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Welke planten zijn giftig
voor schapen en geiten?
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Vergiftiging van schapen en geiten door planten komt geregeld voor. De symptomen
zijn moeilijk te onderscheiden van andere problemen. Soms leiden ze tot een acute
dood. Een behandeling is vaak niet mogelijk of komt te laat. Onder het motto beter
voorkomen dan genezen, is een gedegen kennis van giftige planten, struiken en
bomen onontbeerlijk voor de kleinveehouder. – Hilde Nelis, UGent
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Schapen of geiten die vergiftigd worden,
hebben meestal te weinig gras tot hun
beschikking. Soms gaat het om dieren die
uitgebroken zijn of die door onwetendheid
giftig snoeiafval te eten gekregen hebben.

Omstandigheden
Geiten en schapen zijn niet zo snel
geneigd om giftige planten te verorberen,
omdat die planten meestal een slechte
smaak hebben. Toch is deze instinctieve
afkeer van giftige planten niet altijd
waterdicht. Soms gaat het toch mis en
eten de argeloze dieren giftige planten op.
Dit kan gebeuren wanneer er onvoldoende
gras aanwezig is en de dieren gedwongen
worden om naar andere gewassen op zoek

te gaan om hun honger te stillen. Ook
wanneer de plant om de een of andere
reden aantrekkelijk is geworden of zijn
onaangename smaak verdwijnt, zoals
meestal het geval is na hakselen, drogen
of inkuilen, kunnen grote hoeveelheden
giftige planten worden opgenomen.
Bovendien kunnen dieren in hooi minder
goed planten selecteren. Zo kunnen grote
hoeveelheden giftige kruiden, zoals
jacobskruiskruid, met hooi worden
opgegeten. Het grootste aantal vergiftigin
gen wordt echter vastgesteld wanneer
men tuinafval voedert. Snoeiafval van
rododendron, bijvoorbeeld, wordt vlot
opgegeten terwijl dieren de struik als
dusdanig links laten staan. Ook zijn jonge
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dieren doorgaans nieuwsgierig en minder
kieskeurig, en dus sneller geneigd giftige
planten op te eten.

Herkauwers zijn minder gevoelig
Doorgaans zijn herkauwers minder
gevoelig voor gifstoffen dan paarden,
dankzij de pens die in staat is aanzienlijke
hoeveelheden gif af te breken. Zo zijn
herkauwers resistent tegen hoeveelheden
vingerhoedskruid die dodelijk zijn voor een
paard en zijn ze minder gevoelig voor
planten die oxaalzuur bevatten, zoals
rabarber. Of de opname van giftige planten
daadwerkelijk tot vergiftiging leidt, is
afhankelijk van meerdere factoren – onder
meer type gifstof, hoeveelheid en het
kleinvee | diergeneeskunde • 33
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Paardenstaart Deze plant, ook heermoes
genoemd, veroorzaakt vooral bij lammeren
diarree en gewichtsverlies. Ze kan ook de
oorzaak zijn van onverklaarbare slijters.
Normaal gezien nemen volwassen dieren

Sierplanten en -bomen

Net als sommige (on)kruiden, zijn ook
bepaalde sierplanten, -struiken en -bomen
giftig voor schapen en geiten. Hieronder
brengen we een selectie in kaart en staan
we stil bij enkele groenten die je beter niet
aan je kleinvee vervoedert.
Taxus Dit is de meest giftige struik in
West-Europa. Toch is taxus heel populair
als haag. Hoewel hagen als dusdanig
onaangeroerd worden gelaten, zijn
vergiftigingen berucht omdat onwetende
burgers het snoeiafval wel eens aan de
dieren voederen. Zo’n 100 g is al voldoende
om binnen het halfuur de dood te veroorza
ken bij schapen en geiten. Opname van
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de plant niet op, tenzij bij grasschaarste. Bij
vergiftiging wordt een plotse daling van de
melkgift waargenomen. De melk krijgt
bovendien een blauwe schijn en smaakt
bitter. In erge gevallen treedt er verlam
ming op. De plant is een geduchte boos
doener op natte weilanden en is zeer
moeilijk te bestrijden. Vermijd het weiden
van jonge lammeren op percelen waar deze
plant voorkomt.
Nachtschade Deze plant bevat de gifstof
solanine, die de rode bloedcellen afbreekt
en de darm irriteert. Uiteindelijk worden
hart en ademhalingsstelsel aangetast, wat
leidt tot een fatale verlamming.
Waterscheerling Dit wordt beschouwd als
de giftigste wilde plant van Europa. Hij komt
alleen voor in sloten en op veengronden,
maar kan ook op weilanden terechtkomen
na het baggeren van sloten. Een klein
stukje wortel is voldoende om een geit,
schaap, rund of paard te doden.
Smeerwortel Dit kruid is alomtegenwoor
dig in bermen. Langdurige consumptie leidt
tot leverschade.
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Jacobskruiskruid Dit is een zeer giftige
plant die alkaloïden bevat die leiden tot
onomkeerbare leverschade. Schapen
zouden weinig gevoelig zijn, in tegenstelling
tot geiten, runderen en paarden. Vergifti
ging komt meestal tot stand door een
langdurige opname van de plant. Het
gevaar schuilt vooral in hooi. De slechte
smaak verdwijnt, maar de gifstoffen blijven
in gedroogde vorm werkzaam.

