Gewoon duizendblad
Achillea millefolium L.
Familie:
Hoogte:
Bloeitijd:
Levensduur:
Verspreiding:

1.

Compositae, samengesteldbloemigen
15 – 60 cm
juni – augustus/oktober
overblijvend, winterharde kruidachtige vaste plant
geheel Europa

Beschrijving

Het blad van duizendblad is in veel slippen
verdeeld. De stengels zijn taai en viltig
behaard.

bron: Inagro

2.

Groeiomstandigheden

2.1.

Natuurlijke groeiomstandigheden

bron: P. Busselen

Het gewoon duizendblad is bij ons overal in grasland, langs wegen en op ruigten te vinden. Het meest staat
deze plant op lichte, minerale, tamelijk humusarme, matig voedselrijke bodem. Duizendblad komt niet voor op
zeer stikstofarme grond. Met zijn taaie wortelstokken en stengels verdraagt gewoon duizendblad betreding en
berijding beter dan de meeste andere planten, waardoor het zich aan wegranden kan uitbreiden. Ook langdurige
droogte kan deze tamelijk diep wortelende plant ten opzichte van andere soorten bevoordelen.

2.2.

Introductie en beheer in grasland
Zaai
Zaaidichtheid: min 2kg/ha voor voldoende concurrentie met gras in het eerste jaar na zaai.

Maai- en graasbeheer
Afmaaien wordt goed verdragen: uit de ondergrondse, kruipende wortelstok schieten voortdurend nieuwe
bloeiende en niet-bloeiende stengels omhoog.

Bemesting
In zwaar bemest grasland wordt het door grassen verdrongen.

3.

Voederwaarde

3.1.

Smakelijkheid
Ervaringen van melkgeitenhouders geven aan dat duizendblad in de weide door de geiten graag gegeten wordt.
Als het teveel wordt gegeten krijgt de melk hierdoor een ongewenst aroma.

3.2.

Voederwaarde
Duizendblad is een eiwitrijk gewas en scoort hiervoor beter dan gras. Het gehalte ruwe celstof is vergelijkbaar met gras en de verteerbaarheid is goed. Het asgehalte is redelijk hoog en dit drukt de VEM waarde in de
analyses.

4.

Mineralensamenstelling
Duizendblad is in vergelijking met gras en klaver rijk aan kalium (K), mangaan (Mn), koper (Cu) en kobalt (Co).
Tabel 1: Gemiddeld mineralengehalte van gras, klaver en duizendblad op 5 biologische melkveebedrijven
(g, mg of µg/kg DS)

Bron: Eindrapport CCBT-project 2010 ‘Mineralen- en spoorelementenvoorziening voor biologisch rundvee via kruiden in weiland’

5.

Gezondheidsbevorderende aspecten
Als groenvoer en als hooi zijn geringe hoeveelheden jonge planten zeker van waarde omdat ze de vertering van
het vee bevorderen. De werkzaamheid van het kruid wordt in modern onderzoek meer en meer ondersteund. De
aanwezige werkzame bestanddelen hebben een antimicrobiële, antioxidant, bloeddrukverlagende, ontstekingsremmende en leverondersteunende werking. Duizendblad kan gebruikt worden om besmetting met maagdarmwormen onder controle te houden.

Referenties
Honders, H. en Sebald, O. (1982). Reader’s Digest veldgids voor de natuurliefhebber, Wilde planten van West- en Midden-Europa.
Slavík, B. (1977). Planten in veld en bos.
van Eekeren, N. (2002). Beter één geit in de wei dan tien op stal, discussiestuk voor optimalisatie van weidegang bij biologische melkgeiten.
Weeda, E.J. et al. (1991). Nederlandse oecologische flora, wilde planten en hun relaties 4.
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Karwij, wilde peterselie
en wilde peen
Carum carvi, Petroselinum segetum en Daucus carota
Familie:
Hoogte:
Bloeitijd:
Levensduur:
Verspreiding:

1.

Apiaceae, Schermbloemigen
30 – 80 cm
karwij: mei – juli; peterselie: juli – september; peen: juni - september
winterharde, tweejarige planten
vrijwel geheel Europa met uitzondering van het Middellandse zeegebied

Beschrijving
De kruiden besproken in deze fiche behoren allemaal tot de familie van de schermbloemigen en hebben gelijkaardige diergezondheidsbevorderende eigenschappen.

