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Gebruikte afkortingen uit Flora ^eukels-van Oostr
•
Dr - Drents distrikt.
Dui- Duin distrikt.
F - Fluviatiel distr.
G - Gelders distr.
H - Haf distr.
Ke - Kempens distr.
Kr - Krijt distr.
L - Löss distr.
S - Subcentreuroop distr.•
V - Vlaams distr.
W - Wadden distr.

Giftige paddestoelen.
(Paddestoelvergiftiging komt erg weinig voor bij dieren.)
Amanita muscarina- Vliegenzwam.
Komt voor, vooral op zure grond, onder of bij berk of
den; zeer alg.
Bevat alkaloide, muscarine en muscaridine(«bedwel
mend gif). Muscarine stimuleert de parasympatische
zenuwen en wordt snel door de nieren afgevoerd}
antagonist is atropine.
Wanneer gegeten in kleine hoeveelheden: zweten,
overvloedig speekselen, tranen uit ogen, braken en
diarree, vernauwde pupillen, onregelmatige pols, hal
lucinaties. Na opname grote hoeveelheden kan dood
intreden. Symptomen verschijnen spoedig na het eten.
Amanita pantherina- Panteramaniet.
Komt voor in zandige, niet te arme loof- en naald
bossen, vooral in duinbossen; pl.alg., elders
minder alg. tot zeld.
Bevat muscarine, minder dan in A.muscarina, maar de
gevolgen zijn de zelfde.
Amanita phalloides- Groene knolamaniet.
Komt voor in loofbos(vooral in eikenbos), pl.
zeer alg. in duinbossen, op andere plaatsen veel
minder alg. Voor mens dodelijk giftig.
Bevat phalline en amanita-toxine, tast lever en nie
ren aan: necrose.
Bij vergiftiging treden symptomen ongeveer 6-15 uur
na het eten op. Symptomen: buikpijn, diarree,
braken(met bloed), geelzuchtverschijnselen, koma,
dood.
Behandelen moet zo snel mogelijk gebeuren, anders be
schadiging te ver.
Amanita mappa- Gele knolamaniet.
Dodelijk giftig(bedwelmend).
Amanita verna.

Vee vergiftigingen bekend. Eerste symptomen: het
niet meer oplichten van de staart tijdens het defaeceren, waardoor de hele achterhand vol zit met
mest, irritatie anus en vulva: necroseverschijnselen;
verlies eetlust , gewicht, minder herkauwen, later
dood door stuiptrekkingen.
Bij post-mortem bleken lever, nieren en hart aangetast.

Verder zijn giftigs
Boletus satanus- Satansboleet.
Clytocybe rivulosa- Giftige weidetrechterzwam.
Clytocybe dealbata» Witte weidetrechterzwam.
Agaricus xanthodermus- Boskampernoelje.
Geeft spijsverteringsmoeilijkheden.

Gyromitra esculente- Voorjaarskluifzwam.
Dodelijk giftig door een chemisch niet onderzocht
celgif; verder helvellazuren.
Hypholoma fasciculare- Gewone zwavelkop.
Inocybe fastigiata- Geelbruine spleetvezelkop.
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Heeft een hoog muscarinegehalte,
finocybe geophylla- Satijnvezelkop.
Bevat muscarine.
Inocybe patouillardii- Wit-rode_vezelkop.
Hoog muscarinegehalte.
Lactarius torminosus- Baardige melkzwam.
Marasmius oreades- Weidekringzwam.
Bevat HCN.
Rhodophyllus(Bntoloma)_sinuatus-_Giftige_satijnzwam.
Door hoog muscarine gehalte gevaarlijk giftig.
Russula emetica- Braak russula.
Er zijn meerdere Russula's die min of meer scherp
giftig zijn.
Sc1ero de rma aurant ium- Aardappelbo vi st.
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In giftige paddestoelen zijn de giften meestal alkaloiden: muscarine, bulbosine, en phalloine; verder
gifzuren s agaricyme zuren, helvellazuren; toxalbuminen.
Ze zijn gedeeltelijk zenuwgiften(agricynezuur), en
gedeeltelijk bloedgiften(phalline, helvellazuur).
Vergiftiging uit zich in s Maag-darm katar,
in elkaar zakken, verlammingsverschijns.,
psych.en motorische opwinding,
st ofwi s selingsbe schadigingen.

, ^

Schimmels.

Claviceps purpurea» Moederkoren., behoort bij de Ascomycetes.
Parasiteert op vruchtbeginsel van rogge( soms op
haver,tarwe of gerst en sommige grassen.)
Door de schimmelaantasting verandert het vruchtbeginsel
van rogge in een 2-4 cm lang donkerviolet lichtgebogen
staafje. Bevat 3 giftige alkaloiden: ergotoxine, ergotamine en ergo'metrine. Ergotamine veroorzaakt samentrekken
van de baarmoeder, en heeft een vernauwende werking op de
bloedvaten.
Rundvee is nogal gevoeligs slijmvliesontsteking, van
maagdarmkanaal; versterf van excremiteiten; abortus;
nerveuse stoornossen; en verlammingen.
Behandeling: tegengif, tannine (bindt alkaloiden),
verder symptomatisch, met vaatverwijdende en kramp
stillende middelen.
Pithomyces chartarum.
"Op Lolium perenne, is een hepatotoxine, veroorzaakt le
verbeschadigingen en verstopping van de gal; fotosensibiliteit, vooral bij schaap, soms bij rund.
Puccinia graminis.
~~

Veroorzaakt bij paard ontsteking van mondslijmvliezen
en overvloedig speekselen; in grote hoeveelheden op
genomen werkt het fataal.

Pénicillium rubrum.
Veroorzaakt verkleuring van de slijmvliezen, en bloedige
enteritis bij varken en paard; vaak fat ale gevolgen.
Aspergillus spp.

Asp.fumigatus veroorzaakt een longziekte bij vogels en
zoogdieren. Het ziektebeeld lijkt op dat van long-t.b.c.

Algen.
Blauw-groene algen, Cyanophyceae, (Myxophyceae), hebben dood veroorzaakt
"bij~päärd,"rund, varken, hond.
Verder vergiftiging gezien door Aphanizomenon, Nodularia,
Glocotrichia.

Roest en Brand.
Roestsporen werken ontstekingsverwekkend op huid en slijmvliezen en verlammend
op centraal zenuwstelsel.
Steenbrand komt vooral voor op tarwe( deze vooral giftig).
Stuifbrand komt voor op verschillende granen en grassen.
Giftigheid is afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de sporen en
van de individuele gevoeligheid der dieren.
De schadelijke werking wordt veroorzaakt door de toxinen van de brandsporen
Naast ontstekingsverwekkende werking treedt ook verlammende werking op op
centraal zenuwsyelsel.
( Ustilaginaceae; Tilletiaceae; Urœdinaceae.)
Behandeling is symptomatisch.
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VOORKOMEN^

Aangeplant.
Zie verder Larix.

WERKENDE STOPPEN:

WERKING:

DOOR WELK DIER GEGETEN,
WELK DIER GEAPPEKTEERD:

SÏMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

VOORKOMEN:

Zeer zeld. in kr., op vochtige beschaduwde plaat
sen; ook soms gekweekt.

WERKENDE STOFFEN:
Bevat narkotisch alkaloide: aconitine (vertraagt de
hartwerking) in alle delen, vooral in wortel en zaad,
meest giftig voor de bloei, ook gedroogd giftig.

WERKING:

Aconitine vertraagt de hartwerking.

DOOR WELK DIER GEGETEN,
WEEK DIER GEAFFEKTEERD:
Giftig voor rund, par.rd, schaap.

SYMPTOMEN_:

Rund: maag-darm irritatie, ademhalingsmoeilijkheden,
trage pols- en hartslag, slappe spieren,
kramp. Dood trad na opname 12 posid.
Paard: krampachtige pogingen tot braken, opgeven van
schuimachtig slijm,, erge koliek, pupilverwijding
verlamming, dood door verstikking.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Laten inademen van ammonia, kamfer, of een hartstimulantia geven.

Bijzonderheden, zie ommez.

Acorus calamus- Kalmoe®.

VOORKOMEN:

Aan allerlei zoete wateren, Alg.

¥ERKETOE_STOFFEN:
Het blad be-gat etherische olie( 0'* 123%), alkaloide,
sapomen, nitroglucoside, pigment, arom.stof.
(I3O mg vit C/I00g blad).
Wortel bevat 2,1$ eth.olie.

WERKING:

DOOR WELK DIER GEGETEN,
WE1K_DIER_GEAFFEKTEESD:
Alleen de jonge delen worden door vee gegeten.

SYMPTOMEN:

LETHAEE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

A&taea spicata- Zwarte gifbes.

VOORKOMEN:

In loofbossen en op beschaduwde plaatsen.
Vrij alg. in Kr.; voorts bij Sittard en Arnhem.

WERKmE_ STOFFEN:
In loof, wortel, bes, waarschijnlijk alkaloidet'
cimifugine.
Plant is zeer vergiftig, vooral de bes.

WERKING:

DOOR WELK DIER GEGETEN,
WELK_DIER_GEAFEEKTEERD:
Ziekte en dood gekonstateerd bij meestal jonge
dieren, vnl.schapen.
(kippen stierven nareten van I bes)
SYMPTOMEN:

Maag-darm ontsteking, diarree, braken, delirium.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

Aesculus sp.- Paard ekastan.je.

VOORKOMEN:

Aangeplant.

WERKEKDE_STOPPEN;
Bevat aesculine en verscheidene andere glucosiden
in jong blad in voorjaar, in zaden in de herfst.

WERKING:

DOOR WELK DIER GEGETEN,
WELK_DIEH GEAFEEKTEERD:
Giftig voor rund, paard, varken, kind.
Geit eet het zónder nadeel.

SYMPTOMEN:

Slapheid, verdwijnen van coördinatievermogen, spiertrekkingen, verstopping van zichtbaar slijmvlies,
braken, depressie, bedwelming.

LETE&1E DOSIS:

BEHANDELING;

Laxerende middelen, ademhalings T hart-, en zenuwstimulantia.

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT^

Aethusa__cynapium- Hemdsp_e_ters_el_ie.

VOORKOMEN:

In moestuinen, op bouwland, langs wegen. Alg.

WERKENDE_STOPPEN:
Plant bevat twee narkotische alkaloiden:
coneine en ?.
Etherische olie(15 mg/lOOg).

WERKING:

DOOR WELK DIER GEGETEN,
WELK_DIER_GEAPPEKTEERD:
Wordt niet gegeten. De plant stinkt, vooral wanneer
iets beschadigd.
In hooi is de plant onschadelijk.
Ziekte gekonstateerd bij paard, rund, schaap, varken
Varken is het meest gevoelig.
SYMPTOMEN:

LETHAI£_DOSIS: Bund: +15 kg dodelijk.
Paard: 500g verse plantedelen nog niet schadelijk.

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

Agrostemma githago- Bolderik.

VOORKOMEN:

In korenvelden, vroeger vrij alg., thans zeld.?
ook adv., o.a. in de duinen en "bij graanpakhuizen ed,

WERKENDE STOPFEN:
Zaad "bevat saponinen(3-7$)(=githagenine ),
ook klein beetje in blad.

WERKING:

DOOR WELK DIER GEGETEN,
WELK DIER GEAFFEKTEERD:
Giftig voor runcÇ, paard, varken, pluimvee,
schaap en geit weinig gevoelig.
Paard erg gevoelig, rund wat minder.
SYMPTOMEN:

Irritatie van de darmen, braken, diarree, snel
ademen, koma, dood.

LETHALE DOSIS:
20Q-400g van de bolderik dodelijk voor honderd pond lev.
gew.

BEHANDELING:

Ademhalingsstimulantia, kalmerende midd.,
slijmige inhullende midd.

Bijz., zie ommezijde.

Alisma plantago

VOORKOMEN^

In sloten, vijvers en poelen en lamgs allerlei
zoete wateren. Zeer alg.

WERKENDE_STOPFEN:
Bevat etherische olie en een svherp hars, welke
scherp smaken en blaren veroorzaken, in de wortel.

WERKING:

DOOR WELK DIER GEJETEN,
WELK_EIER_GKAFPEKTEEHDî
Waargenomen bij paard, rund, schaap en geit.
Rund wordz er ziek van, geiten eten het zonder
nadeel.
SYMPTOMEN:

Verlamming, soms dood.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommez.

SOORT:

Allium sp.- Ui-achtigen.

VOORKOMEN:

WERKEmE_ST OFFEN:
Bevatten eth.olie met S-verbindingen in alle delen.
In uihuid: protocatechuzuur en quercitine.

—

Werken als anthelminthica. Beinvloeden vleesen melksmaak

DOOR WELK BIER GEGETEN,
WELK DIER GEAEFEKÏE T| 'RD:

SYMPTOMEN:

LETHALE_DOSI§£

Veroorzaken ziekte en dood wanneer overvloedig geget

Opname meer dan 10 kg, veroorzaakt tympanie,
bloedarmoede, en geelzucht bij runderen.

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

VOORKOMEN:

Alliaria officinalis- Look zonder look.

Tussen hakhout en langs heggen. Alg.

WERKENDE STOPFEN:
Alle delen bevatten scherpe eth.olie met glucosiden.

WERKING:

Irriterend gif. Giftig na opname
heden.

grote hoeveel

DOOR WELK DIER GEGETEN,
WELK DIER GEAFFEKTEERD:
Rund en andere huisdieren.

SYMPTOMEN:

Maag- darmantsteking, verlies eetlust,
koliek,
diarree, nierontsteking, moeilijk urineren, bloedurine, verlammingen van ledematen, verwerpen,
soms dood.

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

Anagallis arvensis- Guichelheil.

VOORKOMEN;

Op bouwland, op zand- en kleigrond, in moestuinen
en in grazige dminen. Vrij alg.

WEEKENDE_STOPi;EN:
Loof bevat glucoside, smilacine.

WERKING:

Zwak giftig, bedwelmend.

DOOR WELK LIER GEGETEN,
WELK_LIER_GEAPFEKTEERD:
Giftig voor schaap en rund.

SYMPTOMEN;

Maag-darmontsueking, veel urineren.
Schaap: zenuw-verdoving.
Rund geeft slechte melk.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Ijzer en vit.B preparaten.

Andromeda polifolia- Lavendelheide.

VOORKOMEN;

Tussen veenmos in levend hoogveen en in hei
vennen. Vrij zeld., in Dr., Ke. en S.; Zeld.
in Gr.; Zeer zeld. in H.

