
 

Goede bodemstructuur 

De paardenbloem (Taraxacum officinale) wortelt diep met zijn penwortel en haalt de kalk uit de 

diepere laag van de bodem en maakt dit beschikbaar voor de bovenste laag van de bodem. De 

lange penwortel zorgt er ook voor dat mineralen uit de diepere lagen van de bodem 

beschikbaar komen voor het gewas. Tijdens de bloei van maart tot mei en van september tot 

november maken de honingbij en andere insecten gebruik van de paardenbloem als 

voedselbron. Als de wortel afsterft maakt de pendelaar gebruik van deze gangen. Ook de 

wortels van het gras maken dankbaar gebruik van deze gangen. Een bijkomstig voordeel is dat 

de gangen van de paardenbloemwortel zorgen voor goede beluchting en afwatering van de 

bodem.  

Belang van de paardenbloem voor het vee en gewas 
Koeien, schapen en geiten gebruiken de paardenbloem als medicijn. Taraxacum is Oudgrieks 

voor 'medicijn tegen darmstoornis', en de paardenbloem kent in de kruidengeneeskunde ook 

nog verschillende andere toepassingen. De mogelijke ondersteuning van de leverfunctie van 

melkvee is voor de melkveehouderij dan ook een belangrijk aspect van de paardenbloem.  

 

Biodiversiteit 
Door een strikt maaibeleid kan de paardenbloem beheersbaar blijven. Alhoewel onderzoek in 

Duitsland laat zien dat paardenbloemen pas tot een opbrengstderving van grasland leidt bij 

een aandeel van meer dan 25% in de droge stof. Het weiland ziet bij een dergelijk aandeel 

werkelijk helemaal geel van de paardenbloemen. In Duitsland wordt paardenbloem tot een 

aandeel van 10% hoog gewaardeerd in het grasland, omdat het tot de melkkruiden wordt 

gerekend. Uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut (gepubliceerd in Ekoland) blijkt dat 

voedingswaarde, verteerbaarheid en mineraalgehalten van paardenbloem vergelijkbaar zijn 

met die van puur gras. In een droog voorjaar kan een hoog aandeel paardenbloem de productie 

van de eerste snede zelfs verhogen door de rechtopstaande groei van de paardenbloem. 

Mogelijk is dit in vervolgsnede anders omdat de paardenbloem dan meer plat groeit en het 

gewas wegdrukt. 

De variatie [biodiversiteit] aan grassen en kruiden zorgen voor een goed bodemleven en goede 

gezondheid van de koe. Goed voer vult veel beter dan eenzijdig voer. Een gezonde vitaliteit is 

afhankelijk van voldoende brandstof [koolstof] en een juiste verhouding aan mineralen en 

sporenelementen. Het blijkt dat een net afgekalfde koe graag zuring eet, mooi als dat aanbod 

er dan ook is.  
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Waarom paardenbloemen in grasland behouden? 

 