Karwij heeft een lange dunne wortel. Het
is een tweejarige, winterharde plant die het
eerste jaar een rozetvormige plant vormt
en in tweede jaar eind mei / begin juni
bloeit. De jonge blaadjes lijken sterk op die
van duizendblad.
bron: P. Busselen
Figuur 1: Karwij

bron: Sophy

Wilde peterselie staat op de lijst van
zeldzame planten. De veerlobbige blaadjes
hebben een fijn gezaagde rand.

Figuur 2: Wilde peterselie
Wilde peen onderscheidt zich van de
eetbare wortel doordat de penwortel wit,
vertakt en minder vlezig is. De geur is
echter onmiskenbaar. De soort heeft kou
nodig voordat deze kan gaan bloeien. In
het tweede jaar, na de winter, gebruikt de
plant de opgeslagen voedingsstoffen uit
de wortel voor de verdere groei en bloei.
bron: Sophy
Figuur 3: Wilde peen

2.

Groeiomstandigheden

2.1.

Natuurlijke groeiomstandigheden
Karwij komt voor in hooilanden, wegbermen en op dijken. Ze komt voor in licht bemeste weilanden op kalk- en
vochthoudende, zandige kleigrond, waar zij samen met onder meer ruige weegbree voorkomt. Wilde peterselie
komt voor op open plaatsen op vochtige, voedselrijke hellingen van zeedijken. Wilde peen komt voor op zonnige,
open tot grazige plaatsen op droge tot matig vochtige matig voedselrijke, vaak kalkhoudende grond.

2.2.

Introductie en beheer in grasland
Zaai
Karwij: Zaai in maart – april of augustus - september in iedere grond, op een zonnige plaats.
Ras Sylvia, zaait zichzelf uit.
Zaaidichtheid: 5 – 10 kg/ha
Wilde peterselie is moeilijk te introduceren in grasland

Maai- en graasbeheer
Karwij neemt af bij begrazen in de winter of onder natte omstandigheden.

3.

Voederwaarde
Uit Nederlandse analyse blijkt dat de voederwaarde van karwij vergelijkbaar is met gras. Het heeft een matig
ruw eiwitgehalte (12-16 %). Deens onderzoek gaf een zeer goede verteerbaarheid weer gedurende het hele
groeiseizoen. Het eiwitgehalte was vergelijkbaar met gras.

4.

Mineralensamenstelling
Cijfers over het mineralengehalte van karwij in Deens onderzoek geven hogere waarden dan gras en klaver voor
fosfor (P), magnesium (Mg) en kalium (K).

Bron: Eindrapport CCBT-project 2010 ‘Mineralen- en spoorelementenvoorziening voor biologisch rundvee via kruiden in weiland’

5.

Gezondheidsbevorderende aspecten
Planten van de schermbloemfamilie (peterselie, koriander, venkel, wortel,..) bevatten etherische oliën die
verantwoordelijk zijn voor de specifieke geur. Karwij wordt veelvuldig gebruikt bij spijsverteringsproblemen.
Etherische oliën hebben een antiseptische werking tegen bepaalde bacteriën en schimmels, op die manier
kunnen ze ook de pensfermentatie op een positieve manier beïnvloeden. Karwij heeft een positieve invloed op
de hoeveelheid gunstige poly-onverzadigde vetzuren in de melk.

Referenties
Honders, H. en Sebald, O. (1982). Reader’s Digest veldgids voor de natuurliefhebber, Wilde planten van West- en Midden-Europa.
Slavík, B. (1977). Planten in veld en bos.
van Eekeren, N. (2002). Beter één geit in de wei dan tien op stal, discussiestuk voor optimalisatie van weidegang bij biologische melkgeiten.
Weeda, E.J. et al. (1991). Nederlandse oecologische flora, wilde planten en hun relaties 4.
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Kleine pimpernel
Sanguisorba minor
Familie:
Hoogte:
Bloeitijd:
Levensduur:
Verspreiding:

1.

Rosaceae, Roosachtigen
15 – 60 cm
mei – juli
winterharde vaste plant
inheems in Zuid- en Midden-Europa, zelfs tot in het zuiden van Noorwegen

Beschrijving
Het is een kleine plant met een enigszins
houtige penwortel en opgaande stengels die
15 – 60 cm hoog kunnen worden. De blaadjes
zijn ellipsvormig, getand, blauwgroen en zijn
in groepen van zes tot tien bladeren aan elke
bladsteel gegroepeerd.

bron: Inagro

2.