WERKENDE_STOFFEN;
De hele plant bevat glucosiden; asebotine, aseboquerceïine, asebopurpurine; andremedotoxine (zit
ook in Rhododendron); en bitterstof.

WERKING;

Werking ongeveer als aconitine, Zwaar narkotisch.
De vergiftiging lijkt op Rhododendronvergiftiging.

DOOR WELK DIER GEGETEN,
WELK_DIER_ GEAFFEKÎEERD:
Giftig voor paard rund, schaap, geit en hond.

SYMPTOMEN;

Kwijlen, braken, koliek, bloeddiarree, kramp,
verlamming van ledematen en ademhaling.
Soms dood.

LETHALE_DOSIS:
0,3 mg andromedotoxine per kg lev.gew. dodelijk
voor hond.

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

Anemone nemorosa- Bosanemoon.
Anemone Ranunculoides- Gele anemoon.

Y00RK0MEN_:

An.nem.: In loofbossen, kreupelhout, onder heggen,
in grasland waar bos is geweest. Vrij alg.
An.ran.: In loofbossen en kreupelhout.
Zeld. in Z.Limb., zeer zeld. in P.? overigens
verwilderd op buitenplaatsen en aan de binnenduinrand.

WERKENDE_STOFFEN:
Bevatten anemonol, wat snel uiteenvalt in erg
giftige anemonine, in blad en stengel.

WERKING^

Anemonine is een narkotisch gif.
Vergiftigingen treden vooral op in het

voorgaar.

DOOR WELK LIER GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN:

Als bij Ranunculaceae, prikkeling en beschadiging van zenuwen in vorm van slijmvliesontste
king (hoesten, en niezen), maag-, darm-, en
nieromtstekingen. Braken, koliek, diarree, bloedurine, verlammingsverschijnselen.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

Anemone ranunculoides werd vroeger als pijlgif gebrui

Anthriscus sp.- kervel.
Verder zie Chaerophyllum.

VOORKOMENS

WERKENDE STOFFENs

WERKING:

DOOR WELK DIER GEGETEN,
WELK DIER_GEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

Aquilegia vulgaris- Akelei.

VOORKOMEN:

In loofbossen en op beschaduwde plaatsen in Kr. en
S., zeld.; ook gekweekt en verwilderd.

WERKENDE STOFFEN:

WERKING:

Sap is zwak giftig, vergiftiging lijkt op aconitine vergiftiging. Niet erg gevaarlijk, omdat
vrij veel opgenomen moet worden voordat vergifti
gingsziekte optreedt.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Huisdieren
niet.

vreten het af en toe. Wild absoluut

SYMPTOMEN:

LET HALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie pmmezijde.

SOORT:

Arenaria serpyllifolia- Zandmuur.

VOORKOMEN:

Op open en bebouwde zandgronden en dijken, in
Groningen en Zeeland, vooral op lichte kleiakkers.

WERKENDE STOFFEN:

WERKING:

Ernstige vergiftigingen nooit waargenomen.

DOOR WELK DIER GEGETEN,
WELK DIER GEAFFEKTEERD:
Lichte vergiftigingsgevallen gezien bij paard en
schaap..
SYMPTOMEN:

Paard, schaap: overvloedig speekselen, iets sneller
ademhalen, erge dorst en diuresis.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING£

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

Aristolochia clematis- Pijpbloem.

VOORKOMEN:
"

Aan heggen en op grazige plaatsen op kalkrijke
zandgrond, vooral in Dui. en F., ook in Z.Limb.,
zeld.

WERKENDE STOFFEN:
Blad, zaad en wortelstok bevatten stikstofhoudende gekristalliseerd aristolochiazuur, en de bitterstof clematidine.

WERKING:

Vergiftiging als Colchicum en Euphorbia.

DOOB WELK DIER GEGETEN,
WELK DIER GEAFFEKTEERD:
Vergiftiging gezien bij paard en rund.

SYMPTOMEN:

Braken, diarree, verstopping, bloedurine, en bloed
in faeces, snelle pols, dalen bloeddruk, kramp,
lich. erg zwak, slaperig, leververvetting, dood.

LETHALE DOSIS:

BEHSNDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT!

Armoracia rusticaria- Mierikswortel.

ÏQQBKQMBIs

Gekweekt, en vrij zeld. verwilderd, het meest in F

WERKENDE STOFFEN:
Wortel en blad bevatten most-erdolie glucoside.

WERKING:

Werking mosterdolieglucoside, zie Erysimum.

DOOR WELK DIER GEGETEN,
WELK DIER AANGETAST:
Vergiftiging gezien bij varkens, runderen, po.
nies.
SYMPTOMEN:

Rund} maag-darmontsteking, opgewondenheid, gevolgd
door dood door uitputting.
Ponies, post-mortem: ontstoken maagwand.
Varkens stierven twee uur na eten ervan,( hadden + 100
gegeten).

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Eerst eieren in melk en suiker geven. Wanneer con
stipatie optreedt na eerste herstelstadium, purgeer
middelen toedienen.

Bijzonderheden, zie ommezijde.

Artemisia vulgaris- Bijvoet.
Artemisia maritima- Zeealsem.

VOORKOMENt

Art.vuig.:
Langs wegen, in heggen, op "bouwgrond, op ruderale
plaatsen, langs spoordijken, vooral op zandgrond,
Zeer alg.
Art.mar.s op schorren, langs zilte kreken en zeedijken
en op zilte ruderale plaatsen. Vrij alg.

WERKENDE STOFFEN:
Plant bevat 0,2$ eth.bijvoetolie met cineol, waar
schijnlijk ook thujon.
Art.mar. bevat coneine
WERKING:

Geeft gevaar voor verwerpen.
Art.mar. zou giftig zijn voor paard en rund. (gezien
in Zwitserland).
/'€•

DOOR WELK DIER GEGETEN,
WELK DIERGEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

yerm, ant,ü-rc Ar/emSS/#> -fwrt

Arum maculatum- gevlekte aronskelk.

SOORT s

VOORKOMEN:

In loofbossen en heggen op vochtige, vruchtbare
grond, vri.i zeld; in Z.Limb, vrij alg.

WEKENDE STOPFEN:

WERKING:

Alle delen bevatten alkaloiden, waarvan de werking
lijkt op die-van conicine; een saponone-achtige stof,
aronine; blauwzuur in jonge loten.

Ontstekingsverwekkend op wonden, huid en slijmvlie
zen.

DOOR WELF DIER GEGETEN,
WELK DIER GEAFFEKTEERD:
Plant wordt nauwelijks gegeten, vergiftiging komt
meest voor in april en mei.

SYMPTOMEN:

Paard: geirriteerd slijmvlies,wat ook opgezwollen
is, overdreven spe.kselvloei, braken, akute maag-darm
ontsteking, erge diarree, opgewondenheid, beven, dan
verlamming van hejs centraal zenuwstelsel, versnelde ademhaling, kramp, dood door uitputting.
Koe: melkgift daalt, haren gaan overeind staan, beven,
dood.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Als tegengif kan men azijn en vette olie toedienen.

Bijzonderheden, zie ommezijdp.

SOORT:

Asclepias syriaca- Zijdeplant.

VOORKOMEN:

Sierplant uit Noord-Amerika, soma verwilderd.

WMKENDE STOFFEN:
2eva^. giUCoside, asklepiadine in alle de$en, in verse en
gedroogde toestand.

WERKING:

Asklepiadine is een niergift.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN_GEAFFEKTEEED:
Vergiftigde dieren: paard, rund, schaap, geit.
Alleen gegeten tijdens voedselschaarste.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

Duizeligheid, overmatig urineren, verlies van kontrole over spieren, hevige krampen, snellere en zwak
kere pols, moeilijk ademhalen, en ademhalingsverlammingen.

2-3 am.ounces (56-84g), dodelijk voor schaap.

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT»

Astragalus glycyphyllus- Hokjespeul.

VOORKOMEN:
______

In heggen an tussen kreupelhout.
Vrij zeld. in S.enG., op leemgrond, ook in F.

WERKENDE STOFFEN:
Bevat selenium, en waarschijnlijk ook andere stoffen
(is afhankelijk van de bodemomstandigheden), in de bo
venste delen, (waarschijnlijk zijn de nederlandse
soorten niet giftig).
De wortel bevat glucosiden.
WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTLERD:
Giftig voor paard, koe, schaap.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS!

BEHANDELING:

BIJZONDERHEDEN? ZIE OMMEZIJDE^

SOORTz

VOORKOMEN:

Atropa belladonna- Wolfskers.

Op kapvlakten van loofbos op kalkgrond.
Zeld. in Kr., elders adv.

WERKENDE STOFFEN:
Zeer giftig, bevat hyoscyamine(alkaloide), waaruit na
isolering atropine vrijkomt.^In alle delen, vooral
in bes en wortel, (enkele cm fataal voor mens)

WERKING:

Verlamming der parasympatische zenuwuiteinden, gevoe
ligste organen: hart en bloedsomloop.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Konijn ongevoelig. Giftig voor paard, rund, geit,
schaap.
SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Hartkloppingen, moeiliuke ademhaling, pupilverwijding,
erge opwinding, dolheid, krampaanvallen, droog worden
in de bek,(door stop speekselvloei), dorst, koliek,
verstopping. Later zwakte en verlamming

Paard: I20-I80g kru'd, ernstige ziekte.
Rund: 30g wortel of 60 g blad, ernstige ziekte.
Schaap verdroeg 90 g gedr. blad, 120 g gedroogde wortelGeit: na 750 ë nog weinig last.

Braakmidd. geven aan die dieren die kunnen braken,
sterke koffie, of thee of alkoh.drank. Dieren in bewe
ging houden. Verder symptomatisch behandelen.

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT«

VOORKOMEN:

Berberis vulgaris- Zuurbes.

In de duinen en in bossen, Alg, in Dui. en Kr.,
zeld in F., in W. op Texel.

IEEKBIDB.STQEEEIï

Hout, bast, blad, onrijpe bes, wortel bevatten
alkaloide berberine.

WERKING:

Berberine veroorzaakt diarree en verlamming.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN?
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Door de doorns wordt het nauwelijks gegeten,

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie jommezijde.

SOORT:

Beta vulgaris- Biet.

ÏQQEKQMEN:

WERKENDE STOFFEN:
De plantentoppen be?rattenoxaalzuu.r, en waarschijn
lijk nog andere schadelijke stoffen.
Ook de biet zelf veroorzaakt nog wel eens vergif
tigingen.
JfERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERDs
Paard meest gevoelig.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde

SOORT s

Brassica napus- koolzaad.
Brassica campestris- Raapzaad.

Beiden komen voor, gekweekt en verwilderd.

VOORKOMEN:

WERKENDE STOPPEN:

Bevatten glucosiden in zaad(zoals meeste Cruciferen), die onder bepaalde omstandigheden last kun
nen veroorzaken (alleen wanneer in grote hoeveel
heden gegeten).

WERKING:

Veroorzaken ingewandsstoornissen, abortus, hartstilstand
bij koe, paard en varken. Soms veroorzaken ze
photosensibiliteit.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
kELKE_DIEREN GEAFFEKTEERD:

'

firgïfïigïng gezien bij paard, koe en varken.

SYMPTOMEN» Vergiftiging door koolzaad uit zich in verschillende
ziekten;
1. Ademhalingstype: acute long-emphysema: kapot gaan
van de luchtzakjes van de longen. Geen speciale
behandeling bekend.
2. Spijsverteringstype: tast ingewanden aan. Behande
len met gist, verzachtende midd., stimulantia,
suikerstroop.
3. Zenuw-syndroom: blind worden, krankzinnigheid, als
dier niet dol is, kan men behandelen met hyposulfiet en suikerstroop.
4* Urinetype: rode urine en geelzuchtverschijnselen.
Behandelen met Pe-preparaten, gist en suikerstroop.

BEHANDELING:

LETHALE DOSIS:

AAlgemeen symptomatisch, geen laxerende midd. toedienen
behalve wanneer er erge verstopping is.

SOORT s

Brassica oleracea- Kool.

VOORKOMEN»

WAKENDE STOFFEN:
Zaad van kool bevat één of meer goitrogene faktoren van het type thiouratil of thiocyanaat.

WERKING:

Thiouratil en thiocyanaat veroorzaken kropge
zwellen.

DOOR WELK DIER GEGETEN:
WELK DIER GEAFFEKTEERD:
Vergiftiging gezien "bij schapen, koeien.

SYMPTOMEN:

Akute anemie, zelfs met dood tot gevolg.
Eerste symptomen: bloederige urine, daarna
anemie, snel gewichtsverlies en wankele gang.
Ontsteking van de lever.

LETEALE DOSIS:

Runderen mogen niét meer dan 14 kg kool per dag
krijgen als het regelmatig gevoerd wordt.

BEHANDELING:

Fe-preparaten.

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SQQBTl

Bryonia dioica- Heggerank.

VOORKOMEN:

In heggen, tussen kreupelhout, vrij alg.

WERKENDE STOFFENi
Wortel, loof en tes bevatten het glucoside,
bryonine.

WERKING:

Bryonine werkt sterk purgerend.
Het irriteert de huid.
Na genezing van vergiftiging treedt gewen
ning op.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERDs
Giftig voor paard, rund.
SYMPTOMEN:
.
,

Paarden, na eten blad en stelen:
veel urineren, zweten, bedwelming, diarree,
of helemaal stop van aefaeceren.
Runderen stierven in koma na het eten van uitge
graven wortels in het voorjaar.

LETHALE DOSIS:

Koeien geneesbaar

na eten van twee kg loof.

Warmte, rust, vocht toedienen als dieren erge
diarree hebben, stimulantia. Verder symptoma
tisch.

Buxus sempervirens- Palmboompje.

VOORKOMEN*

Gekweekt, zelden verwilderd.

WERKENDE STOFFEN:
Wortel, blad, twijgen bevatten alkaloidens
buxine, parabuxine, buxinidine, parabuxinidine,
verder een hars en een essentieel olie.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Wordt niet graag gegeten.
Vergiftiging gekonstateerd bij koeien, paarden,
schapen, ezels, varkens, mensen.
SYMPTOMENs
~

Dorst, braakneigingen, diarree, eventueel stuiptrekkingen. Bij grote hoeveelheden kan intense
buikpijn, stuiptrekkingen en dood door ademnood
optreden.

LETHALE DOSIS s

Paard dood na eten 750 g blad.

