Ganz.ebloem.Composieten .
Chrysanthenum.Compositae.

N : leden: Moederkruid,Margriet,Boerenwornicruid,
BalsemwormkruidChrysant
Algemeen.
De oorsFong van deze familie ligt op het
Euraziatischcontinent.Vanzelfsprekádko*"o
er ook in Noord-Afrikavoor. óe juiste plaats
vanoorsprongis moeilijk te bepalen.Er bestaan
ongeveerhonderd(wilde) soorten.
thVrol betekentgoud en anthemonis bloem.
r.re totale naam staat dus voor ..goudbloem,,.
Waarschijnhjkkreegde Ganzebloá als eerste
de benamingvoor de helefamilie.
De Chrysanten zoals wij die kennen zijn
geselecteerdin JaparL die het staftrnateriaal
waanchijnlijk vanuit Chinameekregen.
Japanis
irnmersvoor China wat Europais ïoor Noord_
Afrika.
zich snelkunnenverspreiden
P{4. Chrysanten
blijkt uit hun Noord-Amerikaanssuccesverhaal.
De Chrysanthenum leucanthemunL syn.
Leucanthemumvulgare ofte Margriet, werd er
rngevoerd
en deedhetdaarzo goeddatzij werd
benoemd tot de bloem van de staatïorth
Carolina.
Als bekendste
nutplantvande familie kunnenwe
het Moederkruidvernoemen.
De Latijsenamen
zijnChrysanthemum
partheniurn,
ryn. fo,r.U*partheniumen Matricariaparthenium.
i{et is de
dikbebladerde,
madeliefies-achtigeplant
waaruit
-hardnekkise
men pyrethrum betrekt. Het
toevoegsel"parthenium,,komt van de legend-e,
9{ tij de bouw van het parthenonin Àttrene
(4M 432v.C.) eenmandie van de stellingen
naar benedenstuikte,werd gereddoor gebruik
van d9 plant. De plant werd tóendertijdgiU*ikr
tegenkoortstoestanden
en duizeligháa.-WieOe
van het gebouwkent zal íel begrijpen
lo:+r
dat de persoonmeerdan éénmaalmoet-geluk
hebbengehad.
De Chrysantenen
bevattenallen bitterstoffen,die
*ot{.l
aangewendvan het verdrijven en
vernietigen van insecten en woÍmen-tot het
behandelen van etterende wonden en
duizeligheid. Ook aandoeningenvan de
ademhalingswegen
staanop het pálm*.r.
Het kan dus interessantiiin.èo, na te gaan
welky de eigenschappen
enmogelijkhedenirin
van de verschillendesoorten.

l. Het Moederkruid
Chrysanthenumparthenium.
Voor de syroniemenzie hierboven.
De plant verschiltvan de gewoneMargrietdoor
haar vertakÍe verschijningsvoÍm Ën tcht
behaarde,
dikkebebladering.
óe bloeiwijzeis los
schermvonnig
metkleinerèbloemen.
Wld qelyikt tegen aanvallenvan depressie,
melancholieen duizeligheid.
Ook alsreinigingsmiddel
enpurgeermiddelwerd
het aangewend.
Teggnkoorts, hysterie,choler4 verkoudhederq
aandoeningen
van de luchtwegen,aandoeningen
van de urinewegen en de nieren.
menstruatieopwekkend,wormverdrijvend en
versterkend
middel.
Geenwonderdat elke tuin indertijdzijn bosje
Moederkruidstaanhad.
Bovendienwerd in dezeoverdachtetijden een
affreksel gebruikt om na overdadig
opiumgebruikterugbij positievente komen.De
problemenzowelals deoplossingen
blijvenwel
actueel!
De moderne toepassingen vinden we in
middelen met een menstruatie-opwekkende,
eigenschappen.
S.Fgr."d" en openende
Zoals by alle plantenen in-elk voedselvinden
we hier.gevaarlijkereactiesvan her lichaambij
onoordeelkundig
gebruiken misbruikeruan.

