald de bovenste knop kleurt en net opent

Carthamus tinctorius saffloer als de bloem begint te openen en de kleur duidelijk zichtbaar is

Centaurea cyanus korenbloem als de bloem 1/4 tot 1/2 geopend is, indien meerdere bloemen per tak, oogsten wanneer de hoofdknop 3/4 geopend is

Cerinthe major grote wasbloem als de schutbladeren donker kleuren en de bloemen paars zijn  

ADVIES OOGSTSTADIUM SNIJBLOEMEN

De sierwaarde en houdbaarheid van snijbloemen is vaak sterk afhankelijk van het oogststadium. Het ideale ontwikkelingsstadium van de bloemen bij de oogst varieert sterk van soort 

tot soort en zelfs van cultivar tot cultivar. Sommige bloemen kunnen geoogst worden in knopstadium, maar bij vele zomerbloemen geldt vaak dat, indien ze te rauw worden geoogst, 

ze nooit hun volledige sierwaarde bereiken. Anderzijds gaan de bloemen, eens ze werden bestoven door insecten of wind, veelal snel verwelken en zaad vormen. Het is dan ook 

raadzaam voor de meeste soorten om de bloemen te oogsten voordat de bestuiving plaatsvond. Hieronder wordt voor een aantal gewassen het adviesstadium weergegeven voor een 

optimaal vaasleven. 

https://seeds.bingenheimersaatgut.de/agrostemma-gracilis.html
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Chrysanthemum carinatum bonte ganzenbloem als de bloemen 1/2 tot 2/3 geopend zijn

Chrysanthemum segetum gele ganzenbloem als de bloemen 1/2 tot 2/3 geopend zijn

Consolida ajacis éénjarige ridderspoor als 2 tot 5 bloemen geopend zijn of tot 1/3 van de bloemstengel geopend is

Coreopsis tinctoria  meisjesogen als de bloemen beginnen te openen

Cosmos bipinnatus, C. sulphureus cosmea als de knop gekleurd is maar nog niet volledig geopend

Crocosmia montbretia  als de onderste bloemen kleur tonen

Dahlia dahlia als 3/4 tot alle bloemen geopend zijn, maar vooraleer de buitenste bloemblaadjes beginnen verwelken

Daucus carota wilde peen als de bloemen geopend zijn en het scherm plat is

Delphinium meerjarige ridderspoor als  1/4 tot 1/3 van de bloemen op de steel geopend zijn

Dianthus barbatus duizendschoon als 10 tot 20 % van de bloemen in de bloeiwijze geopend zijn

Digitalis vingerhoedskruid als 1 à 2  bloemen op de steel tot maximaal de helft van de bloeiwijzen geopend zijn

Echinacea purpurea rode zonnehoed als de bloemblaadjes openen, wanneer enkel het bloemhoofd wordt gebruikt, dan oogsten als de bloem volledig op kleur is

Echinops kogeldistel als 1/2 tot 3/4 van de bloeiwijze blauw gekleurd is, bij te vroege oogst, komt de bloeiwijze niet geheel open

Eryngium planum kruisdistel als de gehele bloemkop en schutbladen gekleurd zijn

Euphorbia wolfsmelk als de schutbladen volledig gekleurd zijn, maar vooraleer de bloemen volledig bloeien

Gladiolus gladiool als 1 tot 5 bloemen geopend zijn

Gomphrena kogelamarant als de bloemen volledig kleur tonen, maar voor ze volledig geopend zijn

Gypsophila elegans éénjarig gipskruid als 70 tot 90% van de bloemen geopend zijn

Helianthus annuus zonnebloem van zodra de eerste bloemblaadjes zich ontvouwen, kan verschillen per cultivar

Helichrysum bracteatum strobloem als het centrum volgroeid is en de bloemblaadjes bijna helemaal open staan

Hypericum hertshooi als de vruchten volledig verkleurd zijn

Iris hollandica Hollandse boliris als het hoofdbloem volledig geopend is

Lathyrus odoratus reukerwt als twee tot drie bloemen kleur tonen 

Lavatera trimestris grootbloemige lavatera, bekermalva als de bloemen beginnen te ontkrullen of net geopend zijn

Liatris spicata lampepoetser van zodra de aar 1 tot max. 4 cm geopende bloemetjes vertoont

Limonium sinuatum statice, lamsoor als ongeveer 80% van de bloemen geopend is

Lysimachia clethroides wederik als 1/3 tot 1/2 van de bloemen op de bloeiwijze geopend zijn

Molucella laevis klokken van Ierland, Ierse bellen zodra er zich groene klokjes beginnen te vormen

Monarda bergamot als de bloem begint te kleuren

Narcissus narcis bij enkelbloemige soorten als de bloemen kleurtonend zijn , bij dubbelbloemige als de bloemen beginnen openen
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Nigella damascena juffertje-in-het-groen als de knoppen openbreken en de bloemkleur duidelijk zichtbaar is

Paeonia lactiflora pioen als de knop nog gesloten is maar kleur toont en zachter begint aan te voelen

Papaver nudicaule klaproos als de knop kleur toont, maar nog maar nauwelijks openbreekt

Phlox paniculata vlambloem als de onderste 2 à 3 bloemen geopend zijn tot maximaal 1/2 van de bloeiwijze geopend is

Ranunculus asiaticus ranonkel als de bloemen kleur tonen tot beginnen openen 

Rudbeckia zonnehoed als de bloemen beginnen te openen

Salvia leucantha Mexicaanse salie als bij 3 à 4 onderste bloemen de witte bloemblaadjes uit de paarse kelkblaadjes komen 

Scabiosa atropurpurea duifkruid als de bloemen beginnen te openen

Sedum vetkruid mag al geoogst worden wanneer de bloemen nog groen zijn, alsook in bloeiend stadium

Solidago guldenroede als de pluim begint te kleuren

Tagetes Afrikaantjes als de bloemen volledig geopend zijn, maar nog stevig zijn in het centrum

Tanacetum parthenium moederkruid als de bloemen helemaal geopend zijn

Tulipa tulp zodra de knoppen kleurtonend zijn

Vaccaria hispanica koekruid als 1 à 2 bloemen per scherm geopend zijn

Verbena bonariensis ijzerhard als de meeste bloemen geopend zijn

Veronica ereprijs als 1/3 tot 1/2 van de bloemen op de bloeiwijze geopend zijn

Zinnia / als de bloemen volledig geopend zijn
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