BEHANDELING^

0

I beh.s Ei, afgeroomde melk, suiker, vet, meel
pap etc.
Verder opwekkende middelen, ademhalings-, en
hartstimulantia.
Als tegengif, tannine.

Bijzonderheden, zie ommez.

Calla palustris- Slangewortel.

VOORKOMEN:

Op drijf tillen, langs oevers van poelen en in mees
tal voedselrijke moerassen, soms in elzenbroek.
Zeld., het meest in O.enZ. des lands en in het Vecht
plassengebied.

WERKENDE STOFFEN:

WERKING:

Sterk purgerend en ontstekingsverwekkend.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Vergiftiging gezien bij paard.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Geirriteerd slijmvlies, overdreven speekselvloei,
braken, akute maag-darmontsteking, erge diarree,
opgewondenheid, beven, dan verlamming centr. ze
nuwstelsel, versnelde ademhaling, kramp, dood door
uitputting.

SOORT:

VOORKOMEN:

Caltha palustris- Dotterbloem.

In moerassige weilanden, aan waterkanten, doch in
zilte gebieden alleen daar waar regelmatig zoet water
toestroomt. Alg.

WERKENDE STOFFEN:
Plant bevat alkaloiden: veratrine en anemonine.
saponinens flavone en quercitine.
Giftigheid neemt toe met de groei, hoogtepunt tijdens
bloei, daarna neemt het af.
Kans op vergiftiging vooral tijdens voorjaar, tij
dens voedselschaarste, (bovenste delen worden dan
gegeten).
WERKING;

DOOR WELK? DIERFN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFF^KTEERD:
Tijdens voedselschaarste gegeten. Vergiftiging gekonstateerd bij paard, rund, geit.

SYMPTOMEN:

Paard: koliek, veel(donkerrood) urineren, soms
dood.
Rund en geit: bloedurine, diarree.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie

ommez.

SOORT:

Capsicum annuum- Spaanse peper.

VOORKOMEN:

Gekweekt, soms verwilderd.

WERKENDE STOFFEN:
Alkaloide, kapsizine.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

SOORTI

Cannabis satlva- Hennep.

VOORKOMEN:

Gekweekt en verwilderd, ook adv.

WERKENDE STOFFEN:
Loof bevat veel salpeterzuur en ammoniak.; 0,I°/o
eth. olie, hennepolie, waarin o.a. alkaloiden:
cannabine en tenanocannabine en glucoside: cannabinol.
WERKING:

De plant is vooral gevaarlijk in de zomer bij warm
weer,narkotisch.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN ,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Vnl.giftig voor vee.

SYMPTOMEN:

Narkotisch effekt, dood doordat het op het hart
werkt.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde,

SOORT•

Cardamine pratensis- Pinksterbloem.

VOORKOMEN:

_
. ,
, .
,
in graslanden, langs wqterkanten, in moerassen, ook m
duinvalleien en vochtige "bossen. Zeer alg.

WERKENDE STOFFEN:
mosterdolieglucoside

WERKING:

Smaakt scherp. Vers giftig.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFECTEERD*Nauwelijks gegeten. Verg. gezien bij rund en paard.

SYMPTOMEN:

,, .
, .
n
Opzwellingen,
stijfheid, diarree, bloedurme, vermage
ring, verlammingen van ledematen, hoefbewogenheid bij
paarden.

LETHALE_DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

C_ejLt_£üiJLej^JLrj^^^

VOORKOMEN:

Aan wegen, dijken, en op droge grasgronden.
Alg., vooral op alluviale gronden.

WERKENDE STOFFEN:

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DlEREN _ GEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT s

VOORKOMEN:

Chaerophyllum temulum- Dolle_kervel.

Aan hegpen, onder kreupelhout, aan bermen en op
ruderale plaatsen.

WERKENDE STOFFEN:
Loof "bevat chaeropjaylline,
Wortel is niet giftig.

WERKING:

Werkt plaatselijk ontstekingsverwekkend, en na
resorptie narkotisch.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Giftig voor rund, paard, ezel, schaap, geit.

SYMPTOMEN:

Irritatie van maag-darmslijmvliezen, verdoving,
wankelen, pupilverwijding, algehele verlamming.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Symptomatisch.

Bijzonderheden, zie ommezijde,

SOORT:

Chenopodium album- Melganzevoet.

VOORKOMEÏÏi
___

Op touw- en moesland, op ruigten, mesthopen en
langs wegen. Zeer alg.

WERKENDE STOFFEN:
Bevat paraoholesterineachtige st., betaine, saponine, en een eth.olie; vooral in de onrijpe vruchten
maar ook in lóóf.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN«

Braken , diarree.

LETHALE_DOSIS:

BSïMDELINGj

Biizonderheden, zie ommezi de.

SOORT!

Chelidonium majus- Stinkende gouwe.

VOORKOMEN:

Tussen kreupelhout, langs heggen, op ruigten,
alg. Zeld. in zilte streken.

WERKENDE STOPPEN:
Het melksap bevat 18 alkaloiden,o.a.chelidonine,
sanguinarine, vooral in de wortel.

WERKING:

Alkaloiden hebben een capillair-verwijdende werking. Het centraal zenuwstelsel wordt aangetast,
verstoppingen van long^en lever.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERDs
Vergiftiging gezien bij rund, paard, schaap, geit,
varken.
Het wordt echter nauwelijks gegeten, doorstinkende geur van het sap.
SYMPTOMEN:

Sloomheid, kwijlen, erge dorst, instabiele gang
verstijfde ingewanden, aktieve nieren, dood treedt
vrij snal op. (soms al na twee uur)
Paard na:opname 500 g urine-dysenterie.
Koe: slaperig, schuimbekken, erge dorst, wankel
op de benen, trage penswerking, grote nierakti»
viteit, dood in kramp na twee uur.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

Cicuta virosa- Waterscheerling.

VOORKOMENS

In laagveenmoerassen, vooral aan waterkanten
en op drijftillen. Vrij alg.

WERKENDE STOFFENs
Alle delen en in het bijzonder de wortels, bevat
ten, vers en gedroogd, het alkaloid, cicutine; en
een harsachtig krampgif, cicutoxine (0,2J& in wor
tel).

WERKINGi

Cicutoxine tast hersenen en ruggemerg aan.
Toppen van oudere planten veroorzaken abortus.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Graag gegeten door rund,
Schadelijk voor alle dieren. Vooral in voorjaar
graag gegeten, later wordt de plant taai en min
der gegeten.
SYMPTOMEN i

Rusteloosheid, pupilverwijding, rollen met de
ogen, stijf worden van spieren, spiertrekkingen,
hevige kramp, langzaam en oppervlakkig ademhalen,
duizeligheid, stuiptrekkingen, dood.
Ook treedt abortus op.

LETHALE DOSIS s

200 g dodelijk voor rund.
500 g dodelijk voor paard.
Volgens Miquel(l837» is Cicuta niet schadelijk voor
geit.
Kleine hoeveelheden van de wortel zijn al fataal,
stukje ter grootte van een walnoot veroorzaakte
behoorlijke ziekte bij rund, paard en schaap.

BEHANDELING1

Meestal zonder resultaat, evntueel hartstimulantia en tannine.

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT s

Clematis vitalba- Bosrank.

VOORKOMEN:
_
„

In heggen, tussen kreupelhout} alg.in Kr.,L.
^
oostelijk deel van F. Elders zeld.

WERKENDE STOPPEN s
Bevat diuretine in alle delen.

WERKING:
"

Werking lijkt op die van aconitine.
Scherp giftig, veroorzaakt blaren op de huid.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFECTEERD»
Door irriterende werking op de huid wordt het
nauwelijks gegeten, tenzij erge honger.
Schadelijk voor rund, ree, varken.
SYMPTOMEN:

Maag-darmontsteking, koliek, diarree.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT s

Colchicum autumnale- Herfsttijloos.

VOORKOMEN 1

Pl. veel in loofbossen op goede gronden en beem
den van Kr.en L.j zeld.in uiterwaarden van F.;
zeer zeld.in bevloeide hooilanden van Ke.
Ook gekweekt.

WERKENDE STOFFEN:
Alle delen zijn giftig, vooral bol en zaad.
Bevatten alkaloiden: colchicine, colchiceîne.(rijp
zaad, 0,04-1,76^).

WERKING:

Verlammen ademhalingscentrum.
Kumulatieve werking.

DOOR WELKE DUEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN AANGETAST:
Runderen en paarden eten het nauwelijks.
Schapen en geiten eten het groene blad graag, raken
er aan gewend, zodat tot 20% Colch. zonder nadeel
verdragen kan worden.
Ruhd wordt ook gedeeltelijk immuun, paard en varken
blijven erg gevoelig.
SYMPTOMEN:

Verlies eetlust, kwijlen, dorst, nerveusiteit,
vermageren, beven, zwakheid, koliek, braken,
bloeddiarree^door maagrd&rmirifektie, bloedurine,
verlamming, ademstilstand door beschadiging ze
nuwstelsel. ( dit waargenomen bij rund, paard, sp
sporadisch bij schaap en geit.)
Eerste symptomen treden pas vrij lang na opna
me op. (kumulatief gif)

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Maagspoelen, (na ingetreden verg.verschijnselen
nutteloos), verder symptomatische behandeling.
Verzaohteiide midd. altijd goed: melk, eieren,
suiker, met sterke thee of koffie.

SOORT i

VOORKOMENS

Conium maculatum- Gevlekte scheerling.

Aan dijken, langs wegen, langs weilanden, on
der heggen en op kerkhoven; vrij zeld.

WERKENDE STOFFEN:
Bevat alkaloiden, o.a.coneine; in kleinere hoe
veelheden, methylconeine, coniceine en conhydrinf,
(in wortel, in bladeren(0,1$), in onrijpe vruch
ten^ 1^).
WERKING:

De alkaloiden zijn vluchtig, hooi is niet gevaar
lijk. Blad is meest gevaarlijk in het voorjaar.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAF^EKTEERD:

SYMPTOMEN s

LETHALE DOSISs

BEHANDELING:

Conium wordt niet graag gegeten.
Vergiftiging gekonstateerd bij rund, paard,
varken, en pluimvee.
Overmatig speekselen, pupilverwijding, snel
le ademhaling, meoilijk bewegen( vooral achter
hand), pols eerst langzaam daarna snel, lage
temperatuur, bedwelming, dood door verstikking,
(ademhalingscentrum verlamming). Diagnose te
stellen door typische geur van adem en urine.

Paard s -2 kg.
Rund: - 4 kg.

Eventueel laten braken om maag leeg te maken,
als stimulantia alkohol.drank, sterke koffie,
of thee. Niet beginnen met laxeermidd.
Als stimulantia kan ook strychnine of atropine
gebruikt worden. Als tegengif, tannine.

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

Convallaria majalis- Lelietje van dalen.

VOORKOMENS

In bosrijke streken. Vrij alg.; ook verwilderd.

WERKENDE STOFFENi
Plant bevat convallamarine, convallarine (zijn
glucosiden) in blad en in bloem

WERKING:

Ongeveer als digitaline.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Wordt nietgegeten door herkauwers.
Is giftig voor alle huisdieren.
SYMPTOMEN:

Overvloedig slijmvorming, braken, diarree, over
matig urineren, zwak hart, onregelmatige pols,
duizeligheid, kramp, dood.

LETHALE_DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

Convolvulus sepium- Haagwinde,

VOORKOMEN:
"
* ' '

In elzen- en wilgenbroek en heggen op vochtige
grond; ook in rietlanden. Alg.

WERKENDE STOFFEN:

Wortels bevatten een hars met glucoside, convulvuline (4,97» "bij minder dan JW/o water)

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN-,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Schadelijk voor rund, schaap en varken min
der gevoelig.
SYMPTOMEN:

Rund: hevige diarree.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde

SOORT:

Corydalis cava- holwortel.

VOORKOMEN:
'

In "bossen en aan "beschaduwde slootkanten op
of "bij buitenplaatsen.

WERKENDE STOFFEN:

Loof "bevat alkaloïde, bulbocapnine.
Wortel bevat 6 corydaline alkaloiden.

WERKING:

Cor.alkaloiden 2ijn erg giftig, maar vergiftiging
ligt niet voor de hand, daar de wortels diep in
de grond zitten.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTE^RD:
Niet graag gegeten, vergiftiging treedtop in het
voorjaar. Verg. gekonstateerd bij rund, schaap, paard.
Werking op schaap lijkt op aconitinevergiftiging.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT I

VOORKOMEN»

Cuscuta europaea- Groot warkruid.

Tussen kreupelhout (meestal op Urtica en Humulus, ver
der op Tanacetum, Gluchoma, Galium, enz.woekerend).
Vrij alg.in F.enKr.; niet zeld.in G.,S.enL.; zeld.
in Dr.en Dui.

WERKENDE_STOFFEN î

WERKING s

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERDs
Vergiftiging gezien bij runderen en paarden.

SYMPTQMEN:

Paard s koliek.

LETHALE DOSIS:

Wanneer voedsel voor meer dan GQp/o bestaat uit Custuca, zijn de gevolgen voor runderen fataal.
Paard kreeg koliek na een dagelijkse hoeveelheid van
2,5 kg. Kleinere hoeveelheden zijn niet schadelijk.

BEBAÏÏBElHSi

Bijzonderheden, zie ommezi jde.

SOORT:

Cynanchum vincetoxicum- Engbloem.

VOORKOMEN:

Grazige hellingen, vaak ten dele met struweel begroeid.
Zeer zeld.in Kr.

WERKENDE STOFFEN: Alle delen, maar vooral de wortel bevatten glucoside,
vincetoxine(=cynanchine), de bitterstof asclepion,
en amorf saponide, asclepiazuur.
Ook gedroogd giftig.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Geiten eten spruiten graag, en zonder nadeel.
Varken raakt plant niet aan.
Schaap wel, wordt ziek
SYMPTOMEN:

Schaap: dorst, braken, diarree, aandrang tot urineren,
bloedurine, verlamming centraal zenuwstelsel, skelet
spieren en hart, dood.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOOBT-s

Cynoglssum officinale-_ Hondstong«

VOORKOMEN:

In duinen, langs rivierdijken en op krijt.
Alg.in Dui., hier en daar in Kr.en F., overigens
zeer zeld.

WERKENDE _STOFFEN:

Alle delen, vooral vruchten, bevatten alkaloidf, consolicine,
cynoglossine(0,002$ in vrucht), glycoalkaloide, consolidine (o,oo54%)» en een bitterstof.