Groeiomstandigheden

2.1.

Natuurlijke groeiomstandigheden

bron: N. Goosen

Kleine pimpernel is kenmerkend voor kruidenrijke, weinig of niet bemeste graslandvegetaties. Het komt in het
wild algemeen voor zowel in grasland als langs wegen, bij voorkeur op kalkrijke grond. Kleine pimpernel groeit
bij voorkeur op goed gedraineerde bodems. Hij groeit meestal op open plekken en kan zowel zon als schaduw
verdragen.

2.2.

Introductie en beheer in grasland
Kleine pimpernel is moeilijk te introduceren in grasland onder Vlaams omstandigheden. Uit literatuur blijkt dat
het een goede persistentie (tot 20 jaar in grasland) heeft. De levensduur kan bevorderd worden door de plant af
en toe in zaad te laten komen.

Zaai
Kleine pimpernel kan breedwerpig of in rijen gezaaid worden in een stevig aangedrukt zaaibed. Niet geschikt
voor zaai als pure teelt. Wordt best samen met een traag opkomend gewas gezaaid.
Zaaidiepte: 1 tot 2 cm
Zaaitijdstip: best laat najaar tot vroeg voorjaar in zware tot matig zware grond, laat najaar in lichte grond.
Zaaidichtheid: 5 kg/ha bleek onvoldoende voor doorzaai in grasland in Vlaanderen. In literatuur wordt vermelding gemaakt van 12 kg/ha bij zaai half september.

Maai- en graasbeheer
De plant heeft een goede kiemkracht maar ontwikkelt zeer traag. Hiervoor is het best dat deze pas begraasd
wordt vanaf het tweede groeiseizoen. Mulchen, irrigatie en beheersing van dominante planten komen een goede
ontwikkeling ten goede. Kleine pimpernel verdraagt slechts matige beweiding.

3.

Voederwaarde

3.1.

Smakelijkheid
De aanwezigheid van tannines kan de smakelijkheid beïnvloeden.

3.2.

Voederwaarde
Uit Nederlandse analyse blijkt dat kleine pimpernel een hoog VEM-gehalte heeft en een lage ruwe celstof. Deens
onderzoek gaf een lage verteerbaarheid aan. Het eiwitgehalte was in beide onderzoeken vergelijkbaar met gras.

4.

Mineralensamenstelling
Kleine pimpernel heeft in vergelijking met gras of klaver een zeer hoog gehalte mangaan.
Tabel 1: Gemiddeld mineralengehalte van gras, klaver en kleine pimpernel op biologische melkveebedrijven
(g, mg of µg/kg DS)

Bron: Eindrapport CCBT-project 2010 ‘Mineralen- en spoorelementenvoorziening voor biologische rundvee via kruiden in weiland’; Van
Eeckeren

5.

Gezondheidsbevorderende aspecten
Kleine pimpernel bevat gecondenseerde tannines met een mogelijke werking tegen maagdarmwormen.
Daarnaast bevat de plant nog andere polyfenolen met onder meer een sterke antioxidant werking. Deze inhoudsstoffen verklaren waarschijnlijk het veelvuldig gebruik van de plant in de traditionele geneeskunde.

Referenties
Douglas et al. (1990). Establishment and growth of sheep’s burnet in the lower North Island of New Zealand.
Phillips, R. et al. (1991). Kruiden, zelf kweken, zoeken en gebruiken.
Søegaard, K. et al. (1987). Herbs in high producing organic grasslands – effect of management.
USDA NRCS (2002).
Weeda, E.J. et al. (1987). Nederlandse oecologische flora, wilde planten en hun relaties 2.
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Paardenbloem
Taraxacum officinale Web.
Familie:
Hoogte:
Bloeitijd:
Levensduur:
Verspreiding:

1.

Compositae, composietenfamilie
5 – 30 cm
april – juni soms een tweede keer tot oktober
overblijvend, winterhard
geheel Europa

Beschrijving
Paardenbloem heeft een lange penwortel. De
bladeren vormen een wortelrozet. Ze zijn lang
en in driehoekige naar achteren gerichte slippen
gedeeld. Uit de rozet komen verscheidene bladerloze, holle bloemstengels met 1 hoofdje. De
zaadverspreiding gebeurt door de wind over grote
afstanden. De plant vermeerdert zich ook vegetatief.
bron: P. Busselen

2.

