
CONYZA-SOORTEN

Sleutel:

1. Bloemhoofdjes dicht behaard > 2

1. Bloemhoofdjes vrijwel kaal, mogelijk enkele haren > 4

 2.        * Bloemhoofdjes smal …. tot 4 mm breed = Conyza daveauana 

 2.        * Bloemhoofdjes breder dan 4 mm * > 3

             * = meten aan breedste hoofdjes

 3.        Bloemhoofdjes smal-, urnvormig 4 tot 8 mm breed, bloemwijze ruitvormig = Conyza sumatrensis

3.        Bloemhoofdjes bol-, eivormig 8 tot 11 mm breed, bloemwijze tuilvormig     = Conyza bonariensis

4.  Buisbloemen met 4 lobben (loep!); omwindselbladen van uitgebloeide hoofdjes lichtbruin; planten verwisselend behaard, niet stug   = Conyza canadensis

4.  Buisbloemen met 5 lobben (loep!); omwindselbladen van uitgebloeide hoofdjes diep donkerbruin; planten altijd stug behaard            = Conyza bilbaoana



Groep 1 Groep 2

Smalle hoge fijnstraal
Conyza daveauana

Hoge fijnstraal
Conyza sumatrensis

Gevlamde fijnstraal
Conyza bonariensis

Canadese fijnstraal
Conyza canadensis

Ruige fijnstraal
Conyza bilbaoana
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Bloemhoofdjes (omwindselblaadjes) behaard, grijsgroen. Bloemhoofdjes (omwindselblaadjes) kaal, hooguit enkele haren, grijs- tot geelgroen.

* Bloemhoofdjes in een brede ruitvormige pluim. * Bloemhoofdjes in een slordige tuil. * Bloemhoofdjes in een lange, 
  zuilvormige pluim.

* Bloemhoofdjes in een brede, losse,
  ronde pluim.

Opvallend kleine bloemhoofdjes, 
smal cilindervormig, 2 tot 4 mm 
breed; meten aan breedste, volledig 
ontwikkelde hoofdjes.
Teruggeslagen omwindselbladen van
uitgebloeide hoofdje duidelijk 
bruiner dan C. sumatrensis.

Forsere bloemhoofdjes, urnvormig, 
4 tot 8 mm breed; meten aan breedste, 
volledig ontwikkelde hoofdjes.

Forse bloemhoofdjes bol-, eivormig, 7 
tot 11 mm breed.

Omwindselbladen meestal rode 
(gevlamde) top, vandaar Gevlamde 
fijnstraal.

Kleine bloemhoofdjes, smal cilindervormig, 
3 tot 5 mm breed.

Teruggeslagen omwindselbladen van 
uitgebloeide hoofdje (onopvallend) licht 
bruin.

Kleine bloemhoofdjes, bol-urnvormig, 3 tot 
5 mm breed; gemiddeld iets kleiner dan 
Canadese fijnstraal.
Teruggeslagen omwindselbladen van 
uitgebloeide hoofdje diep donkerbruin en 
door sterke kleurcontrast met rest van de 
plant duidelijk in het oog springend.

Buisbloemen (meestal) met 5 lobben (loep). Buisbloemen (meestal) met 4 lobben (loep); 
lintbloemen duidelijk buiten omwindsel 
stekend.

Buisbloemen (meestal) met 5 lobben (loep); 
lintbloemen slecht ontwikkeld en niet 
buiten omwindsel stekend.
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Planten (donker) grijsgroen, kort en dicht (aanliggend) behaard. Planten meest lichtgroen, ook donkerder, 
met lange afstaande haren, op bladrand 
daarnaast ook enkele zwak gekromde haren.

Planten (donker)grijsgroen met krachtige, 
stugge haren (vandaar Ruige fijnstraal) . Op
bladrand sterk gekromde haren.

Hoogte tot circa 150 cm. Forse planten, gemakkelijk tot 150 cm 
reikend en niet zelden groter tot 250.

Hoogte tot circa 80 cm. Hoogte tot circa 100 cm. Hoogte tot circa 150 cm.

Hoofdbloei: aug-okt. Hoofdbloei: aug-dec. Hoofdbloei: jul-okt. Hoofdbloei: jul-sep. Hoofdbloei: aug-sep/okt

Deels overjarig met rozet in het najaar. Eenjarig. Eenjarig. Deels overjarig met rozet in het najaar.

*) Alle omschreven, afgebeelde bloeivormen geldt als prototype. In de praktijk komen er vele variaties voor, met vaak bossige groeiwijzen, alsook vormen die typisch zijn voor een van de andere soorten.


