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 Goudsbloem

gOudsBLOeM

Goudsbloem, Calendula officinalis L., is een Asteraceae die zijn origine kent 
in het Middellands Zeegebied. Ze wordt geteeld voor de etherische bloemolie 
voor cosmetische of farmaceutische doeleinden. Vooral het gehalte aan 

faradiol in de geoogste bloemmassa is belangrijk. De 
laatste twee decennia zijn dankzij het Europese 

landbouwonderzoek ook verschillende 
toepassingen voor de zaadolie ontwikkeld. 

Zo biedt deze zaadolie een hernieuwbar 
en milieuvriendelijk alternatief voor 

de vluchtige organische stoffen in de 
industriële verven. 
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zaaIen
Het zaaien van goudsbloem gebeurt vanaf begin mei tot eind juli op rij met 12.5 
cm tot 50 cm tussen de rij. Er wordt gemikt op 60 planten per m2 of 12- 15 kg/ha.  

rassenkeuze
Gevuldbloemige rassen zijn gewild voor de productie van etherische oliën. De 
lintbloemen bevatten immers tienmaal meer faradiol dan de buisbloempjes. 
Proefcentrum Herent testte in 2014 en 2015 diverse rassen naar bloem en 
zaadopbrengst. Apricot Beauty en orange beauty waren veelbelovend naar 
bloemopbrengst. 

BeMestIng
Goudsbloem heeft een lage behoefte aan stikstof. Voor enkel zaadproductie 
zou 100 tot 120 kg N per hectare moeten voldoen. Bij een dubbeldoelteelt is de 
behoefte aan N nog ongekend. 

OnkruIdBestrIjdIng
Momenteel zijn nog geen onkruidbestrijdingsmiddelen erkend voor deze teelt 
en wordt vooral met mechanische onkruidbestrijding gewerkt. 

OOgst
Handmatige bloemenoogst kan 2 maanden na zaai en dat met 1 of 2 weken 
interval. Voor de mechanische oogst wordt er gebruikt gemaakt van een 
bloemplukmachine waarbij een kam de bloemen tot op een zekere hoogte plukt 
(zie foto). Opbrengstverliezen met mechanische oogst bedragen tot 20% van de 
handmatige oogst en dat afhankelijk van de hoogte van de maaistand. 