Wegbermen, akkers en sloten

Schapen zouden iets minder gevoelig zijn.
Symptomen zijn onder andere gewichts
verlies, sufheid, slijmerige neusvloei, koliek,
koorts en bloederige diarree.
Onrijpe eikels en jong eikenblad Beide
bevatten looizuur, dat maag en darmen
aantast met obstipatie, (bloederige) diarree
en koliek tot gevolg. De nieren kunnen ook
worden aangetast. Vergiftiging wordt vooral
waargenomen na een storm gedurende de
zomermaanden, wanneer veel onrijpe
eikels en takjes van de bomen waaiden. De
meeste dieren eten graag eikels.
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Weiden en hooilanden

Bastaardklaver Deze plant, ook trifolium
genoemd, komt algemeen voor op eerder
zure weilanden. De giftigheid is het hoogst
in de lente en op vochtige weiden. Lang
durige opname leidt tot leverschade en
zonnebrand. Dit en de aanwezigheid van
bastaardklaver wijst op vergiftiging door
deze plant.
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individu. Dieren die melk geven, scheiden
gifstoffen uit via de melk. Hierdoor zijn ze
minder gevoelig dan droogstaande dieren.
In dit artikel trachten we de voor schapen
en geiten meest beruchte giftige planten in
kaart te brengen. Maar niet alle planten
vind je zomaar overal. Daarom delen we
ons overzicht op volgens de plaats waar ze
te vinden zijn: weiden en hooilanden,
wegbermen akkers en sloten, en bosran
den. Opgelet, deze lijst is zeker niet
volledig!

© Ugent

C

op

yr

ig

Sint-Janskruid Deze plant wordt vaak
verward met Jacobskruiskruid, hoewel de
gele bloemen en de blaadjes er duidelijk
anders uitzien. Bij vergiftiging kan afsterven

Bosranden
van de oorpunten worden waargenomen.
Voor kleine herkauwers is 100 g vers of
300 g gedroogd blad voldoende om
symptomen te veroorzaken.
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Adelaarsvaren Deze plant is in alle vormen
giftig, ook na drogen. Bij herkauwers wordt
de vergiftiging pas opgemerkt wanneer de
opname van de plant al enkele weken
duurt. Hooi dat 50% adelaarsvaren bevat, is
bij runderen dodelijk na 1 maand voeren.

kleinere hoeveelheden veroorzaakt koliek
en diarree.
Gouden regen Dit is een zeer giftige
sierplant. Vooral de bloemen en de zaden
bevatten een gifstof die diarree, koliek en
vervolgens verlamming en ademstilstand
teweegbrengt.
Accaciaboom Deze struik bevat, vooral in
de schors, een zeer sterk gif dat leidt tot
koliek, spierzwakte, verlamming en
tenslotte hartstilstand. Vergiftigingen
komen soms voor nadat dieren aan
weidepalen van acaciahout knabbelden.
Buxus Alweer zo’n plant die vaak in tuinen
voorkomt. Buxus is zeer giftig. Opname van
750 g leidt tot een fatale ademhalings
stilstand. Door de afstotelijke geur worden

Boerenbond • Management&Techniek 3 • 10 februari 2012

bloedcellen afbreekt en uiteindelijk tot
verlamming van hart en ademhalingsstel
sel leidt. Ook kiemen op aardappelen en
aardappelen die onder invloed van zonlicht
groen geworden zijn, zijn giftig. Voor een
rund is 1 kg ontkiemde aardappelen giftig.
Bieslook, look en (sier)uien Het voederen
van grote hoeveelheden van deze groenten
kan leiden tot de afbraak van rode bloedcel
len en rode urine en duizeligheid veroorza
ken. Schapen en geiten zouden wel minder
gevoelig zijn dan runderen. De kleine
herkauwers kunnen korte tijd tot 100% van
hun rantsoen uien verdragen, terwijl een
dosis van 10 kg voor een koe tot vergiftiging
leidt.