WERKING:

Curare-achtig, zenuw», en ademhalingsverlammend,

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Vergiftiging gezien na opname grote hoeveelheden, bij
runderen
SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:
*

Verlies eetlust, starende ogen, dorst, onvermogen
spierco8rdinatie; spieren achterhand.

Ziekte treedt pas op na opname van grote hoeveelheden.

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommez.

SOORT:

Daphne mezereum- Peperboompje,

VOORKOMEN:

In loofbossen van Kr., en op enige plaatsen in S.
Zeld.

WERKENDE STOFFEN: Alle delen giftig, vooral twijgen met bast en
vruchten. Bevat glucoside, daphnine (niet giftig),
en een blaartrekkend hars, mezerine.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Vergiftiging gezien bij paard, koe en geit.
In voorjaar nog al eens vergiftigingen bij geiten

SYMPTOMEN:

LETEALE DOSIS

Hoesten en zweten, maag-darmontst.(met braken,
koliek, hevige bloeddiarree,soms na verstopping),
nierontst. (met bloedurine, ovematig urineren),
nerveusiteit, zwakte, duizelingen, polsslag op
lopend, koorts, do od.
Paard: 30 g blad.
Rund: 12 bessen.

BEHANDELING!

Bijzonderheden, zie ommezijde.

latura stramonium- Doornappel.

VOORKOMEN:

Op mesthopen, in tuinen, op bouwland. Vrij alg.,
vnl.in zuidelijke helft van het land, in de noord,
helft zeld.

WERKENDE STOFFEN:

In alle delen, vooral in zaad, alkaloiden, vnl.
hyoscyamine, atropine, scopolamine(hyoscine).
Hyosciamine is doorgaans se veroorzaker van vee
vergiftigingen. Ook gedroogd giftig. Gevaarlijkst
in zomer en herfst.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN_ GEAFFEKTEERD:
Zelden gegeten, behalve tijdens voedselschaarste.
Vergiftiging gekonstateerd bij paard, rund, schaap,
hond, mens.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Pupilverwijding, braken, duizelingen, droge bek,
snelle en zwakke pols, gedeeltelijke blindheid,
erge dorst, veel urineren,;
lajer langzame ademhaling, lage temperatuur, minder
urineren, stuiptrekkingen of koma, dood.
Paard 5 33 g.
Koe: na 60 g ziek.
Schaap en geiflninder gevoelig.

Maagspoelen, medicinale kool, dan stimulantia en
looizuur oraal.

Bijzonderheden, zie ommezijde.

Hieraan verwante plant is Lycium halimifolium- Boksdoorn, kan
giftig zijn voor rund en schaap. Verder Nicotiana sp.

SOORT:

Delphinium consolida- Wilde ridderspoor.

VOORKOMEN:

In P.en Z.Limb. Zeld. Eldefcs adventief.

WERKENDE STOPPEN s

Alkaloiden, delphinine, ajacine, e.a., vooral in
jonge plaat, wortel en zaad.

WERKING»

Als aconitine.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
lELKE-EIEBES-GEAEEEKTEERDi
Giftig voor rund, paard, minder voor schaap,
•^aard mijdt de plant meestal, meeste gevaar be
staat voor runderen: vrijwillige opname.
SYMPTOMEN:

krampen, verlamming, ongevoeligheid, hartstil
stand.

LETHALE DOSIS:

Rund: 250 g/50 kg lich.gew.

BEHANDELING:

Kalmerende midd., hart- en ademhalingsstimu
lantia.

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

Digitalis purpurea- Vingerhoedskruid.

VOORKOMEN:

In hoge streken in bossen, op kapvlakten en op
ruderale plaatsen, vrij alg. in het wild in Kr.
en S., elders waarschijnlijk steeds verwilderd»'

WERKENDE STOFFEN:
""

Loof en zaad bevatten saponineachtige- en amorfe
glucósiden: digitoxine, digitaline, e.a.

WERKING:

Digitalline tast hart, nieren, maag-darmkanaal,
en centrale zenuwstelsel aan.
Plant is ook gedroogd giftig.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Wordt niet graag gegeten, stinkt.
Paard gevoelig, koe iets minder, schaap ook min
der. Geit is het minst gevoelig. Ree waarschijn
lijk wéinig gevoelig.
SYMPTOMEN:

Verlies eetlust, dorst, koliek, diarree, bra
ken. Werking op hart en zenuwstelsel: hartklop
pingen, bloeddruksteiging, verlamming hartspie
ren en ademhalingsorganen.

LETEALE DOSIS:

Paard: 100-200 g blad.

BEHANDELING:

Maagspoeling, verzachtende midd., bijv.melk en
eieren, of lijnzaadthee met daarna purgerende midd.
Atropine om hart te stimuleren.

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

_I>2ySJiÊ£iS^ilifca&£r Mannetjesvaren.
AÜÄTiJSL filix-femina- Wijfj esjaren.

VOORKOMEN!

Dryopteris: lichte, matig vochtige loofbossen, houtwal—:
len, greppelkanten, muren. Alg., doch weinig in F enH.
Athyrium.: vochtige, vruchtbare loofbossen, greppelkanten,
e.d. Alg.

WERKENDE STOPPEN:

In rhizomen: butanone, boterzuur;:?ilixzuur (
eth.olie; looistoffen;

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Groen giftig voor rund en paard.
Zie verder Pteridium.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., -rie ommez.

SOORT s

Echium vulgare- Slangenkruid.

VOORKOMEN:

Op zonnige plaatsen in de duinen en op kalkhoudende, droge grond. Vrij alg., vooral in
Dui., F., en Kr.; adv.in Dr.en W.

WERKENDE STOFFEN:

Alkaloide, echeine (=cynoglossine), 0,00177».
Glycoalkaloide, consolidine.

WERKING:

Beiden zi$n zenuwgiften.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Wordt wel gegeten door rund en
door pasrd.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

schaap, niet

SQQBT»

Equisetum sp.- Paardestaart., meest gevaarlijks
Equisetum palustre, en E.lidrus.

VOORKOMEN:

Op vochtige plaatsen.

WERKENDE STOFFEN:
*

Alkaloiden, o.a. palustrine; en een enzyme,
thyaminase; aconitinezuur.

WERKING:

Thyaminase is in staat vit B te vernietigen.
(zit ook in Pteridium)

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE SIEREN GEAFFEKTEERD:
Vergiftiging gekonstateerd bij paard, bij rund,
geit en schaap minder vaak.
SYMPTOMEN*

Achèèirâi^gangkkoMitie, diarree; later verhoogde
reflexgevoeligheid, schrikachtigheid, opwinding,
angst, wankele gang; nog later verlamming van
achterhand, coSrdinatiestoringen, en algemene
verlamming.
Vaak is voedselopname nog vrij lang normaal,
ziekte treedt op na 2-8 dagen.

LETEALE DOSIS:

BEHANDELING:

Vit B, en gedroogde gist; verder symptomatisch.

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

Erigeron canadensis- Canadese fijnstraal.

VOORKOMEN:

Op open zandgrond langs wegen en dijken, op "bouw
terrein en verlaten of onbebouwde akkers o£
tuinen. Alg.

WERKENDE STOFFEN:

Vers bevat de plant 0,33-0,6$ etherische olie.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Wordt door schaap gegeten.

SYMPTOMEN:

Schaap koliek.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

Erysimum cheiranthoides- Steenraket.

VOORKOMEN»

Op zandig bouwland, langs wegen en dijken.

WERKENDE STOFFEN:

Mosterdolieglucoside,

WERKINGs

Mosterdoliegluc. op zich niet giftig, wel het
splitsingsproduktervan: werkt ontstekingsverwekkend op slijmvliezen. Na resorptie treedt
nierbeschadiging op.
Voor vergiftiging grote hoeveelheden noodza
kelijk

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE_DIEREN GEAFFECTEERD:
Vergiftiging gekonstateerd bij rund, paard

SYMPTOMEN:

Rund: steunen, zwakheid, afname eetlust, verterings
stoornissen, zelden dood*Paard: koliek, tympanie, diarree, vaak long
oedeem.

LETEALE DOSIS:

BEHANDELING:

Symptomatisch, (geen tannine geven).

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT s

Euonymus europaeus- Kardinaalsmuts«

VOORKOMEN:

In bosrijke streken en in heggen. Vrij alg.
Hoofdzakelijk in Dui., F., Kr., S.,Dr. ontbreekt
in W.

WERKENDE STOFFEN:
_

Bast, blad en vruchten zijn giftig. Bevatten
waarschijnlijk euonymine, éen bittere kristallijne
substantie oplosbaar in alkohol en ether.
In zaad 28-29?'.

WERKING»

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Graag gegeten door paard, ondanks onaangename
geur. Verg. gezien bij paard, schaap, geit.

SYMPTOMEN:
-------

paard} aanhoudende en hevige diarree, koliek
schaap, geit: diarree (verlamming van peristaltiek),
maag-darminfekties, lagere bloeddruk, dood.
Kleinere hoeveelheid goed verdragen door geit en schaap.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:
______

Warmte, warm-lauw water, astringentia en kalmerende
middelen. Stimulantia als het dier erg zwak is»

Bijzonderheden, zie ommezijde.

Eupatorium cannabinum- Leverkruid.

VOORKOMENS

Langs waterkanten, op moerassige plaatsen, in rietlanden,
in vochtige bossen, op kaovlakten en op veengrond.. Alg.

WERKENDE STOFFEN* Alkaloide, trematolj een glucoside; in alle delen, vers
en gedroogd.

WERKING:

Kumulatief gif.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE_LIEREN GEAFFEKTEERD:
Giftig voor paard, rund, schaap, geit, varken, muil
dier

SYMPTOMEN:

Zwakheid en beven, wat erger wordt met toename van
inspanning, versnelde en verhevigde ademhaling, scherpe
lucht aan adem. Dood treedt bij rund laat op, bij paard
soms na 2-3 dagen.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:
"

Er bestaat geen bevredigende behandeling, Hart- en ademstimulantia helpen verlichtend.

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

Euphorbia L.- Wolfsmelk,
Voor huisdieren komen in aanmerking:
E.cyparissias- Cypres w., vrij alg.in duinen bij Haarlem en in
P., vooral langs Geld.Ysel.(overigens zeld.)
B.peplus- Tuinw., op moes-en bouwland en aan heggen. Alg.
E.helioscopia- Kroontjeskruid, op bouw- en moesland. Alg.

VOORKOMEN:

WIRKENDE STOPFEN«

Euphorbon(C27H44)? âmorf harszuur, euphorbinezuur;
saponinen; in zaad: purgerend werkende olie.

WERKING:
=

Euphorbinezuur heeft irriterende werking op huid en
slijmvliezen, na resorptie tast het hart en zenuw
stelsel aan.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIERM GEAFPEKTEERD t
Giftig voor paard, rund, geit, hond. Geit minst
gevoelig.

SMPTOMEN:
"*
~

Verschijnselen van de vergiftiging zijn verschijnseien van gastro-enteritisi verlies eetlust,
overvloedige speekselvloei, koliek, verstopping,
tympanie, bloeddiarree, pompende hartslag, zwakke
pols, verdoving, wankelen, stuiptrekkingen.

LETEALE DOSIS:

BEHANDELING:
.

Toedienen van slijmige, olieachtige midd. met
opium of tannine. Verâer symptomatisch.

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT s

Euphrasia_°fficinalis-_Stijve_ogentroost.

VOORKOMENS

Op heide-, duin-, en grazige zandgrond, ook op veengrond. Vrij alg.

WERKENDE STOFFEN:

Glucoside; looizuur; bitterstof.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN«
__
,

Bij opname grote hoeveelheden, zelfde symptomen
(jra-(.^0^at

LETHALE DOSISs

BEHANDELING:

Bijzonderheden,zie ommezijde

SOORT:

Fagopyrum esculentum-Boekweit.

VOORKOMEN:

WERKENDE STOFFENs

Fotodynamisch effekt,

STOORT:

VOORKOMEÏÏs
'
*

IBEKEHEB-äTÜEEES«

Frangula alnus- Sporkehout( =vuilboom).

Tussen kreupelhout en in bossen, vooral op zure
grond. Alg.in 0.helft van het land en in het
zuiden, ook in de duinstreek.

Bevat looistoffen. Alllm schadelijk ^wanneer het à
in grote hoeveelheden gegeten tàordt.
Zie verder Rhamnus.

WERKING:

DOOR
WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE_DIEREN_GEAFFEKTEERD|_

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

SOORT î

Fraxinus excelsior- Es.

VOORKOMEN t

In loofbossen op kalk, klei, en voedselrijke,
Tochtige zandgrond, soms op laagveen. Vrij alg.

WERKENDE STOFFEN?

Wanneer(in herfst) veel afgevallen bladeren gegeworden, geven ze aanleiding tot akute maag
darm stoornissen bij vee.

WERKING s

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE_DIEREN_GEAFFEKTEERD s
Vee.

SYMPTOMEN:

Maag-darmstoornissen, harde faeces,of verstop
ping, stop herkauwn, kreunen, temp.verhoging,
dieren eten en drinken niet meer.

LETHALE DOSISs

BEHANDELING!

Bijz., zie ommez.

Penswerking weer op gang brengen: bakkersgist.

SOORT s

Fritillaria meleagris- Kievitsbloem.

VOORKOMEN:

Drassige graslanden en uiterwaarden. Zeld, maar
pl. alg., vooral in H en de grensgebieden van H met
Dui, F, en Dr.

WERKENDE STOPPENt

____

,

Verse knol bevat bittere alkaloide,. imperialine

(0,08-0,12#).
Knol is gekookt eetbaar.

WERKING:
~~
""

Imperialine is een hartgif, zeer giftig.
Werkt purgerend, braakverwekkend, soms dood tot ge
volg.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE_DIEREN GEAPPEKTEERD:
Ziekte gezien bij varken en hond.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

SOORT s

Pumaria officinalis- Duivekervel.

VOORKOMEN:

Op bouwland en ruigten, langs wegen, alg.

WERKEND? STOFFEN:

Alkaloiden, fumarine en nog 6 andere.

WERKING:

Laxerend, smaakt bitter.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN_GEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Diarree.

SOORT:

Galanthus nivalis- Sneeuwklokje.

VOORKOMEN:

Op beschaduwde, grazige grond. Vrij alg.; wel
steeds oorspr. verwilderd.

WERKENDE STOPPEN:

In dé knol zit een slkaloide.

WERKING:

Het alkaloide veroorzaakt braakneigingen, diarree
en soms dood.