Groeiomstandigheden

2.1.

Natuurlijke groeiomstandigheden

bron: Inagro

Gewone paardenbloemen zijn in de eerste plaats bewoners van cultuurgraslanden. Ze gedijen goed in grasland
omdat ze het voornaamste deel van hun ontwikkeling vroeg in het jaar doormaken, voordat het gras snel gaat
groeien. Bovendien bloeien ze tot twee keer per jaar en vormen ze een aanzienlijke ondergrondse voedselreserve met hun penwortel. De zaadjes kiemen snel na hun verspreiding bij hoge temperaturen in voorzomer
en zomer.

2.2.

Introductie en beheer in grasland
Paardenbloem kan goed concurreren met snel groeiende weidegrassen als Engels raaigras, ruw beemdgras en
timoteegras.

Zaai
Paardenbloem kan zich vooral in een open zode massaal vestigen in de tweede helft van mei wanneer deze
enorme hoeveelheden zaad produceert. De kieming wordt door bemesting (namelijk door een hoog nitraatgehalte) en door licht bevorderd. Ook in het donker vindt kieming plaats, maar de kiemplanten hebben tussen hoog
gras niet veel kans om te overleven. Wordt het gras echter spoedig na hun kieming gemaaid of afgegeten, dan
hebben ze een voorsprong
Zaaidichtheid: minimum 0,2 kg/ha in grasmengsels; 15 kg/ha, begin augustus in pure teelt

Maai- en graasbeheer
Paardenbloem verdraagt een intensief graslandgebruik; zowel veelvuldig maaien als een hoge beweidingsdruk.
Afwisselend maaien en beweiden bevordert het aandeel paardenbloem in grasland. In intensief, maar alleen als
weide gebruikt grasland is het aandeel paardenbloem minder hoog. In percelen die uitsluitend worden gehooid,
verdwijnen ze.

Bemesting
Ook bij zware bemesting hoeven ze het niet tegen gras af te leggen.

3.

Voederwaarde

3.1.

Smakelijkheid
Paardenbloem wordt goed opgenomen door weidend vee (zowel koeien als geiten). Wanneer de planten in
grote hoeveelheden voorkomen, worden ze gemeden door rundvee vanwege het bitter smakende melksap in de
bladeren en stengels. De jonge bladeren zijn minder bitter dan de oudere bladeren. De plant wordt daardoor in
het voorjaar smakelijker bevonden. In verschillende Europese landen wordt paardenbloem als groente geteeld.
Hiervoor zijn speciale bladrijke rassen geselecteerd die mogelijk interessant kunnen zijn voor weide inzaai.

3.2.

Opbrengst
Paardenbloem wordt in kleine hoeveelheden (tot 10% van de opbrengst) hoog gewaardeerd en zelfs hoger dan
Engels raaigras. Paardenbloem leidt pas tot lagere opbrengsten bij een gemiddeld opbrengstaandeel van meer
dan 25%. Bij het voordrogen van gras voor kuil zouden oogstverliezen door paardenbloemen beperkt kunnen
blijven door het droogproces goed onder controle te houden.

3.3.

Voederwaarde
Een laag ruwe celstofgehalte en een goede verteerbaarheid zorgen er voor dat de VEM waarde vergelijkbaar is
aan die van gras en klaver. Het ruw eiwitgehalte varieert van 15 tot 20 procent en kan daarom als een eiwitrijk
gewas worden beschouwd.

4.

Mineralensamenstelling
Uit analyses op 5 Vlaamse biologische melkveebedrijven blijkt dat paardenbloem rijker is aan kalium (K), zink
(Zn), kobalt (Co) en selenium (Se) dan gras of klaver.
Tabel 1: Gemiddeld mineralengehalte van gras, klaver en paardenbloem op 5 biologische melkveebedrijven (g,
mg of µg/kg DS)

Bron: Eindrapport CCBT-project 2010 ‘Mineralen- en spoorelementenvoorziening voor biologische rundvee via kruiden in weiland’

5.

Gezondheidsbevorderende aspecten
Planten van het geslacht taraxacum worden al sinds eeuwen over heel de wereld gebruikt als geneeskrachtige plant ter ondersteuning van o.a. spijsvertering, lever en nieren. Onderzoek naar de aanwezige werkzame
bestanddelen zoals polyfenolen en bitterstoffen, geeft indicaties van een ontstekingsremmende, kankerremmende en anti-oxidatieve werking.

