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Jacobskruiskruid  
 Dit is zeer giftig voor paarden en andere 
zoogdieren (en m

ensen!). Alle delen van dit 
kruid bevatten zeer giftige stoffen die 
ongeneeslijke leverschade veroorzaken.  
De m

eeste dieren lusten de groene plant 
niet. In hooi of kuilvoer herkennen ze de 
plant niet, eten alles op en w

orden ziek. O
ok 

een klein beetje veroorzaakt al aantasting 
van de lever en dat herstelt niet. 
 H

oe herken je Jacobskruiskruid? 
 Jacobskruiskruid is 30-90 cm

 hoog en heeft 
gele bloem

etjes. Aan de bovenkant is de 
stengel donkergroen en glad, de onderkant 
van de stengel heeft viltachtige haartjes. 

 
  Sym

ptom
en van vergiftiging door 

Jacobskruiskruid 
 Dat zijn bij paarden: Conditieverlies, 
gew

ichtsverlies, doffe vacht, sloom
heid, 

verm
inderde eetlust en overgevoeligheid 

voor zonlicht. In het term
inale stadium

 
treden zenuw

verschijnselen op als onrust, 
doelloos lopen, zw

alkende/abnorm
ale gang 

en stand, verlies van gezichtsverm
ogen, 

ernstige pijn, niet m
ee kunnen slikken en 

uiteindelijk com
plete verlam

m
ing.  

Voor een vergiftiging door Jacobskruiskruid 
is geen rem

edie. Dieren w
orden pas na 

verloop van m
aanden of zelfs jaren ziek, 

doordat het gif langzaam
 ophoopt in de 

lever. 
 W

aarom
 Jacobskruiskruid bestrijden?  

Het is nodig om
 Jacobskruiskruid direct te 

bestrijden om
 verdere verspreiding te 

voorkom
en. Jacobskruiskruid verm

eerdert 
zich snel en heeft w

einig natuurlijke 
vijanden.  
Zorg dat de plant niet in bloei kom

t, w
ant de 

zaden w
aaien m

eters ver w
eg en zijn 

jarenlang kiem
krachtig. 

   H
andm

atig uitsteken 
Draag handschoenen en steek de planten 
m

et de hele w
ortel uit, het liefst voordat ze 

bloeien in m
ei/juni. Zorg dat je alle w

ortels 
verw

ijdert. N
eem

 de planten m
ee in dichte 

zakken of em
m

ers en verbrand ze. O
ok 

uitgetrokken planten kunnen nog zaad 
vorm

en. Controleer de geschoonde plekken 
regelm

atig op nieuw
e rozetten. 



M
aaien helpt niet 

M
aaien is niet geschikt: de plant vorm

t 
daarna snel nieuw

e bloeistengels en extra 
veel zaad .  
 Berm

en van w
egen en fietspaden 

Behalve in w
eilanden kom

t jacobskruiskruid 
steeds vaker in berm

en voor.  
Steek elke plant die je vindt diep w

eg en 
neem

 hem
 m

ee om
 te verbranden. Im

m
ers 

vanuit de berm
en kan de plant zich in 

w
eilanden uitzaaien. 

   G
een Jacobskruiskruid in het hooi ! 

Er m
ag 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, m

aar zijn al w
el giftig zijn en 

gevaarlijk om
dat je ze am

per ziet in 
lang gras.  
Vóór het m

aaien m
oet je alle 

planten m
et w

ortel en al uittrekken 
èn opruim

en! 
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Help m
ee 

om
 Sinderen en om

streken 
vrij te houden van het giftige 

Jacobskruiskruid
 

Verw
ar Jacobskruiskruid niet m

et 
Boerenw

orm
kruid of Sintjanskruid  
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