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Jacobskruiskruid  
 
Dit is zeer giftig voor paarden en andere 
zoogdieren (en mensen!). Alle delen van dit 
kruid bevatten zeer giftige stoffen die 
ongeneeslijke leverschade veroorzaken.  
De meeste dieren lusten de groene plant 
niet. In hooi of kuilvoer herkennen ze de 
plant niet, eten alles op en worden ziek. Ook 
een klein beetje veroorzaakt al aantasting 
van de lever en dat herstelt niet. 
 
Hoe herken je Jacobskruiskruid? 
 
Jacobskruiskruid is 30-90 cm hoog en heeft 
gele bloemetjes. Aan de bovenkant is de 
stengel donkergroen en glad, de onderkant 
van de stengel heeft viltachtige haartjes. 

 
 
 
Symptomen van vergiftiging door 
Jacobskruiskruid 
 
Dat zijn bij paarden: Conditieverlies, 
gewichtsverlies, doffe vacht, sloomheid, 
verminderde eetlust en overgevoeligheid 
voor zonlicht. In het terminale stadium 
treden zenuwverschijnselen op als onrust, 
doelloos lopen, zwalkende/abnormale gang 

en stand, verlies van gezichtsvermogen, 
ernstige pijn, niet mee kunnen slikken en 
uiteindelijk complete verlamming.  
Voor een vergiftiging door Jacobskruiskruid 
is geen remedie. Dieren worden pas na 
verloop van maanden of zelfs jaren ziek, 
doordat het gif langzaam ophoopt in de 
lever. 
 
Waarom Jacobskruiskruid bestrijden?  
Het is nodig om Jacobskruiskruid direct te 
bestrijden om verdere verspreiding te 
voorkomen. Jacobskruiskruid vermeerdert 
zich snel en heeft weinig natuurlijke 
vijanden.  
Zorg dat de plant niet in bloei komt, want de 
zaden waaien meters ver weg en zijn 
jarenlang kiemkrachtig. 
 
 
 
Handmatig uitsteken 
Draag handschoenen en steek de planten 
met de hele wortel uit, het liefst voordat ze 
bloeien in mei/juni. Zorg dat je alle wortels 
verwijdert. Neem de planten mee in dichte 
zakken of emmers en verbrand ze. Ook 
uitgetrokken planten kunnen nog zaad 
vormen. Controleer de geschoonde plekken 
regelmatig op nieuwe rozetten. 



Maaien helpt niet 
Maaien is niet geschikt: de plant vormt 
daarna snel nieuwe bloeistengels en extra 
veel zaad .  
 
Bermen van wegen en fietspaden 
Behalve in weilanden komt jacobskruiskruid 
steeds vaker in bermen voor.  
Steek elke plant die je vindt diep weg en 
neem hem mee om te verbranden. Immers 
vanuit de bermen kan de plant zich in 
weilanden uitzaaien. 
 
 
 
Geen Jacobskruiskruid in het hooi ! 
Er mag absoluut geen 
Jacobskruiskruid in hooi zitten. Als je 
zelf hooit zorg dan dat je de rozetten 
uitsteekt voor het gras lang is. Dat zijn 
eenjarige planten die nog niet 
bloeien, maar zijn al wel giftig zijn en 
gevaarlijk omdat je ze amper ziet in 
lang gras.  
Vóór het maaien moet je alle 
planten met wortel en al uittrekken 
èn opruimen! 
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Help mee 
om Sinderen en omstreken 

vrij te houden van het giftige 
Jacobskruiskruid 

Verwar Jacobskruiskruid niet met 
Boerenwormkruid of Sintjanskruid  
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