Referenties
Honders, H. en Sebald, O. (1982). Reader’s Digest veldgids voor de natuurliefhebber, Wilde planten van West- en Midden-Europa.
Slavík, B. (1977). Planten in veld en bos.
van Eekeren, N. (2002). Beter één geit in de wei dan tien op stal, discussiestuk voor optimalisatie van weidegang bij biologische melkgeiten.
Weeda, E.J. et al. (1991). Nederlandse oecologische flora, wilde planten en hun relaties 4.
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Smalle weegbree
Plantago lanceolata L.
Familie:
Hoogte:
Bloeitijd:
Levensduur:
Verspreiding:

1.

Plantaginaceae, weegbreeachtigen
10- 50 cm
april – oktober
overblijvend
geheel Europa, met uitzondering van het uiterste Noorden

Beschrijving

bron: Inagro

bron: P. Busselen

2.

Groeiomstandigheden

2.1.

Natuurlijke groeiomstandigheden

De talrijke bladeren vormen een wortelrozet die vrij rechtop groeit. De bloeiaren
steken duidelijk boven de bladeren uit. De
dunne lancetvormige bladeren versmallen
zich geleidelijk in de steel. Ze zijn enigszins
zijdeachtig behaard en van 3-7 evenwijdige
nerven voorzien. De talrijke zaden die de plant
voorbrengt kiemen slechts onder invloed van
het licht.

De smalle weegbree is een zeer algemene plant langs wegen, dijken op grazige plaatsen, in hooi- en weilanden
en speciaal op open klavervelden. Massale vestiging vindt vooral op open grond plaats, maar de planten kunnen
zich in een gesloten, middelhoge vegetatie uitstekend handhaven. Bodemverdichting, bijvoorbeeld als gevolg
van betreding, doet zowel de rozetten als het wortelstelsel in omvang afnemen.

2.2.

Introductie en beheer in grasland
Zaai
Zaaidichtheid: max 3,5 kg/ha bij zaai in kruidenmengsel. In literatuur wordt vermelding gemaakt van 15 kg/ha
bij zaai begin augustus, of 10 kg/ha bij zaai in mei in pure teelt.

Maai- en graasbeheer
De smalle weegbree is een plant met een groot aanpassingsvermogen, die beweiding, maaien en betreding goed
verdraagt.

3.

Voederwaarde

3.1.

Smakelijkheid
De opname van smalle weegbree is goed en wordt in sommige proeven geprefereerd boven gras of klaver. De
verteerbaarheid en smakelijkheid verminderen echter wanneer de bladeren ouder worden en de plant in bloei
komt. Grotere hoeveelheden vers materiaal kan bij weidend vee lichte diarree veroorzaken.

3.2.

Opbrengst
Twee variëteiten van smalle weegbree (Lancelot en Tonic) brachten in Nieuw-Zeeland gemiddeld 10 ton droge
stof op per ha, het Engels raaigras bracht in dezelfde proef 12 ton op.

3.3.

Voederwaarde
Het eiwitgehalte van smalle weegbree is vergelijkbaar met gras. De verteerbaarheid is eerder laag en in combinatie met een hoog ruw celstofgehalte blijft de VEM-waarde aan de lage kant. Er zijn aanwijzingen dat aanwezige
antimicrobiële stoffen de pensflora kan wijzigen ten voordele van propionzuur producerende bacteriën.
De bladeren van smalle weegbree bevatten o.a. tannine en kiezelzuur.

4.

Mineralensamenstelling
Smalle weegbree zorgt voornamelijk voor de aanvoer van calcium (Ca), selenium (Se) en zink (Zn).
Tabel 1: Gemiddeld mineralengehalte van gras, klaver en smalle weegbree op 5 biologische melkveebedrijven
(g, mg of µg/kg DS)

Bron: Eindrapport CCBT-project 2010 ‘Mineralen- en spoorelementenvoorziening voor biologische rundvee via kruiden in weiland’

5.

Gezondheidsbevorderende aspecten
Smalle weegbree is een plant die veelvuldig gebruikt wordt in de traditionele geneeskunde wereldwijd. De plant
bevat actieve biologische bestanddelen die een laxerende, vochtafdrijvende, antimicrobiële, ontstekingsremmende en anti-oxidatieve werking hebben. De plant bevat ook gecondenseerde tannines die een werking tegen
maagdarmwormen hebben en eiwit in het rantsoen bestendigere kunnen maken.

