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JACOBSKRUISKRUID – Een gevaar voor onze paarden

JACOBSKRUISKRUID
EEN GEVAAR VOOR ONZE PAARDEN
Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) is een giftige wilde plant met gele bloempjes. Hoewel het natuurlijk voorkomt in
onze regio, lijkt Jacobskruiskruid de laatste jaren aan een opmars bezig: De plant groeit regelmatig in wegbermen,
natuurgebieden, perceelsranden en extensief beheerde weilanden. Het is een pioniersplant die zich snel verspreidt
naar verstoorde gronden en open plekken in het gras of de berm.
Kruidenmengsels met wilde bloemen bevatten soms Jacobskruiskruid, wat totaal onverantwoord lijkt. De
verspreiding van het Jacobskruiskruid vormt immers een ernstig probleem voor de paardensector. In Nederland
nam deze problematiek zelfs dramatische proporties aan toen talrijke paarden overleden aan de gevolgen van
Jacobskruiskruidvergiftiging. Ook in België zijn reeds verschillende paarden gestorven door het eten van deze giftige
plant.
Paardenliefhebbers zijn ook natuurliefhebbers, maar de gezondheid, en in dit geval zelfs het leven van paarden, zou
wel moeten voorgaan op maatregelen ter bescherming van de natuur. Daarom roept men op om de nodige
voorzorgen te nemen om de verspreiding van het Jacobskruiskruid langs bermen en natuurgebieden tegen te gaan.
Indien iedereen voor zijn eigen stoep veegt kan het probleem ingedijkt worden.
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1. HOE HERKENT U JACOBSKRUISKRUID? ENKELE FOTO’S TER ILLUSTRATIE
Verwar het Jacobskruiskruid niet met Sint-Janskruid, Boerenwormkruid, Klein streepzaad, Kamille of Havikskruid:

Bloemen Jacobskruiskruid

Jacobskruiskruid Bladrozet

Jacobskruiskruid

Rups Sint-Jacobsvlinder

Sint-Jacobsvlinder
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Boven en links: Sint-Janskruid

Havikskruid

Kamille
Boerenwormkru
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2. GEVAREN? JACOBSKRUISKRUID VORMT EEN ERNSTIG GEZONDHEIDSRISICO VOOR ONZE PAARDEN
Voor de meeste zoogdieren is deze plant in meer of mindere mate giftig. Enkel geiten en schapen lijken de giftige
stoffen (gedeeltelijk) te kunnen verteren. Paarden, pony’s en ezels zijn gevoelig voor de giftige bestanddelen van
Jacobskruiskruid wat bij herhaaldelijke inname zelfs tot de dood kan lijden. Alle delen van de plant bevatten
giftstoffen maar de hoogste concentratie wordt in de bloemen gevonden.
Een langdurige opname van zelfs een geringe dagelijkse hoeveelheid kan de lever ernstig aantasten, met ziekte en
mogelijk sterfte als gevolg. Bij paarden met leverinsufficiëntie of –cirrose wordt steeds eerst aan Jacobskruiskruid
gedacht als mogelijke oorzaak. Er bestaat geen specifieke therapie voor een dergelijke vergiftiging. Wegens de
slechte prognose van de aandoening zijn vooral preventieve maatregelen aangewezen.
Onder normale omstandigheden zullen de paarden het vies smakende (bittere) plantje vermijden. Indien er
voldoende gras beschikbaar is, raken ze het Jacobskruiskruid dus meestal niet aan. Als de plant verdroogt (in tijden
van droogte of na het maaien) verdwijnt de bitterheid en wordt het wel gegeten. Bij verdroging verliest
Jacobskruiskruid echter niets aan giftigheid en worden de giftige bestanddelen dus nog steeds door de dieren
opgenomen.
Met Jacobskruiskruid in hooiweiden is dus voorzichtigheid geboden. In hooi of voordroog blijft de plant giftig en
wordt deze niet herkend door de paarden. Het is bijgevolg erg belangrijk om de plant uit hooi of kuilvoer te weren.
Bij het eten van deze ruwvoeders hebben de paarden veel minder de kans om hun voedsel te selecteren zodat het
risico op intoxicaties dan nog aanzienlijk hoger ligt dan bij gewone weidegang.
Indien u twijfelt over de aanwezigheid van giftige stoffen in uw hooi of voordroog, doet u er goed aan uw ruwvoer te
laten onderzoeken.