2. De Margriet.
Chrysanthe
rutmleucanthe
mum;
syn.Leucanthemum
vulgare.
De naam verwijst naar de witte krans van
bloemlinten , die de kroon van de bloem
voÍmen.
Iedereen
kende bloemenwel uit de tuin van zijn
grootouders,waaÍ de grootste,geselecteerde
voÍmendenaamSint pietersbloemámeekregen
ol{lt het hoogtepuntvan hun bloei omstreeks
eindjuni valt.
De middeleeuwerswaÍen verzotop de plant en
toepassingen
in alles en nog wat. Het
:gr11gl.
DIoeluJdstrp,de zomerzonnewende,
zal daara,rÍr

aangedaandoor het verse kruid te gebruiken
tegenvlooienen als snooikruidtegenluizen.
Modernetoepdssingen.
De krampstillende,diuretischeen versterkende
eigenscbappen
wordennog steedsgebruiktbij de
behandeling van astna, kinkhoest en
zenuwaandoeningen.
Overdosering
veroorzaakt
misselijkheid.
AIs lotion tegenverzweringenen openwonden
maakt men gebruik van de openende en
ontsmettende
werking.

3. Het Boerenwormkruid.
Chrysanthemum
vulgare;
syn. Tanacetumvulgare.
Deze plant komen we tegen in voedzame
weiden.De bladerenzijn veerachtiguitgegroeid
en de bloemenzijn beperkttot geleknopjesin
eenlos scherm.
Vlooien, insectenen woÍmen kunnenhet niet
vindenmet dezeplant.

Chrysanthemum
leucanthemum.

niet weemd geweestzijn. Bovendienziet de
bloem eruit als een goudenzoÍL omgevenmet
witte stralen.
De levengevende,
verwarmende,
zuiverendezon
liet toe het lauid te gebruikentegen zwereÍL
loopoge4dekouderillingen gevendecholeraen
zielctenvan de geslachtsdelen
en de mondholte
en tong,de tegendelanvan de geslachtsorganen.
ln de VerenigdeStatenwerd bij gebrek aan
Kamille de Margrietgebrurkt,wat toepassingen
gaf in het gebied van maag en darmen.De
bitterstoffen àjn daar niet vreemd aan.
Kinkhoest asfrnaen aandoeningen
van de keel
stondenook op het lijstje.
Ontsmettendeen verzachtendewerking werd
verondersteldbij het gebruik tegen zweren,
wonden,haar-en huidaandoeningen.
De verwantheidmet Pvrethrumwerd alle eer

Chrysanthemumvulgare,

In delentewordtnog op vele plaatsende naditie
in ere gehouden om pannekoeken of
kruidenkoekjes
te
bakken
met
Boerenwormkruid. Het is een kuur tegen
wonn€nenwinderigheid.
Vooral na de vastenen
na Pasenkomendezekruidengoedvan pas.De
bonenen vis van de vastenperiode
en de (echte)
paaseieren
kondende darmfloranogalin de war
brengen.
Ook deze plant met zijn tientallen kleine
zonne[ies
werdgenuttigdtegenkoudetoestanden
zoalsrhermraopstoten
en spierpijnentengevolge
van de koudeen vochtigheid.
Tegen rugpijner, gewrichtspijneq hemia's en
dergelijke toestanden werden infusies
ingenomen.Ook miskamen zouden erÍneete
verhelpenzijn.
De plant kreeg haar naarn omwille van haar
wormdrijvendeeigenschappen.
Affreksels van de plant werden tijdens de
Middeleeuwen gebruikt tegenzonnebrandbij
het werk op het veld en om mooi blank te
blijven. Het was immers mode, zeker bij de
stedelingen,om een witte huid te hebben,als
teken van welstandzonderwerkenin de zon en
om zich af te zettentegende heidenseMoren of
zíj die eÍvan afsAmden, zoals sommige
Spanjaarden.
De ontsmettendeen licht verdovendewerking
werd ingezettegenkiespijn, lossetandenen als
gorgelmiddel.
De bitterstoffen moestenhun werk doen bii
koortskoliek, maagHachterqgeelzucht en
slechteeetlust.
De openende
eigenschappen
werdengebruiktbij
zweÍenen zweetdrijvendenoodzaak.
Blauwe vlekken werden en worden behandeld
met fijngestamptebladeren.
Tenslottewerden de bladerenin de schoenen
gelegd om hamp en moeheidin de benente
voorkomen.

- nierzwakte(urinedrijvend);
-spataderen
( verhoogtzuurstofroorziening).
F[ingestampte
bladerentegenblauweplekkenen
rheuma.
In de kenken steedszé& matrg zijn met het
l<ruid!!

4. De geleGanzebloem.
Chrysanthemum
segetum.

Modernetoepassingen.
Infusie:
5 gramop eenhalveliter water.
Slechts1 (één)kopje verdeeldover eenvolle
dag gebruiken.
Overdaad
veroorzaakt
vugifiígingsverschijnselendie beginnen met misselijkheid
en duizeligheid,braakneigingenenzovoort.
Tegen:
- wonnen;
- uitblijvendemenstuatie;
- verkoudheden
en grlep ( zweetdrijvend);
- levemwakteen galstuwing(galdrijvend);

Chrysanthemumsegefiim.

