
Definities:   

Definitie bloei:

Bloemen waarbij meeldraden of stampers zichtbaar zijn.

Definitie bloeiend gewas bij bloembollen:

Een gewas staat in bloei wanneer meer dan 1% van de planten op een perceel bloeit. In de

praktijk betekent het dat er maximaal twee bloemen per strekkende meter bed mogen bloeien.

Bij meer dan twee bloemen per strekkende meter is er sprake van bloei.

Definitie bloeiend gewas bij fruit:

Bij fruitgewassen is sprake van bloei wanneer meer dan 1% van de bloemen bloeit.

Definitie bloeiend gewas (overige gewassen):

Bij meer dan twee bloeiende planten (geteeld gewas of onkruiden) per vierkante meter is er

sprake van bloei.

Aantrekkelijk voor honingbijen Niet aantrekkelijk voor honingbijen

Akkerbouwgewassen: Akkerbouwgewassen:

Aardappelen Bieten 

Hennep Brandnetel

Kruisbloemige groenbemesters Granen

Mais Grasachtige groenbemesters

Oliehoudende zaden Graszaadteelt

overige groenbemesters (behalve sudangras) Miscanthus

Overige vezelgewassen Olifantsgras

Overige zoals: Vezelvlas, Boekweit, Meekrap, Hop, Wouw Quinoa

Peulvruchten  (alle erwten/bonen) Sorghum

Vlas Stoppelknol

Vlinderbloemige groenbemesters Sudangras

Voedergewassen Teff

In onderstaande lijst zijn gewassen hoofdzakelijk per groep opgenomen, voor een uitsplitsing dient u de volledige 

lijst te raadplegen via deze link

Disclaimer: Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan Agrodis geen enkele 

verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid en/of compleetheid van dit overzicht.
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Witlof/Cichorei

cultuurgrasland: cultuurgrasland:

 graszodenteelt

 voedergrasland - zonder bloeiend onkruid

Fruitgewassen: Fruitgewassen:

Grootfruit Vijg

Kleinfruit

Overige zoals: hazelnoot, kastanje, kiwi, walnoot

Groenteteelt: Groenteteelt:

Aardpeer Bladgroenten(o.a.sla, spinazie)

Asperges Kiemgroenten (o.a. taugé, alfalfa)

Aubergine Koolgewassen (o.a. sluitkool, bloemkool, boerenkool)

Augurk Stengelgroenten (o.a. artisjok, bleekselderij, rabarber, prei)

Courgette Ui-achtigen (o.a. zaaiui, plantui, zilverui, knoflook)

Komkommer Wortel- en knolgewassen (o.a. radijs, wortelen, pastinaak)

Meloen

Okra

Paprika

Peulgroenten

Pompoen-achtigen

Suikermais

Tomaat

Tomatillo

Vlinderbloemige gewassen

Zeekool

Zoete aardappel

Kruidenteelt: Kruidenteelt:

Aromatische wortelgewassen - bij bloei Basilicum

Blauwmaanzaad Bekergoudsbloem

Driekleurig viooltje Bevernelwortel

Echte kamille Bieslook

Engelwortel Bladselderij

Karwijzaad Ginseng

Disclaimer: Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan Agrodis geen enkele verantwoordelijkheid 
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Kruiden - behalve vanuit groene kolom Kervel

medicinale kruidengewassen - bij bloei Maggiplant

Overige kruidenzaadgewassen - bij bloei Opgeblazen lobelia

Valeriaan Peterselie

Zonnehoed Veldzuring

Wollig vingerhoedskruid

Wortelpeterselie

Sierteeltgewassen: Sierteeltgewassen:

Bloembollen en bloemknollen - bij bloei Coniferen

Bloemenzaadteelt Kerstbomen

Bos en haagplantsoen - bij bloei Snijgroen

Heesters - bij bloei

Heidesoorten

Klimplanten - bij bloei

Laanbomen - bij bloei

Potplanten - bij bloei

Rozen

Snijbloemen - bij bloei

Vaste plantenteelt - bij bloei

Vruchtbomen en - struiken

Onbeteeld terrein: Onbeteeld terrein:

Akkerranden - bij bloei 

Tijdelijk onbeteelt land - bij bloei  

Openbaar groen: Openbaar groen:

Houtige beplanting - bij bloei Grasvegetatie - zonder bloeiend onkruid

Kruidachtige beplanting - bij bloei

bosbouw: bosbouw:

Loofhout - bij bloei Naaldhout

In en om het huis: In en om het huis:

Sierbeplanting - bij bloei Gazons - tenzij  bloeiende onkruiden

Moestuin - bij bloei Weilanden - tenzij bloeiende onkruiden

Kuipplanten

Disclaimer: Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan Agrodis geen enkele verantwoordelijkheid 

nemen voor de juistheid en/of compleetheid van dit overzicht