Een diagnose stellen

Hoe giftige planten aanpakken?
Het uitroeien van giftige wilde planten,
eenmaal gevestigd in een weide, is vaak
moeilijk en zinloos. Een goed grasbeheer zal
ervoor zorgen dat de giftige planten
verdwijnen. Het is verstandig om ervoor te
zorgen dat er geen giftige planten worden
aangeplant binnen het bereik van dieren.
Geef ook nooit tuinafval aan dieren of gooi
het niet op het weiland. Controleer het
weideland vóór het maaien of het inweiden
op de aanwezigheid van onder meer
paardenstaart, jacobskruiskruid en adelaars
varen. Bij het massaal voorkomen van,
bijvoorbeeld, jacobskruiskruid is omploegen
en opnieuw inzaaien vaak de enige afdoende
methode om deze plant te bestrijden.
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Het is niet eenvoudig om uitgaande van de
doorgaans aspecifiek symptomen de
diagnose van vergiftiging te stellen, tenzij
men bijvoorbeeld snoeiafval in de weide
terugvindt. De veearts kan in bepaalde
gevallen een waarschijnlijkheidsdiagnose
opstellen die gebaseerd is op het verhaal
van de eigenaar en de symptomen. Bij
acute sterfte kan de diagnose worden
gesteld door het aantonen van plantendelen
in de pens.

verdere absorptie tegen te gaan, is het
toedienen van actieve koolstof een probaat
middel. Daarnaast moet het dier onder
steunend behandeld worden tegen
uitdroging en shock. Sommige symptomen,
zoals stuipen, kunnen geneutraliseerd
worden met een sedativum.
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de takken echter zelden opgenomen door
goed gevoede dieren.
Rododendron, azalea, pieris en oleander
Deze bevatten een sterk zenuwgif dat,
afhankelijk van de opgenomen hoeveelheid,
symptomen veroorzaakt als speekselen,
schuimbekken, knarsetanden, wankelen
en acute dood.
Laurierkers en cotoneaster Schapen of
geiten raken vooral vergiftigd door deze
planten wanneer er snoeisel binnen het
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Tomaten en aardappelen Beide planten
behoren tot de familie van de nachtschade
achtigen. De groene plantendelen en de
onrijpe vruchten bevatten solanine dat rode

Om te onthouden

er

Voor slechts een zeer beperkt aantal
stoffen is er een tegengif. De behandeling is
erop gericht om de stof niet verder op
nemen of door ze zo snel mogelijk uit het
lichaam te verwijderen, of de symptomen te
neutraliseren. Aangezien herkauwers niet
kunnen braken om de gifstoffen uit het
lichaam te verwijderen, kan de pens
chirurgisch leeggemaakt worden en/of kan
een laxatief worden toegediend. Om
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Gevaarlijke groenten

Behandelen van een vergiftiging
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bereik van de dieren komt. Na opname
wordt in beide gevallen cyaan geprodu
ceerd. Dit legt de ademhalingsketen stil.
Voor schapen en geiten is dagelijks 200 g
laurierkers giftig. Symptomen zijn speekse
len, ademnood, oplopen, felrode slijm
vliezen en stuipen. Tijdens de autopsie ruikt
men de typische amandellucht.

Een behandeling voor vergiftiging door
planten is vaak niet mogelijk, of komt te
laat. Bovendien kan je moeilijk een diagnose
stellen wegens de uiteenlopende aspeci
fieke symptomen. Daarom is voorkomen
beter dan genezen. Een gedegen kennis van
de mogelijke gevaren van zowel wilde
planten als sierplanten is dus onontbeerlijk
voor de houder van dieren. n
Hilde Nelis is als dierenarts verbonden aan
de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en
Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit
Diergeneeskunde van Universiteit Gent.
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• Volledige galvanisatie
• Pompen met hoog vermogen
• Groot rijcomfort
• Pomptoebehoren (arm, turbo...)
• Uitgebreid gamma van
verspreidingswerktuigen
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