Referenties
Honders, H. en Sebald, O. (1982). Reader’s Digest veldgids voor de natuurliefhebber, Wilde planten van West- en Midden-Europa.
Labreveux, M. et al. (2006). Forage chicory an plantain: nutritive value of herbage at variable grazing frequencies and intensities.
Phillips, R. en Foy, N. (1991). Kruiden, zelf kweken, zoeken en gebruiken.
Slavík, B. (1977). Planten in veld en bos.
Stewart, A. V. (1996). Plantain (Plantago lanceolata) – a potential pasture species.
van Eekeren, N. (2002). Beter één geit in de wei dan tien op stal, discussiestuk voor optimalisatie van weidegang bij biologische melkgeiten.
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Wilde cichorei
Cichorium intybus
Familie:
Hoogte:
Bloeitijd:
Levensduur:
Verspreiding:

1.

Compositae, samengesteldbloemigen
30 – 125 cm
juli - oktober
winterharde, vaste plant
geheel Europa

Beschrijving
Wilde cichorei heeft een lange, forse penwortel, die zich naar boven toe sterk verdikt. De stengels zijn harig en
gegroefd. De eerste bladeren vormen een rozet en gelijken sterk op de bladeren van paardenbloem.

bron: Luk Sobry

2.

Groeiomstandigheden

2.1.

Natuurlijke groeiomstandigheden

bron: P. Busselen

Wilde cichorei groeit op lichte, kalkhoudende grond bij voorkeur op zonnige en open plaatsen. In de vrije natuur
is de wilde cichorei een pionierplant, die ook in veelbetreden wegbermen kan groeien.

2.2.

Introductie en beheer in grasland
Zaai
Er werd een ras ‘Puna’ ontwikkeld voor inzaai in graasweides.
Zaaidichtheid: 2 kg/ha in kruidenmengsels. Uit ervaring in Nederland blijkt dat 1kg/ha een bedekking van 10%
geeft.

Maai- en graasbeheer
Cichorei is van grote waarde als voedergewas in een systeem van omweiden in droge zomers.

3.

Voederwaarde

3.1.

Voederwaarde
In vergelijking met gras is het eiwitgehalte van cichorei iets hoger. Het ruwe celstof gehalte en de
verteerbaarheid zijn vergelijkbaar. Het hogere asgehalte zorgt ervoor dat de hoeveelheid VEM lager ligt.

3.2.

Smakelijkheid
De bitterstoffen kunnen de opname beïnvloeden. In een vergelijking van verschillende cichorei variëteiten
weigerden schapen bepaalde bittere variëteiten te eten terwijl geiten geen onderscheid maakten.

4.

Mineralensamenstelling
Wilde cichorei biedt een belangrijke meerwaarde ten opzichte van gras of klaver bij de voorziening van zink (Zn),
koper (Cu) en selenium (Se).
Tabel 1: Gemiddeld mineralengehalte van gras, klaver en wilde cichorei op 5 biologische melkveebedrijven (g,
mg of µg/kg DS)

Bron: Eindrapport CCBT-project 2010 ‘Mineralen- en spoorelementenvoorziening voor biologische rundvee via kruiden in weiland’

5.

Gezondheidsbevorderende aspecten
Veel onderzoeken bevestigen de gunstige werking van chichorei om besmetting met maagdarmwormen
onder controle te houden. Cichorei bevat bitterstoffen (sesquiterpene lactonen) die de larven van longworm
en maagdarmwormen inactiveren. Bovendien bevat cichorei ook gecondenseerde tannines. Gecondenseerde
tannines hebben een werking tegen maagdarmwormen en komen onder meer voor in de bladeren van bepaalde
leguminosen. De werking tegen maagdarmwormen wordt toegeschreven aan één of een combinatie van de
volgende eigenschappen:
•een directe remmende werking op de wormen in het maagdarmkanaal;
•een directe werking op het overleven van de larven die uit de eieren in de mest gekomen zijn;
•een indirecte werking door een betere eiwitvoorziening (meer darmverteerbaar eiwit), dit heeft een positieve
invloed op de immuniteitsopbouw tegen maagdarmwormen.
Gecondenseerde tannines zorgen tevens voor een reductie van methaan uitstoot.
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