In de korenveldenkwam men dezegele variant
geregeld tegen. De bladeren en stengel zijn
grijsachtig.Voegerwerdende bladerenvan de
plant gebruikom er geleverfstofuit te trekken.
De modemetoepassingengaan meer naar de
siertuin, waaÍ hybriden uit deze plant
verschillendevoÍmenenkleurvariantenkregen.

5. Chrysanthemum
cineriaefolium.

eeuw naaÍ het vasteland.De inlandsesoorten
kwanen daarmeeook in de belangstelling.
We kunnentegenwaardigeenindelingmakenin
één-en tweejarigesoorten.
Eenjarigesoorten.
De GeleGanzebloem- C. segetum- en onkruid
uit de Noord-Afrikaansea.likers,bloeit van eind
juni tot eind September.
Chrysantherrum
carinátumheefteendonkenode
schijfmetwittelintbloemenmet gelevoet er zijn
verscheidene
kleurenuit ontwiltceld.
De Mediterrane Chrysanthemumcoronarium
(laoonachtig)heeft fijne blaadjesmet groene
bloemschijfiesen gelebloemblaadjes.
Teelt:
- zaaienonderglas begin maart of buiten eind
april;
- uitgebloeide bloemen wegsnijden en
zaadvormingvoorkomenom volgendebloei te
verkrijgen.

Chrysanthemum
cinerariaeJolium.

Dat is nu de échtepyrethnunplant.
Zij is afkomstig van de Dalmatischekusten
(Kroatië) en is ondertussen
de helewereldrond
aangeptant.
Drie anderesoortenbevattenook in voldoende
matekwijlstoffen (bitterstoffen)om de insecten
het levenonutstaanbaar
bitter te maken:
Ch. marschallii,Ch. roseumen Ch. carneum.

Sierryormen
van Chrysanthemum.
We kunnenmoeifiljkzwijgen over de prachtige
siervonnen, die uit de Chrysanthemumzijn
ontrmikkeld.
Uit de 140botanischesoortenvan dezeplant uit
de gematigdeklimaatzoneswerdenenormveel
variëteiten ontrrikkeld. Eeuwen voor oÍxze
jaartelling begonnen de Chinezen met de
selectie.Er werdenfeestenvoor georganiseerd,
waarop ieder met zijn mooisteresultatennaar
voor kwarn, zeg maar een soort begonia- of
tulpenfeesten.
Alles wat in japantoekomtwordt
daar vervolnaakt en dat gebeurdeook mat de
ChineseChrysanten.
Dezevariëteitkwamvia het
zeventiende-eeuwse
Engelandin de achttiende

Overlevendesoorten.
De Chrysanthemunmaximum is onze grote
Margriet (St-Pietersbloem).Het zijn meestal
kruisingen tussen C. leucanthemumen C.
latifolium.
AlsWilde Margriet kennen $/e de C.
leucanthemum
met de kleinerebloemen.Zij zijn
in de regeltweejarigen zaaienzichzelf uit.
Chrysanthemum
coccineumwordt verkochtals
snijbloemonder de naamPyrethrum(roseum).
De hogestengels
makenhaarmindergeschiktals
gewonetuinplant.
De struikmargrieten"in de volksmond Sinte
Katrienengenoemd,komenvan de Canarische
eilandenenzijn dusnietvolledigwinterhard.Het
is de Chrysanthemum
frutescens.
De chrysanten zoals \ile die kennen van
Allerheiligen stammenaf van Oostersesoorten
zoals C. sinense( morifolium), C. indicunq C.
ornaturn,C. japanenseenzovoort.
Teelt:
- voorzoverzeniet winterhardzijn overwinteren
op eenkoelelichteplaats in eenpot;
- vermeerderendoor stekkenin het voorjaar
onder gespannenlucht (onderplastichoes)of
verhoutestekkenin volle grond;
- steedswachtentot de moederplanten
goedaan
degroeilamen en het bladvolumeverminderen;
- Chrysantenzij teer aan virusbesmetting,dus
gestere liseerd mesgebruiken;
- stekkentoppenom vertakkingte bekomen;
- bemestingmetnaíuurlijkemeststof;
- plantafstand25 centimeter;
- beschennen
tegende wind en heftigeneerslag.

E"l*"tE*;r.