DOOB WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN:

LETEALE DOSIS:

BEHANDELING:

Braakneigingen, diarree, soms dood.

SOORT:

VOORKOMEN:

WERKENDE STOFFEN:

Genista pilosa- Kruipbrem.
Genista tinctoria- Yerfbrem.

G.pil.: In zandstreken, op heiden en doore plaatsen,
alg.; in Dui en W zeer zeld. of ontbrekend.
G.tinc.s In bossen, op heidevelden, en aan wegbermen
Vrij alg. nabij de rivieren en in W(op de
heide van Texel en Tersch. vrij veel), el
ders zeer zeld.
Zaad en loof bevatten alkaloiden, cystine(=ulexine),
methylcystine, en nog een onbekend alk.
Loof van G.tinc. bevat 0,33i° alkaloiden,} flavoglucoside, luteolinej looistoffen; en 0,02-0,03$ vette
etherische olie.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN'*
WELKE DIEREN GEAFFEKTEMD
Niet of alleen jong gegeten. Schaap gevoelig,
koe minder.(waarsch.pas na grotere hoeveelheden
gegeten te hebben last).
SYMPTOMEN-:

Schaap, na terloops eten: kwijlen, braken, opwipt,^
ding, centrale en peripherische zenuwst., dood
door ademhalingsverlamming.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderh., zie ommez.

I

SOORT:

Glaucium flavum crantz- Gele hoornpapaver.

VOORKOMEN s

Duinen en strand, nu bij Zandvoort haar Noord
grens bereikend(1962)5 Vroeger op Tevl. Ook
adv.

WERKENDE STOPFEN s

Loof bevat alkaloiden, glaucine en protopine;
0,91$ zuren.

WERKING s

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN«

Als chelidonium majus.

LETI1 ALE_DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommez.

SOORT I

Glechoma Hederacea- Hondsdraf.

VOORKOMENS
"

Tussen gras, op vochtige, vooral ruderale plaatsen,
onder hakhout, Zeer alg.

WERKENDE STOFFEN:

Alkaloide, cholinej bitterstof; tot 5°/° looistof£en. 0,05-0,064^ ether »guMramolie.

0
WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN:

Plant ruikt kruidachtig, en smaakt bitter;
wordt meestal gemeden.
Vergiftiging gezien bij paarden na het eten van
grote hoeveelheden. Minder vaak bij rónd en schaap.
Overmatig speekselen, snotteren, zweten, pupilver
wijding, rochelende ademhaling, hevig kloppende
hartslag, maag-darmirritatie, diarree, longoedeem,
soms dood.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

Gratiola officinalis- Genadskruid.

VOORKOMEN:

In heide- en veenstreken, op vochtige graslanden
en langs waterkanten.

EEBKEHDB-SIüEEBÏÏl,

Glucosiden en een scherp hars,

WERKING:

Sterk irriterend en purgerend. Tast eentraalzenuwstelsel aan: verlamming.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Gegeten door paard, niet door rund.

SYMPTOMEN:

Maag-darm ontsteking, braken, koliek, diarree(bloed),
nierontsteking, vermageren, kramp(plus verwerpen),
dood door ademhalingsverlamming.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie ommez.

SOORT î

Hedera helix- Klimop,

VOORKOMEN:

OP de grond in bossen en op houtwallen; in hossen met
vochtige, vruchtbare bodem tot hoog in de bomen; ook
langs muren; alg.

WERKENDE STOFFENs

Giftig hars met glucosidisch saponine, hederine; een
onbekend glucoside, en hederalooizuur(=tannine).

WERKING:

3M0R WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Vergiftiging gezien bij rund, paard, geit, ree, hond
Kleine hoeveelheden &ijn niet gevaarlijk.

SYMPTOMEN

Braken, diarree, opwinding, verlamming door bloedvatverwijding- en daarna vernauwing, kramp, hemolyse,
dood.

LETHÂLE DOSIS

BEHANDELING:

Bijzonderheden, zie o^mez.

SOORT:

Helleboris viridis- Wrangwortel.

VOORKOMEN:

Op beschaduwde plaa tsen, oorspronkelijk verwilderde
veeartsenijplant.

WERKENDE STOFFEN:

Saponine-glucoside, helleborine;
^ wortelstok bevat de alkaloiden: sprintilline,
sprintillamine en celliamine.

WERKING:

Reelborine(zeer giftig), werkt lokaal sterk irriterend,
na resorptie veroorzaakt het opgewondenheid en verlam
ming van het centraal zenuwstelsel.
De alkaloiden veroorzaken prikkelingen van de
motorisch hersen centra.

DOOR WEDKE DIEREN GEGETEN,
WELKE_DIEREN GEAFFEKTEERD:
P^ant wordt nauwelijks gegeten; is giftig voor
alle dieren.

SYMPTOMEN:

Gevoelige maag, bloeddiarree, hevige krampen afgewisseld door rustige perioden, veel urineren,
wisselende pols. Daarna opgewondenheid, verdoving,
koma.

LETHALE SDSIS:

Paard: 250g verse wortel.
Schaap: 8-1 Og gedroogde wortel.

BEHANDELING:

Eieren met suiker en melk om maagirritatie te
verminderen; verder symptomatisch.

SOORT s

Holcus lanatus- Witbol.

VOORKOMENs

Zeer alg., vooral in bemest, maar slecht hooiland op
veen en op zand.

WERKENDE STOFFEN: Bevat HCN, vooral in "bladeren, soms wordt voldoende ^
__ zuur geproduceerd om vee te vergiftigen.

WERKING!

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN:

Als bij prunus-vergiftiging.

LETHALE DOSIS:

BEHAMDELIKG:

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

Humulus lupulus- Hop.

VOORKOMEN«
~
~

In loofbossen en heggen op voedselrijke grond,
vooral in broekbos en kreupelhout.

WERKENDE _ STO FEEN:

WERKING:

Vruchten werken verdovend.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFEEKTEERD:

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bi,jz., zie ommez.

SOORT:

Hydrocotyle vulgaris- Waternavel.

VOORKOMEN:
'''

Op vochtige plaatsen van heide- en duingronden en in
venen alg.

WERKENDE STOFFEN:

Olie-achtige bitterstof, vellarine.

WERKING:

Vermeerderde urineafscheiding.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERDs
Smaakt bitter en scherp', meestal gemeden.

SYMPTOMEN:

LETEALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bi.jz., zie ommez.

Na het eten van grote hoeveelheden, vaak urineren,
bloedurine, mmag-darm ontstekingen, (gezien bij
schapen.)

SOORT:

Hyoscyamus niger- Bilzenkruid.

VOORKOMEN:

Op mesthopen, langs wegen en dijken, meestal echter
in enkele exx. Vrij zeld.

WERKENDE"STOFFEN:

Loof en zaden bevattenalkaloiden, (zaad 0,05-0,3$) *
vooral hyoscyamine, atropine, ook scopolamine.

WERKING:

(zelfde als Atropa)
Verlammend op zenuwstelsel, eerst motorische centra.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN:
,
_

Algehele zwakte, en toestanden van erge opgewondenheid.

LET HALEDOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Symptomatisch.

I
SOORT s

Hypericum perforatum- St.Janskruid.

VOORKOMEN:

Alg. op droge grasgronden en wegranden; zeld.in
H enW.

TOEKENDE STOPPEN:

Hypericine en hypericum-rood, beiden fluoresceren^e stoffen? Vluchtige olie in blad, kelk,
kroonblad, ook in gedroogde vorm.

WERKING:

Poto-dynamisch effekt.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE_DIEREN_GEAPFEKTEERD!
In de zomer giftig voor rund, schaap, geit,
paard, treedt vooral op bij dieren met weinig
pigment.

SYMPTOMEN:

Poto-dynamisch effekt: blaren en schurft rond
de bek, ogen, oren, neus, en voeten; ademha
lingsmoeilijkheden, snelle pols, schuimbekken,
in ernstige gevallen dood.
Ziekte treedt enige dagen na opname op.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Dieren in het donker houden.

SOORT:

Ilex afuifolium- Hulst.

VOORKOMEN!

In niet te droge humusrijke loofbossen en op oude
houtwallen. Vrij alg, vooral in Dr, G, S, en Ke.

WERKENDE_ ST OFFEN:
Blad bevat amorf glucoside; ilexzuur; bitterstof,
ilicine; koffiezuur (geen Coffeine).
Bast bevat koolwaterstof^' ilicine, vooral in jónge 'i
loten.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Over het algemeen is de plant niet giftig, maar
vergiftiging door het eten van de bes is gekonstateerd bi.j kinderen en dieren.

SYMPTOMEN:

LETEALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

SOORT:

Impatiens noli-tangere- Springzaad.

VOORKOMEN!

Op schaduwrijke, natte gronden, in grienden en aan
oevers van beken. Vrij alg.

WERKMDE_STOFFEN s
Blad bevat looistoffen, en een bittere stof, die
braakneigingen veroorzaakt.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERDs
Niets bekend over ziekteveroorzakingen bij dieren.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

SOORT s

Iris pseudacorus- Gele lis.

VOOHKOMENs

i>an sloten en plassen met zoet water, ook in moeras
sen en elzenbroek; alg-

WERKENDE STOÏWN:
Blad bevat een olie en een glucoside.
Wortel bevat glucoside, iridine.

WERKING:
-

Iridine is een braak- en laxeermiddel, ook veterinair gebruikt, kan vergiftiging veroorzaken als
het in grote hoeveelheden opgenomen wordt.
Ook gedroogd blijft de werking bestaan.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Wordt zelden gegeten, wel door geit, soms door rund.

SYMPTOMEN:

Rund en geit: koliek, braken, bloeddiarree, koorts
tot 40*C. Genzing trad op.
Bij varkens treedt echter zeer snel de dood in.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

BIjz., zie ommez.

-Stimulantia en verzachtende midd.( ei, melk,
suiker en watergruwel van bloem), veder sympto
matisch.

SOORT s

Juncus inflexus- Zeegroene rus.

VOORKOMEN:

Aan slootkanten, in vochtige weilanden, langs wegen,
vrij alg., vooral in F.

WERKENDE_STOFFEN:

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN_GEAFFEKTEERDi
In Engeland werd vergiftiging gekonstateerd bij
vee.

SYMPTOMEN:

Snelle daling van konditie, blindheid, en een sta
dium van hyperaesthesie, waarin nogal eens stuip
trekkingen voorkomen.
Dood door hersenbloeding tijdens of na een stuip
trekking.

LSTHALE_D0SIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Als men de stuiptrekkingen door een anaeesthetisch
middel voor ongeveer 8 uur kan tegen gaan, is
gehele genezing mogelijk.
Dier raakt er aan verslaafd.

SOORT s

Juniperus communis- Jeneverbes.

VOORKOMEN:

Vrij alg. op stuifzand en heidegrond in het O.
dos lands, ook in de duinen.

WERKENDE STOFFEN:
3-5fo etherische olie.

WERKING:

Ontstekingsverwekkend.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Vergiftiging gezien bij rund en paard.(zijn vrij
gevoelig).

SYMPTOMEN:

Eerst maag-darm ontsteking, koliek, tympanie,
diarree. Na resorptie, kramp, nierbeschadiging,
ontsteking van urinewegen en verwerpen.
Bij zware vergiftiging dood na 24 uur-tot een paar
dagen.

LETEALE DOSIS:

BEHANDELING:

Symptomatisch.

Bijz., zie ommezijde.

SOORT:

Cysticum la"burnum- Gouden regen.

t;*5ü5»

VOORKOMEN:

Komt verwilderd voor.

WERKENDE STOFFES:
In alle delen, alkaloide, cosine (erg giftig).

WERKING:

Cytisine heeft de zelfde werking als nicotine.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Niet graag gegeten. Alle dieren gevoelig, geit
het minst( gif wordt in zijn pens onschadelijk
gemaakt).

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSISi

Opgewondenheid, gevolgd door incoördinatie, zwe
ten; in ernstige gevallen stuiptrekkingen en dood
in koma.

Paard: 0,5 g/kg lich.gew.
Hond : 6 g/kg lich.gew.

BEHANDELING:

Bijzonderheden,zie ommezijde.

SOORT:

Laburnum anagyroides- Gouden regen.

VOORKOMEN:

Sierboom of -heester uit M.en Z.Europa.

WERKENDE STOFFEN:
Hele plant is erg giftig, bevat alkaloide, cystine.

WERKING:

Zelfde als nicotine, wanneer geadsorbeerd.
Voordat het geadsorbeerd is werkt het irriterend en
ont st ekingsverwekkend.
Het wordt afgevoerd door de nieren en is aantoonbaar
in de urine.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:

Paard meest gevoelig, rund en geitenmfn

SYMPTOMEN:
_

Zijn na 4 uur zichtbaar; pupilverwijding, buikpijn,
braken, épierslapte, onvermogen tot spiercoördinatie,
stuiptrekkingen,dood door verstikking.

LETHALE DOSIS:

Paard: 0,5 kg bast
0,5 g zaad per kg lich.gew.

BEHANDELING:

Wârm en rustig houden, symptomatisch behandelen,
Eerst maag spoelen of med.kool toedienen.

SOORT}

Lactua serriola- Wilde sla.

VOORKOMEN:

Aan wegen, ruigten, op droge, zonnige plaatsen in
F en Kr vrij zeld.; elders adv.

WERKEKDE STOFFEN»

Plant bevat verdovend melksap (stinkt bedwelmend)

WERKING:

Komt enigszins overeen met die van opium.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING*

SOORT I

Larix decid.uaAbies alba-

VOORKOMEN!

Larixs als bos- en sierplant aangeplant, ook
verwilderd.

WERKENDE STOFFEN:

Bast, twijgen, naalden, groeipunten, bevatten als
werkzame stoffen s glucoside, coniferine; ter
pentijnolie 5 hars; bitterstof, pinicorretine en
pinipicrine.

WERKING:

Door hoge r.c.geh. na grote opname verterings
moeilijkheden. De gifstoffen werken irriterend.
Kleine hoeveelheden zijn gunstig voor de spijs
vertering van rund, schaap, geit en ree.( niet
voor paard).

DOOR WELKE DIEPEN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Ziekte gezien bij paard, rund en geit.

SYMPTOMEN:
" ~

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Braken, maag, en darmontstekingen, bloederige
diarree, nierbeschadiging met eiwit- en bloedafscheiding, krampen, verwerpen, d o

SOORT:

Lathyrus sp.Lath. aphaca- Naakte leth., in korenvelden in
Kr vrij alg; in P zeld; elders adv.
L. nissola- graslath., op grazige plaatsen; zeld
in Kr, L en F; ook adv.
L. sativus- Zaailath., adv. uit Z. Europa.

