
Ogentroost (Euphrasia) 

ALGEMENE SLEUTEL 

• schutbladen, kelken en (soms) bloemsteeltjes met klierharen;  bloemkroon 7-12(-15) mm;   
bladschijf 6-18 mm; tanden bovenste kelklip langer dan breed      
 Beklierde ogentroost 

       (kent 3 ondersoorten – meest voorkomende is Euphrasia officinalis ssp. rostkoviana)  

• schutbladen, kelken en bloemsteeltjes zonder klierharen 

+schutbladen en bladschijf met lang genaalde tanden; bloemkroon 7-10 mm  

  Stijve ogentroost 

+ schutbladen rechtopstaand en met 3-5 spitse tanden; stengel weinig vertakt; 
bloemkroon 4-6 mm  Slanke ogentroost  

+ schutbladen uitstaand en met 4-6 kort genaalde tanden; stengel sterk(er) vertakt; 
bloemkroon 5-8 mm  Bosogentroost  
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Familie 
 helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Plant met veel lange klierharen, tenminste 
op de randen van de schutbladen. 
Kroonbuis sterk verlengd tijdens de bloei. 
Bloemkroon ten slotte 7-12(-15) mm lang, 
wit, vaak met licht paarse bovenlip.  

Hoogte bloeiende plant  
10 - 40 cm. 

Bloeitijd 
Juni - oktober 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Graslanden, weiden, heiden, wegbermen. 

  Beklierde ogentroost  (Euphrasia officinalis) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 4 4 

  1995 - … 5 5 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Scrophulariaceae;Euphrasia;officinalis;025-135-016-001;;Beklierde ogentroost)


Familie 
 helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Schutbladen, kelken en bloemstelen 
zonder klierharen, of met schaarse korte 
klierharen. 

 Kroonbuis niet of nauwelijks verlengd 
tijdens de bloei. 

 Bloemkroon 4-11 mm lang. 
 Rijpe doosvrucht korter of langer dan de 

kelk. 
 Een zeer variabele (en hybridiserende) 

soort.  

Hoogte bloeiende plant  
10 – 30 (– 40) cm. 

Bloeitijd 
Juni - oktober 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Graslanden, rotsachtige plaatsen, droge 
wegen, op kalk- of niet kalkhoudende 
bodem. 

  Stijve ogentroost  (Euphrasia stricta) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 9 9 

  1995 - … 7 7 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Scrophulariaceae;Euphrasia;stricta;025-135-016-002;;Stijve ogenstroost)


Familie 
 helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Stengel draadvormig, niet of weinig 
vertakt; vertakkingen meestal in de 
bovenste helft van de plant. 

 Blad smal, tot 6(-8) mm lang, de nerven 
van onderen niet uitspringend. 

 Onderste stengelbladen met stompe 
tanden, de bovenste met spitsere tanden. 
Schutbladen schuin afstaand, aan 
weerszijden met (3-)4-5 spitse of 
toegespitste tanden. 

 Bloemkroon 4-6(-7) mm lang. 
 Rijpe doosvrucht even lang als de kelk of 

langer. 

Hoogte bloeiende plant  
5 – 15 (– 25) cm. 

Bloeitijd 
Juni - oktober 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Graslanden, heiden, op niet kalkhoudende 
bodem. 

  Slanke ogentroost  (Euphrasia micrantha) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 0 0 

  1995 - … 0 0 

Geen waarnemingen in 
Limburg. 



Familie 
 helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Stengel steviger en meestal sterk vertakt, 
vertakkingen meestal in de onderste helft 
van de plant. 

 Blad breed, tot 10(-12) mm lang, de 
nerven van onderen iets uitspringend. 
Onderste stengelbladen met iets spitse 
tanden, de bovenste met spitse. 
Schutbladen afstaand, aan weerszijden 
met 4-6 spitse tot kort genaalde tanden. 
Bloemkroon 5-7,5(-8) mm lang. 

 Rijpe doosvrucht even lang als de kelk, 
zelden iets korter. 

Hoogte bloeiende plant  
7 - 40 cm. 

Bloeitijd 
Juni - oktober 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Graslanden, heiden, boswegen, meestal 
op niet kalkhoudende bodem. 

  Bosogentroost  (Euphrasia nemorosa) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 4 4 

  1995 - … 0 0 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Scrophulariaceae;Euphrasia;nemorosa;025-135-016-004;;Bosogentroost)