Bestrijding kan door de plant handmatig te verwijderen (met wortels) of herhaaldelijk te maaien (voor de
zaadzetting). U treedt best preventief op door de weide regelmatig te maaien en te bemesten zodat er een grastapijt
met goed gesloten zoden ontstaat waarin Jacobskruiskruid geen kans tot kieming krijgt. Ook de natuurlijke vijanden
van de plant, waaronder de rupsen van de mooie Sint-Jacobsvlinder (zie foto’s), worden op sommige plaatsen
gebruikt om de plant te bestrijden.
Jacobskruiskruid komt regelmatig voor op wegbermen, in natuurgebieden, … en verspreidt zich langs daar.
Chemische bestrijding is hier in principe niet toegelaten. Plaatselijk regelmatig kort maaien en bloei vermijden helpt
verspreiding in aanpalende graas- en hooiweiden te voorkomen.
Herbiciden zijn ook effectief/behulpzaam in de bestrijding, vooral in het vroege stadium (rosette stadium).
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Scheikundige bestrijding van Jacobskruiskruid
Jacobskruiskruid is zeer gevaarlijk voor paarden. Zelfs na bestrijding, blijft het dode onkruid nog altijd giftig!
Vooraleer je de paarden of andere dieren opnieuw in de weide laat, moet je dus zeker zijn dat al de planten
VOLLEDIG vergaan zijn of maai je een week na het bestrijden alle dode Jacobskruiskruidplanten af alvorens ze te
verbranden. Door de planten eerst te behandelen voordat je ze maait, bestrijd je de onkruiden tot in de wortel,
waardoor er achteraf bijna geen nieuwe planten meer boven komen. Indien je uitsluitend zou maaien, sterft de
plant immers niet af maar groeit deze gewoon opnieuw uit.
Let op: Bloeiende planten zijn veel moeilijker te bestrijden met onkruidbestrijdingsmiddelen dan actief groeiende
onkruiden. Daarom wordt steeds geadviseerd om planten in bloei eerst te maaien en te vernietigen. Als ze dan
achteraf opnieuw in groei komen (ongeveer 10 cm groot), kan je wel met succes een bestrijdingsmiddel gebruiken.
Voor advies over de te gebruiken onkruidbestrijdingsmiddelen kan u terecht bij de leveranciers in uw buurt. Er
bestaan middelen met een zeer goede werking op Jacobskruiskruid. Let op: Respecteer stipt de
gebruiksaanwijzingen. Eén bepaald product met de actieve stof Aminopyralid, mag enkel toegepast worden op
permanente graasweiden – niet bestemd om gemaaid te worden – die niet aansluiten op de stallen.
De actieve stof Aminopyralid kan gedurende enkele maanden een residu nalaten in gras en onkruiden. Het residu is
echter volledig onschadelijk voor paarden of andere dieren die grazen van weides behandeld met dit product.
Belangrijk is wel dat de wachttermijn na de behandeling gerespecteerd wordt vooraleer de dieren opnieuw in de
weides te laten. Aangezien Aminopyralid niet wordt afgebroken in een zuurstofarm milieu, bevat de mest van
dieren, die gegraasd hebben op een met dit product behandeld weiland, mogelijk nog residu’s van de stof. Deze
mest kan dan fytotoxiciteit veroorzaken bij gebruik op/vóór de teelt van andere gewassen zoals groenten,
aardappelen, sierplanten, ... . Daarom geldt de beperking van het gebruik van dit product op permanente
graasweiden – niet bestemd om gemaaid te worden – die niet aansluiten op de stallen.
Er bestaat dus geen enkel risico voor de gezondheid van de dieren zelf, indien het middel toegepast wordt conform
de gebruiksaanwijzing. Als het gras toch gemaaid wordt om te vervoederen of indien de weides aansluiten op de
stallen, zijn er andere producten aangewezen. Dit geeft een iets zwakker resultaat, maar de uitkomst is nog altijd
bevredigend. Ook voor die producten dient de wachttermijn na de behandeling gerespecteerd te worden alvorens
de dieren opnieuw in de weide kunnen.

Respecteer ook steeds de maatregelen van natuurbescherming, o.a. wat betreft het gebruik
van scheikundige middelen in natuurgebied.
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4. MEER WETEN? ENKELE LINKS










www.kruiskruid.nl: Algemene informatie – Symptomen vergiftigde paarden
www.provinciegroningen.nl/landenwater/landbouw/convenantjacobskruiskruid: In de
Provincie
Groningen (Nederland) werd een convenant opgesteld tussen landbouwers, natuurberheerders,
bermbeheerders enz... Hierin staan gedragsregels en afspraken die de vergiftiging van dieren moeten
helpen voorkomen.
nl.wikipedia.org/wiki/Jacobskruiskruid: Kenmerken van het kruid en zijn giftigheid
nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Jakobsvlinder: Meer informatie over de vlinder die kan helpen bij de bestrijding
van de plant
www.infoloketlandbouw.com: De provincie Antwerpen ontwikkelde een folder genaamd
Jacobskruiskruid, wat je moet weten. Via het infoloket landbouw kan u deze opzoeken.
www.geocities.com/meindertdejong/Jacobskruiskruid.pdf: Brochure ivm Jacobskruiskruid, de gevaren
en de bestrijdingsmogelijkheden.
www.gddeventer.com: Onderzoek naar giftige planten.
www.horsetrust.org.uk/pdfs/horsehealth/ragwort.pdf
www.jakobskruiskruid.com
...

vzw Vlaams Paardenloket
Duboislaan 2; 1560 Hoeilaart | 02/658 09 50 | info@vlaamspaardenloket.be | www.vlaamspaardenloket.be
Overname van deze informatie is mogelijk en zelfs gratis mits voorafgaandelijke toelating van het loket en vermelding van
de bron (vzw Vlaams Paardenloket). Dit recht op overname slaat niet op de foto's, waarvoor in ieder geval het auteursrecht
van de fotografen gerespecteerd moet worden.
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