VOORKOMEN:

WERKENDE STOFFENi

Bevat in zaad gifstof die motorisch zenuwstelsel
aantast.

WERKING s

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERDt
L.sat.: paard meest gevoelig, rund niet.
L.niss.ï ook giftig voor paard, iets minder
giftig dan L.sat., moet 80°/o van voedsel beslaan
voordat ziekte optreedt, genezing goed mogelijk
na verandren van dieet.
L. aph., tot 150g zaad onschadelijk voor ezel.

SYMPTOMEN»

LETHALE DOSIS:

BEHANDELINGî

Bijz., zie ommez.

L.sat.s paard vertoont spastische- en verlammings
verschijnselen, vooral in de achterhand, verlaagde
pols, dood door uitputting. ( wordt lathyrisme
genoemd)

SOORT I

Ligustrum vulgare- Liguster.

VOORKOMEN:

In duidoornst^uwelen, tussen kruipwilg en in beu
kenbos in kalkrijke duinen; in heggen en kreupel
hout langs de rivieren, voorts in lichte loof
bossen op kalkmergel. Vrij alg. in Dui, F en Kr.

WEKKENDE STOFFEN:

Glucoside, ligustrine

WERKING:

DOOR WELKE DIET'EN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEËRD-:
Verg. gezien bij kinderen die donkereblauwe
bessen aten.
Paard en geit eten ervan, voor geit niet erg scha
delijk; voor paard wel, kleine hoeveelheden al
at aal «

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Paard s k ihliek, wankele gang, dood na paar uur.

SOORT:

Linum catharticum- Geelhartje.

VOORKOMENt

In de duinen en op vochtige zand*- en heidegronden.

WERKENDE STOFFEN:

Bevat 2°fa looistoffen; 0,15$ eth.olie; "bitterstof,
linine en cyanogeen glucoside, linamarin®; een
scherp hars.

WErtKING;

Kleine hoeveelheden werken licht purgerend, grote hoev.
schadelijk.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERDi
Wordt wel gegeten} vergiftiging gezien bij paard,
rund, schaap, varken.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSISi

BEHANDELING!

Bijz., zie ommez.

Speekselvloei, braken, darmontst., koliek, diarree,
tympanie, zwakke pols, kramp, verlamming centraal
zenuwstelsel, dood.

SOOHTi

Linum usitatissimum- Vlas.

VPORKOMENI

Sedert de oudheid verbouwd en soms verwilderd.

WERKENDE STOFFEN:

WERKING:

Cyanogeen glucoside, linamarine; en een enzyme,
linamarase.

Wanneer linamarine geaktiveerd wordt, door fermenta
tie, vormt het m.b.v. llinamarase HCN en glucoside.
Grote hoev. nodig voor vergiftiging.

DOOH WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Schadelijk voor o.a. schaap.

SYMPTOMENi

Kleinere hoev. gedurende langere perioden leveren
schildklierafwijkeingen op "bij nageslacht van rund en
schaap.
Na opname grote hoev., treedt soms dood op na ademhalingsverlammingj.

LETHALE DOSIS:

"BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Direkte "beh., kunstmatige ademhaling, ammonium in
laten ademen, suiker en soda toedienen.

SOORT:

VOORKOMENs

In vennen en sloten in heidestreken.
Zeld.; in Dr zeer zeld; ontbreekt in Z.Limb, en Wj
door ontginning en ontwatering steeds zeldzamer wor
dend.

WERKENDE STOFFEN:

Alkaloiden, lobeline, lobelanine, en waarschijnlijk
anderen; etherische olie in bladeren, stengels en
vruchten.

WERKING:

De alkaloiden lijken op nicotine en coneïne wat
hun werking betreft.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Alle huisdieren vergiftigd tijdens voedselschaarste.

SYMPTOMEN:

Misselijkheid, braken, uitputting, verwijding van
pupilllen, neervallen, bedwelming, coma, stuiptrekkingen,
en dood.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Stimulantia en laxeermiddelen.

SOORT:

VOORKOMEN!

In korenvelden, ook aan randen van wegen en op
puinhopen. Zeld.

WERKENDE STOFFEN:

Onder de zaadhuid bevint zich een schimmel, nl.
Endoconidium temulentum, waarin het alkaloide:
temuline.
Komt voor in 70-96 fo van de zaden.

WERKING:

Temùline is een narkotisch werkende stof.

DOOR WELKE DIEREN GEGKT.5N,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Gevoelig zijn: rund, paard schaap, geit en ook
wildehoefdieren( rendier, gazelle, etc.).

SYMPTOMEN:

LETEÂLE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ominez,

Duizeligheid, stijve rug, sloomheid; na grotere
hoeveelheden, diarree, pupilverwijding, beven,
stuiptrekkingen, delirium, dood.

SOORT:

Lolium perenne- Ëngels raaigras.

VOORKOMEN:

Op bemeste graslanden, langs wegen en dijken, op
puinhopen.

WERKENDE STOFFEN;

In het stadium van snelle groei "bevat het oestro
gène stoffen.
Soms draagt Lol.per. een schimmel, Pithomyces chartarum, die fotosensitiviteit bij schapen
veroorzaakt.

WERKING

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Soms ziekte bij schapen.

SYMPTOMEN:

LETEALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

De oestrogene stoffen veroorzaken "ryegrassstaggers", waarschijnlijk een hypomagnesemie.
Fotosensitiviteit uit zich in eczeem en leverbescha
diging.

.SOORT:

Lonicera periclymenum» Wilde kamperfoelie.

VOORKOMEN:

In bossen, kreupelhout, heg&fen, ook aan slootwallen,
in de duinen vaak op de grond en niet windend. Alg.

WERKENDE STOFFEN:

In bes, glucoside, xylosteine en een looistof.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN*.
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Ziekte gezien bij schapen.

SYMPTOMEN:

Braken, bloeddiarree, kramp, snelle pols.

LETEALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

SOORT8

Lupine

spec., de bittere soorten.

VO RKOMEN:

WERKENDS STOFFEN:

Bittere soorten bevatten in alle bovengrondse delen
en in zaad alkaloiden: hydrolupinine en lupanine.
Dezen veroorzaken de bittere smaak.

WERKING:

Lupanine veroorzaakt storingen in centraal zenuw
stelsel, tast lever aan, en geeft ademnood; later
motorische- en gevoelsverlammingen.
Lupinine heeft de zelfde werking, echter is een iets
grotere dosis nodig voor zelfde effekt.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD»
Vergiftiging gezien bij runderen, paarden, geiten,
schapen, varkens.

SYMPTOMEN:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Afname eetlust, koorts, na enige dagen gele ver
kleuring van slijmvliezen, ogen, etc.( geelzucht
verschijnselen, soms treedt dit echter niet op).
Matheid, sufheid tot bewusteloosheid, schrikachtig
heid, kramp, verlammingsverschijnselen, bloeddiarree,
urine bevat veel galzuur en eiwit. Ademhalings
moeilijkheden. Paard: zware cerebrale depressietoestand,
huidnecrose, slijmvliesirritatie.
Schaap minst gevoelig voor bittere smaak,daarom
bij schapen vaak vergiftiging. Verder wordt bittere
lupine niet veel gegeten.
Akute vergiftiging: dood na 1-2-4 dagen, meestal na
4-5 dagen.
Zuren neutraliseren het gif; azijn met water, daarna
een makkelijk opneembaarcarbohydraat; suiker of
suikerstroop om de leverfunktie te herstellen.

SOORT;

Lychnis flos cuculi- Koekoeksbloem.

VQORKOMKNt

In vochtige graslanden, vooral op veengronden en
duinvalleiein. Zeer alg.

WERKENDE STOFFEN8

Saponine, lychnidine: 0,2$, in de bovenste delen.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN4
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD;
Wordt gemeden door vee.

SYMPTOMEN:

LETÏÏALE DOSIS 8

BEHANDELING s

Bijz., zie ommez.

Kan nierbeschadiging veroorzaken.

SOORT:

1.Lycopodium annotinum- Stekende wolfsklauw.
2.Lycopodium clavatum- Grote

wolfsklauw.

3.Lycopodium selago- Denne wolfsklauw.

VOORKOMEN':

1. In dennenbossen, hoofdzakelijk in Dr. Ze^r zeld.
2. In dennenbossen en heidevelden. Vrij alg. in Dr
en G; zeld.in Ke, M, Z.limb. en W.(Terschelling en
Schiermonnikoog)
3. Op heidevelden, vooral in G en in de duinen van W,
daar in kruipwilgstruweel. Zeer zeld.

WEKKENDE STOFFEN: Bevatten meer dan drie alkaloiden:
1.: 0,6-0,9#
2.s - 0,12#
3.: 0,6- 0,9#. Allen snelwerkend.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Ver iftiging gezien bij paard.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Maag-darmontst., kramp, bedwelming en verwerpen. Dood.

SOORT:

Lythrum salicaria- Kattestaart.

VOORKOMEN":

Aan waterkanten, in vochtige gras- en rietlanden en
in duinvalleien. Zeer alg.

WERKENDE STOFFEM:

Glucoside, salicarine; veel pectinestof; 5cp looist.j
een geel hars; 0,026^ choline.

WERKING.!

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN_GEAFFEKTEERD s
Wordt nauwelijks gegeten.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS2

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Wanneer veel gegeten: bloedurine.

SOORT:

Medicago polymorpha- Ruige rupsklaver.
Medicago sativar Luzerne.

VOORKOMEN:

WERKENDS STOFFEN:

WERKING:

Veroorzaken fotosensitisatie met leveraantasting.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFEEKTEERD:
Gezien bij rund, paard, en schaap.
( zie Trifolium).

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bij z., zie ommez.

SOORT:

Melampyrum pratense- Hengel.
Melamp. arvense- Wilde weit.

VOORKOMENi

Alg.in loofbossen op zure zand- en
leemgronden in Dr, G, S, Ke, L, en Kr.
Mel.arv.: Op kleiachtig bouwland, in korenvelden en
in uiterwaarden. Zeld. in F, doch soms pl. veel;
ook in Z.Limb.

WERTENDE STOFFEN:

Alle M. bevatten glucoside, rhinanthine= aucubine.
Zaad van M.arv.:1,zaad van M.prat.:1,9$.

WERKINGs

Werken in grote hoeveelheden narkotisch.

mel.prat.:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEtiHD:
Vooral schaap gevoelig, ook rund en varken.
Ook het zaad is giftig voor schapen.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS;

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Darmwandirritatie, diarree, duizeligheid, hersemrerlamming.

SOORT:

Melilotua sp.- Honijagklaver.

WERKENDE STOFFEN:

M.albus: cumarineglucoside, wat op zichzelf niet schade
lijk is, maar door bep. omstandigheden^ vorstschade,
droogte, etc.) wordt het omgevormd in dicumarine,
wat bloedstolling tegengaat. Zit in blad, bloem, en
vrucht.
M.altiésimus - Gele honingklaver, bevat cumarine.

WERKING:

D00p WELKE DIEREN GEGETEN,
WELK^: DIEREN GEAFFECTEERD:
Schadelijk voor rund en schaap.
Vooral schaap is gevoelig, is niet erg selektief
wat bittere smaak betreft.

SYMPTOMEN:

Inwendige bloedingen, braken, duizelingen, slaap,
verlamming centraal zenuwstelsel, dood door verstikking.
Dit treedt op als Mei. enige voedsel is. Klaverhooi
gevarieerd met ander hooi geeft geen problemen.

LETEALE DOBIS:

BEHANDELING:

Bloedtransfusie en vit.K.

SOORT!

Mercuriales annua- Bingelkruid.
Mercuriales perennis- Overblijvend bingelkr.

VOORKOMEN»

Vrij alg.in het zuiden, vooral in en natoij F. Zeld.
in Noorden, soms plaatselijk alg. op vruchtbare
akkers.(Merc.annua)
Merc.per.: In bossen in Kr vrij alg.

WERKENDE STOFFEN»

Beiden bevatten alkaloïden, methylamine, trimethylaminej eth.olie, mercurialine,

WERKING:

Mercurialine werkt plaatselijk irriterend en ontstekingsverwekkend op slijmvliezen, en tast lever aan;
het tp,st het zenuwstelsel aan.

DOOP WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKT^'ERD
Nauwelijks gegeten dooie onaangename geur.

SYMPTOMEN:

Braken, mmag-, darm-, lever-, en nierontsteking.
Verstopping, waarna bloeddiarree, bloedurine,
ademnood, beven, verwerpen, dood.
Specifiek symptoom: dier staat met hals scheef afge
bogen naar rechts, niet bij machte de kop op te
heffen; anemie; soms langdurige koma.

LETEALE DOSISs

BEHANDELING ;

Bijz., zie ommez.

Symptomatisch.

SOORT:

Narcissus pseudonarcissus- Wilde narcis.

VOORKOMEN:
~

Misschien oorspr. wild in beUkdalen en vochtige
graslanden in Dr en S, ook gekweekt en verwilderd.

WERKENDE STOPPEN:

Alkaloide, narcissine in knol en loof, en een braak
neigingen-veroorzakende substantie.

JÏERKING:

Ontstekingsverwekkend, na resorptie verlammend op
centraal zenuwstelsel.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTFERD:
Gezien bij rund en geit.

SYMPTOMEN:

Maag-darmontst., braken, koliek, diarree, verlamming
en dood.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Tannine, slijmige en inhullende midd. ter bestrijding
van darmontsteking en opwekkende midd ter stimulering
van centraal zenuwstelsel.

SOORT:

Nardus stricta- Borstelgras.

VOORKOMEN:

Op droge en vochtige heiden en open, zure zand
en duingronden (van w), vooral op betreden plaatsen,
en in slechte hooilanden, alg.

WERKENDE STOFFEN:

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFECTEERDt
Veroorzaakte in Noorwegen, in de herfst, hevige
koliek, tympanie en hartzwakte bij paarden.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bi jz., zie ommez.

SOORT s

Narthecium ossifragum- Beenbreek.

Op moerassige plaatsen in heide- en veenstreken,
vroeger vrij alg., nu door ontginning zeldzamer ge
worden.

WERKENDE STOFFEN:

Bloeiende plant bevat alkaloide, narthecine, en
narthesinezuur ; waarschijnlijk ook fotodynamische
stoffen.

WERKING:

Narthesine heeft een narkotische werking.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEETEERD:
o.a. schaap gevoelig, verder ziekte gekonstateerd bij
runderen.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Schapp: fotodyn. symptomen.
Het zou brosheid van beenderen veroorzaken bij huis
dieren.

SOORT:

Nicotiana sp.

VOORKOMEN:

WERKENDE STOFFEN:

Verffiftiffings
verschijnselen als bij Datura.
ë
ë
ë

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN*
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERPt

SYMPTOMEN:

LETHALS DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

SOORT s

Penanthe aquatica- Watertorkruid.
Oenanthe fistulosa- Pijptorkruid.

VOORKOMEN:

Beiden komen voor in en langs sloten en moerassan,,
met zoet water.

WERENDE STOFFEN 8

Bevatten oenanthetoxine; eth.olie met phellandren.
Vooral de wortel is giftig( Oenanthe aquat.:
2,5°/° eth.olie met 80?' phellandren).

WJïlKKING:

Oenanthetoxine heeft de zelfde werking als cicutoxine; zijn krampgiften.
Phellandren smaakt scherp aromatisch.

DOOR WELKE DIERENGEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERDi
Vergiftiging gekonstateerd bij paarden, runderen,
schapen( schapen minst gevoelig.).

SYMPTOMEN:

Slijmen, pupilverwijding, maag-darmontsteking,
ademhalingsmoeilijkheden, stuiptrekkingen, waarin
het dier soms sterft.

LETHALE DOSIS:

Paard: ong.850g.
Rund: ong.650g.

BEHANDELING:

Dieren warm en rustig houden, verder is er weinig
aan te doen.

Bijz., zie ommez.

SOORT s

Onoclea sensibilis- Bolletjesvaren.

Sierplant uit W.Amerika en G.Azië, op buitenplaatsen
soms verwilderd.
Zie verder Pteridium.
WERKENDE STOPPEE':

WERKING:

DOUR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEA.FPEKTEERD:

SYMPTOMEN:

LETÏÏALE DOSIS*.:

Bijz., zie ommez.

SOORT:

Onosis spinosa- Kattedoona

VOORKOMEN 8

Aan wegen, langs dijken, en in de duinen. Alg. in
F, Kr, langs het Ijselmeer, de Waddenkust en in het
kleigebied van Groningen; verder in Dui en W; ook adv

WEKKENDE STOWEN t

De wortels zi.-jn giftig. Ze bevatten glucosidens onon,
ononine, p seudononine.
Rest van de plant is niet giftig.

WERKING:

De smaak is zoetachtig. Werking is laxerend

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFJ'iü&TEERD:
Alleen heel jong gegeten door rund en schaap.

SYMPTOMEN i

LETHALE DOSIS;

BEHANDELING 8

Bijz., zie ommezijde

SOORT »

Ornithogalum umbellatum*_Vogelmelk.

VOORKOMENt

In graslanden en vochtige loofbossen, ook in roggeakkers. Vooral in F en aan de binnenduinrand. Vrij zeld.

WERKENDE STOFFEN »

Alle delen van de plant zijn giftig, vers en gedroogd.
Bevatten saponine en hars.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WT!T.KE PT EREN GEAFFEKTEERD i
Alle huisdieren zijn gevoelig

PTYlfFPOMENî

LETBALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Misselijkheid, storingen in de spijsverteringsorganen;
schaap na opname 80 g bloemen en bloemknoppen, diarree
na 20 uur, en sufheid en braken; na 50 uur dood onder
krampverschijnselen.

schaap: 20g bloemknoppen, dood na 8 dagen geen voedsel
opgenomen te hebben.

SOORTt

Orobanche sp.- Bremraap.

Vnl.Orob.minor gevaarlijk, Klavervreter, die woekert op
Trifolium pratense en Trif.medium.

"VOORKOMEN:

V/ERKENDE STOFFEN;
Or.minor "bevat tannine en een kleine hoeveelheid glucoside

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
IELIE_DIEREÎL GEAFFEKTJ3ERXL:
Vergiftiging gezien bij geiten.

SYMPTOMEN:

Geit: maag-darmontsteking, en blaasontsteking (diuresis).

JJETHALE_ DQÜXS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

SOORT!

Oxalis acetosella- Witte klaverzuring.
Oxalis corniculata- Gehoornde klaverzuring.

VOORKOMEN:

O.acet. s in loof- en naaldhout en op vochtige plaatsen,
vrij alg.; zeld in Lui.
O.corn.: tussen groenten in moestuinen, vri.i zeld;
oorspr. uit Z.Europa.

WERKENDE STOFFEN;

Bevatten oxaalzuur.
ox.zuur.

WERKING:

Irriterend.

0,acet.: in fris blad, 0,31-1,25^

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD8
Vergiftiging gekonstateerd bij schapen.

SYMPTOMEN:

Schaap na eten grote hoeveelheden: slijmvliesirritatie,
waardoor diarree en nieraantasting.

LETHALE DOSIS:

Pas na grote hoeveelheden giftig.

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

SOORTI

Papaver rhoeas- Klaproos.

Alg.op bouwland, langs wegen en op ruigten.

WKKKENDE STOFFEN: Voor en tijdens de bloei giftig; alkaloide, morphine
tot 0,7i» in bloem en onrijpe vrucht.

WERKING:

Als opium, na opname grote hoeveelheden.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Vergiftiging gekonstateerd bij, paard, rund, schaap en
geit

SYMPTOMEN}

maagontsteking, nerveusiteit, opgewondenheid, verlies
eetlust, koliek, verlammingsverschijnselen; (zelden)
dood.

LETHALE DOSIS;

BEHANDELING:

Toedienen van tannine en looizuurhoudende middelen,
verder symptomatische behandeling.

Bijz., zie ommez.

SOORT:

Papaver somniferum- Slaapbol.

VOORKOMEN:

Veel gekweekt, vaak verwilderd.

WEKKENDE STOFFEN ; Opium in onrijoe vrucht.
Opium bevat 24 alkaloiden uit de papaverine- en morphinegroep, o.a.narkotine, narceine, morphine, codeine,
thebaine, papaverine.
Vergiftiging komt wfinig voor.
WERKING:

Aantasting centraal zenuwstelsel.

DOOR WELKE DTEPEN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
De plant wordt graag gegeten in jong en oud stadium,
kleine hoeveelheden zijn onschadelijk, beh de oudere pl.
Vergiftiging gekonstateerd bij: par.rd, ezel, rund,
schaap, geit, varken.

SYMPTOMEN:

Oudere planten veroorzaken, verteringsstoornissen,
geringe hoeveelheden van de oudere planten al fataal:
opwinding, kramp, verlamming.

LETTT ALE DOSIS:

BEHANDELING:

Kalmerende middelen.

Bijz., zie ommezijde.

SOORTI

VOORKOMEN:

Paris quadrifolius-J5eabes.

In loofbossen op goede, vochthoudende, humeuse grond,
in Z.Limb. vrij alg.; in Ke zeld.; elders zeer zeld.

WERKENDE STOFFEN: Hele plant is giftig, vooral bes en wortelstok.
Bevatten saponine, paristyphnine.
Paristyphnine geeft na hydrolyse een giftig glucoside,
paridine.
WERKING:

Prikkelend en narkotisch.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
_WELKE DIEREN GEAFFECTEERD:
Vergiftiging gezien bij Rund, kip en hond.

SYMPTOMEN s

LETHALE DOSIS:

•BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Braken, koliek, diarree, verdoving, duizeligheid,
kramp, verlamming, dood.

SOORT:

VOORKOMEN:

Ped.icu.laris palustris- Moeraskartelblad.

Alg.in laagveen moerassen, moerssige heiden en vochtige
duinpannen, ook langs sloten.

WERKENDE SLOFFEN: Loof en zaad zijn zwak giftig, bevatten glucoside:
rhinanthine(=aucut>ine ).

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFEEK^ERRB:
Wordt zelden gegeten, smaakt vies en stinkt.
Schadelijk voor rund, schaap, geit geen last.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

•REÏÏANDELTNG:

Bijz., zie ommez.

Braken, maag-darmontsteking, bloedurine, anemie.

SOORT:

VOORKOMEN:

WERKENDE STOFFENi

Peucodanum palustre- Melkeppe.

Langs vijvers en sloten, in moerassen en vochtige bos.en,
vooral op gure grond. Alg.; In Z.Limb alleen in het
veengebied.

Wortel bevat scherp melksap.
Over giftigheid niets bekend.

WERKING:

DOOR WELKE DIEPEN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFECTEERD:

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

SOORT:

Physalis sp.- Lampionplant.

VOORKOMEN:

Gekweekt en verwilderd.

WERKENDE STOFFKM:

Top en onrijpe vruchten giftig.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFECTEERD s
Zelden gegeten.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:'

Bijz., zie ommez.

SOORT;

Phytolacca americana- Karmozijnbes.

VOORKOMEN:

Gekweekt en verwilderd; ook adv.

WERKENDE STOFFEN:

Behoorlijk giftig, vooral de wortels. Rest van de plant
ook wanneer vers gegeten.(in voorjaar, zomer en herfst)
Smaakt bitterî saponine achtig glucoside.
Jonge scheuten en bladeren zijn niet schadelijk.

WERKING;

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEPEN GEAFFEKTEERD8
Giftig voor rund, paard.

SYMPTOMEN:

Ernstige maag-darm irritatie, braken, na twee uur
kramp, stuiptrekkingen, dood.
Kan bij koe abortus veroorzaken.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELTJNG:

Bijz., zie ommez.

Ademhalingsstimulantia, maag-, zenuwkalmerende midd.;
dieren die kunnen braken, direkt een middel geven om dit
te stimmleren.

SOOP.T:

Pinguicula vulgaris- Vetblad.

VOORKOMEN}

In "blauwe graslanden en op moeresige heiden; zeer
zeld.wordend.

WERKENDE ST OFFEN;

Blad: een labenzyme en eea antiseptisch werkende stof;
in harens benzoezuur.

WERKING:

DOOP WELKE DIEPEN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Nauwelijks gegeten.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Schaap zou ziek worden (tèt dood), na eten van vetblad.

I

' SOORT:

Picea abies- Fijnspar.
Pinus silvestris- Grove den, giftige bestanddelen en werking zelfde als Picea en Abies,Ld&i

I
I
VOORKOMEN:
I
I
WERKENDE STOFFEN ;

I

Twijgen-en naalden bevattenglucosiden: piceine; terpentijnolie; hars; bitterstoffen; pinicorretine en pinicrine.
Het r.c. is slecht verteerbaar en hindert de opname van
eiwitten uit ander voedsel»-

I WERKING:

Alâ Larix.

I

I
I
DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
I WELKE DIEREN GEAFFEKT EER!':
Alleen gegeten bij erge honger.
Vergiftiging gezien bij paard en ree.

I

I SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

Grote hoeveelheden nodig voor vergiftiging.

SOORT;

Pirola minor- Klein wintergroen.
Pirola rotundifolia- Rondbladig wintergroen.

VOORKOMEN8

P.minors in bossen en onder kruipwilg} vrij zeld.in
DR, G, S, en in humusrijke duinvalleien in W; elders zeld.
P.rotund.: in humusrijke duinvalleien en op N.hellingen;
alg.in W en vrij alg.in Dui; elders in "bossen en
venen vrij zeld. tot zeld.

WERKENDE STOFFEN:

Bevatten glucosiden: methylarbutine, ericoline; kamferacht.
urson; 4/6 tannine; galzuur.

WKKKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFFTCTEERD:
Zelden gegeten, verg. gezien bij o.a. rund.

SYMPTOMEN:

LETEALE DOSIS:

•BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Heftige diarree, overmatig urineren (soms met bloed),
opwinding, zwakheid.

I

SOORT:

Plantago sp.- Weegbree.
o.a. Pl.lanceolata- smalle Weegbree.
Pl.maritima.

I

I
VOORKOMEN:
I '

Pl.lanceolata: langs wegen dijken, op graslanden, in
grazige duinvalleien; zeer alg.
Pl.marit.: op schorren, strandvlakten achter de zeereep,
langs zeedijken en op zilte gras- en rietlanden binnen
dijks.

I
WERKENDE STOFFEN:
I

Bevat vrij veel xanthophyl en veel alijmvorming-stimulerende middelen.
Pl.maritia bevat veel chloriden, grote hoeveelheden
zijn schadelijk.

I
WERKING:
I
I
DOOR WELKE DIEREN GEGETEN-,' WELKE DIEREN GEAFFEKIEERD:

>

SYMPTOMEN:
I
I
LETHALE DOSIS;
I
I

1

BEHANDELING:

I
I

Bijz., zie ommezijde.

Als Plantago meer dan 20°/o van het voedsel uitmaakt is
het schadelijk; o-a. diarree.

Polygonum sp.

Pol.amphibium- Veenwortel.
voork.: op allerlei gronden, alg.
Bevat veel SiO^» veel loois&uur.
Veroorzaakt bloedurine.
Pol.aviculare- "Varkensgras.
voork.t langs wegen, op bebouwde grond.
Bevat veel looistoffen; eth.olie; hoog SiO^ geh.;
sap is zuur;
Wordt graag gegeten door schaap, kan ziekte veroor
zaken.
Pol.convolvulus- Zwaluwtong.
voork.s vooral op bouwland; zeer alg.
Bevat alkaloide eserine; glucoside rutine.
Schaap: ontsteking van mmag en darmen en nieren.
Is niet erg schadelijk.
Pol.hydropiper- Waterpepervoork.: op vochtige, stikstofvrije plaatsen. Alg.
Echt giftig, met scherp narkotische werking.
Bevat org.zuren en een eth.olie. Smaakt naar peper.
Schadelijk voor rund, paard en schaap.
Symptomens ontsteking ,ran maag, darm en blaas,
bloedurine, verwerpen, soms dood.
Pol.persicaria- Perzikkruid.
voork.s vooral op bouwland. Ze- r alg.
Bevat glucoside, tannine (1,5$ in loof), quèrcitine
galzuur; 0,005$ eth.olie.
Smaakt scherp zuur. Zelfde werking alé Pol.hydrop.
Ook kramp en verlammingsverschijnselen.

SOORT:

Polygonatum odoratum- Salomonszegel.
Polygonatum multiflorum- Veelbloemige s.

VOORKOMEN:

P.odor.s Alg.in Dui, in open duinen en in duinstruweel,
elders(inDr, G, en S) zeer zeld in bosrijke streken.
P.multi.: In "bosrijke streken op hoge gronden. Vrij alg.

WERKENDE STOFFER

Beiden bevatten giftig glucoside: convallamarine en
convallarinezuur;
Glucosidisch saponine: convallamarine.

WERKING;

Braakwekkend en stimuleren van urineren.

I
I

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFF KT 1 ERP:
Vergiftiging gezien bij paard.

SYMPTOMEN s

LETHALE DOSIS;

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Braken en overvloedig urineren.

SOORT:

Polypodium vulgare- PJikvaren.

VOORKOMEN:

Aan oude muren, op knotwilgen, aan de voet van eiken,
jeneverbessen, op zandige bosgrond, houtwallen en duinhel
lingen. Alg.

WERKENDE STOFFEN:

Filixzuur in wortelstok, en anthelminthium. (hars gebruikt
als antiparasiticum tegen luis, teek, schurft, mijt.)
Rhizomen zijn niet schadelijk.

WERKING:

Zie verder Pteridium.

DOOP WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAF"EKTEERD:

LET1;ALE DOSTS:

BEHANDELING.

Bijz., zie ommezijde.

cjOORT^

Prmnus sp.-Vogelkers»

VOORKOMEN:

WERKENDE STOFFEN:

Bevatten cyaanhoudend glucosiden(HCN), één van de Pro
dukten, gevormd door werking van enzymen op het glu*
coside is amygdaline.
Meest giftig wanneer de bladeren verwelkt zijn.

WECKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFT-KTEERD:
Giftig voor rand, paard, schaap.

SYMPTOMEN:

Moeilijk ademhalen, daarna snelle teruggang, koma,
dood. Dood meestal één uur na eten.
Het eten van héél kleine hoeveelheden, zelfs vers
"blad, is oorzaak geweest van ziekte en abortus bij
rund.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Als direkt in de aderen gespoten wordt: een kombinatie van Na-thiosulfiet en Na-nitraat kan helpen;
of druivensuiker intraveneus.

Bijzonderheden, zie ommezijde.

P.padus- Vogelkers.
Blad: glucoside dat met emulsine 6,05/° HON levert.
Weinig gevallen van vergiftiging "bekend.

P.laurocerasus- Laurierkers.
Meest gevaarlijke. In blad: makkelijk uiteenvallend
glucoside.
Vergiftiging van rundvee en schapen bekend.

P.serotina- Amerikaanse vogelkers.( ok P.lauro.)
Opname 1 van levend gewicht voldoende om ziekte te ver
oorzaken: onrust, ademnood, koliek, veel urineren,
bedwelming, kramp, slaap, dood.
( blad bevat 200 mg HCT per 100 g.)

P.virginiana- Virginische vogelkers.
Vergiftiging kwam ieder jarr voor bij schapen in HoogBuurlo.

SOORT:

Pteridium aquilinum*- Adelaarsvaren.

VOO'RTfOMTïW;

In bossen op voedselarme zand- en leemgronden; ook
veel op open plfkken in bosrijke streken; Alg.

WERKENDE STOFFEN:

Cyanogeen glucoside; antithiaminasefaktoren (verg.bij

niet-herkauw nde dieran.); anemiefaktoren; bloedurinefaktoren; in hele plant, vers en gedroogd. Meest ge
vaarlijk gedurende nazomer en herfst.
WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Niet graag gegeten. Vergiftiging gezien bij paard,
rund, schaap.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS;

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde-

Paard: slechte konditie, achteruitgang van koördinatievermogen, later wankele gang, spierkramp, sloomheid,
nerveusiteit, verstopping van zichtbare slijmvliezen,
verwijde pupillen, verstopping, vallen-opstaan,
Rund: symptomen kunnen uitblijven tot eàige weken na het
stoppen va^i varen eten. Dan hoge koorts, aantasting van
het beenmerg, verlies witte bloedlichaampjes, moeilijk
ademhalen, kwijlen, inwendige bloedingen,
Schaap: Vergiftiging komt bij dit dier minder vaak voor,
plant wordt meestal gemeden. Wel gezien in Yorkshire, waar
weinig voedselkeuze was. Ziektebeeld lijkt veel op die
bij rund.
Paard: 6 pond gedroogde varen per dag doodde paard na 50
dagen.
Rund: lethale dosis is hoog.
Schaap: verschillend.
Paard: thiamine.
Rund: thiamine heeft geen sukses, wel beylalkohol om
beenmerg te aktiveren.
Schaap: behandeling zelfde als bij rund.

Planten, die dezelfde vergiftiging veroozaken zijn:
Onoclea sensibilis- Bolletjesvaren ( uit N.Amerika,
soms verwilderd).
nogccn le zijn (Ncfarmatics, 1979).[ Een andere
associatie lussen een plant en slokaäfmkanker
wordt vermeld uit Japan, Noörd-Amcrika en
Nieuw Zeeland. In deze landen wordt namelijk
. adelaarsvarcn (Pleridium aquilinum) door de
bevolking als gröente-pepeten. Deze-varensoort
blijkt echter bij voedering aan ratten en andere
proefdieren carcinogeen te zijn. Vooral in
^bepaalde gebieden van Japan wordt een hoge
frequentie van maagcarcinomen aangetroffen,
etgccn men in verband brengt met slokdarmkanker. Er is ook epidemiologische evidentie,
^ die aantoont dat het consumeren van adelaarsvaren het risico voor slokdarmkanker doet toe
nemen. Bij proefdieren ontstaan diverse orgaan
tumoren en in het veld komt een soort van rundêrkanker voor, die in verband wordTgebracfit
met de consumptie van grote hoeveelheden
adelaarsvaren door grazende runderen. De adeX laarsvaren bevat een toxische stof, die naast zijn
giftige werking ook een radiomimetischc (carcil nogene) werking bezit. Het vreemde is, dat run-jderen uit het hoogland van Schotland en NoordEngeland een grotere kans lopen kanker van het
spiisvoricringskanaal op te doen dan runderen
iiil licl nabije laagland. Op grond van epide
miologische gegevens wordt een gecombineerde
werking van adelaarsvarcn met het papilloma
virus daarvoor verantwoordelijk gesteld (Jarrett
et al., 1978).
\/^b ß U l$.6(,Wl)W
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SOORTÎ

Quercus robur- Eik.

VOORKOMEN ;

WERKENDE STOFFEN:

Eikels, blad en bast bevatten looizuur(eikels vooral in
onrijpe toestand).
Kleinere hoeveelheden zijn niet schadelijk.

WERKINGi

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFECTEERD:
Grotere hoeveelheden schadelijk voor paard, rund, schaap,
en geit. Geit is minst gevoelig. Echte vergiftiging komt
weinig voor, meestal alleen irritatie en ziekte.

RYWTPTOMEWt

Verlies eetlust, dier weigert te drinken, vex^stopping,
zwakke pols, moeilijke ademhaling, blske slijmvliezen,
waterige afscheiding uit de ogen, neus en bek, veelvuldig
urineren (donkergekleurd).

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

Eieren, melk, in grote hoeveelheden om de effekten van het
looizuur te neutraliseren. Suiker als stimulans. Gist om
maag-darmflora te herstellen.

Koeien overleden aan
é-z-f3 eten van eikels

Mßl

Door een onzer redacteuren

Begin oktober vorig jaar ging
In het na een koe dood. Binnen enkele we
tuurgebied Kampina bij Boxtel ken stierven er nog veertien. Sui
zijn vorig jaar vijftien koeien len dacht al snel aan eikels. Die
overleden aan het eten van een bevatten looizuur, vooral als ze
grote hoeveelheid eikels. Bij de nog groen zijn. Deze stof zorgt
Vereniging tot Behoud van Na ervoor dat de nieren niet meer
tuurmonumenten, de eigenaar van werken en dat er zweren ontstaan
het terrein, zijn geen eerdere ge ' in het maag-darmkanaal, aldus A.
vallen bekend van koeien die de ei- Zeeuwen,
dierenarts-patholoog
keldood zijn gestorven.
van de Gezondheidsdienst voor
Dieren in Zuid-Nederland, die
De laatste jaren worden in toe sectie verrichtte op de koeien.
nemende mate grazers — scha „Bij sectie is die oorzaak niet zo
pen, runderen en paarden — in makkelijk vast te stellen, want je
gezet bij het natuurbeheer. Na treft nauwelijks eikels aan in him
tuurmonumenten heeft zelf ruim maag-darmstelsel. Kennelijk heb
duizend schapen, circa 300 runde ben ze al enige tijd vrijwel niet ge
ren en 150 paarden op haar ter geten voordat ze stierven."
reinen lopen. Daarnaast laat men
er dieren van boeren grazen, onder
Volgens Suilen is het een zeer
meer ruim 500 runderen.
toevallige samenloop van omstan
In Kampina, een vijftien vier digheden die de koeien de das
kante kilometer groot heide- en heeft omgedaan. „Het gaat de bo
bosgebied in Oost-Brabant, gra men niet best, dus dan maken ze
zen sinds 1986 elke zomer zo'n extra zaad en dan krijg je extra
honderd koeien van een plaatselij eikels. Er hing een enorme vracht
ke boer. „Die doen het uitste eikels aan de bomen." Omdat de
kend", zegt H. Suilen, districtsbe nachtvorst relatief vroeg kwam,
heerder van Natuurmonumenten. vielen die eikels naar beneden ter
De dieren eten vooral pijpestro. wijl ze nog groen waren, en dus
Dit gras verdrukt de heide en extra veel looizuur bevatten.
doordat de runderen het opeten, Daarbij kwam dat er door de aan
keert de heide weer terug. De houdende droogte weinig gras
koeien worden losgelaten als het meer voorhanden was. Zeeuwen
pijpestro begint op te komen, rond was het nooit opgevallen dat koei
half mei, en weer weggehaald als en van eikels houden: „Ik betwij
het pijpestro door de eerste nacht fel of ze ze zo verschrikkelijk lek
vorst verdwijnt. Doorgaans is dat ker vinden. Maar ze lagen er vol
rond half oktober.
op, terwijl er weinig anders was."
ROTTERDAM, 4 FEBR.

SOORT s

Raphanus raphanistrum- Knopherik.

VOORKOMEN8

Op zandige akkers. Alg.

WERKENDE STOFFEN t

Vanaf bloei neemt gehalte aan zwavelhoudend peperglucoside toe. Schadelijk na grote hoeveelheden.

WERKING;

DOOR WELKE DIET-EN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Vergiftiging gezien bij paard, runu, schaap, lammeren.

SYMPTOMRN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Als bij Allaria.

SOORT:

Ranunculus sp.
R. ficaria- Speenkruid. ( vergiftiging schapen, runderen)
R.flammula- Egelboterbloem.(pa^rd, rund, is vrij giftig).
R.lingua- Grote boterbloem.
R.sceleratus- Blaartrekkende boterbloem (erg gevaarlijk).
R. acris- Scherpe boterbloem.
R.repens- Kruipende boterbloem.
R.bulbosus- Knolboterbloem. Vrij giftig.

WERKENDE STOFFEN:

Alle Ranunculaceae hier genoemd, bevatten een irriterende
giftige stof, protoanemonine: een gele vluchtige olie, en
is gedurende het stadium van de bloei in zijn grootste
konsentratie aanwezig. Het is instabiel en na een tijd te
staan of na. drogen van de plant, vormt het niet-giftige
kristallen, of vlokken, anemonine.

WERKING:

Over het algemeen is de toxiteit vrij laag.
Blaartrekkende boterbloem is het meest giftig, omdat het
in de buurt van water groeit. Als éénmaal gegeten, treedt
soort van verslaving ops dier dat hersteld is na verg.ziek
te, gaat terug naar de plaats en eet er weer van.

DOOR WF:LKE DŒEREN GEGETEN,
.WFÜKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Ze worden nauwelijks gegeten, door hun scherpe, bittere
smaak, alleen tijdens voedselschaarste in ernstige droog
te perioden.

SYMPTOMEN:

Eerste sympt.: koliek, slijmen, ontsteking in de bek^soms
blaren), ernstig rood worden te zien bij paard, geit,var
ken, bij koe minder duidelijk te zien.
Later: donkere, bijna, zwarte diarree, bloederige urine, in
stabiele gang,vooral in achterhand, blind worden, dood na
stuiptrekkingen of hartaanval.

LETEALE DOSIS:

"BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

Eerste beh.: rauw ei en suiker en melk, om mond- en maag
irritatie te verminderen. Vërder symptomatisch behandelen.

R.acris, niet zelden gegeten. Is erg scherp, vooral giftig
in vochtig gras.
R.arvensis, vers bevat het HCN-leverende stoffen, vooral
voor de bloei.
R.bulbosis, vrij giftig, liever gegeten dan R.acris.
R.ficaria, iets minder giftig, in jong stadium niet schade
lijk, later wel. Rund en schaap wel vergiftigd, vooral in
hei; voorjaar als er weinig ander groen is.
R.flammula, meestri gemeden. Gevallen bekend van rund en
paard.
R.repens, minder schadelijk dan R.acris, minder scherp.
Vergiftiging gezien bij rund: diarree. Paard eet het
nooit.
R.sceleratus, veroorzaakt bla.ren op de huid.

SOORT î

Rhamnus catharticus» Wegedoorn.
Rhamnus frangula- Sporkehout.

VOORKOMENS

R.caths
In loofbossen en in struikgewas op goede vochthoudende
grond in Dui, F, Kr en S, vrij zeld.
it. frang., zie Frangula alnus.

WERKENDE STOFFENi

Beiden bevatten sterk laxerende stoffen, vooral in vrucht,
blad en bast. Irriteren maag en darmen.
Aktieve stoffen zijn glucosiden, die afgebroken worden tot
emodine.

WERKING:

Sterk laxerend.

DOOR W^LKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEEBD;
Schadelijk voor alle huisdieren en reëen.

SYMPTOMEN:

Ernstige diarree, tot bezwijking.
Braken, maag-darmontst., dood.

LETHALE DOSIS:

•BEHANDELING:

Zelfde als bij alle andere sterk laxerende midd.(zoals o.a.
opium),

SOORT:

Rheum rhaponticum-_Ra'barber.

VOORKOMEN:

WERKENDE STOFFEN:

Sterke zuren.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

"BEHANDELING:

Bijz., zie o:

Vergiftigingsgevallen waargenomen bi,j paard, varken,
schaap, en rund.
Meestal echter zonder schadelijke gevolgen gegeten.

SOORT:

Rhinanthus sp. Ratelaar.

¥0ORKOMEN:

R.minor: Kleine ratelaar: in vochtige graslanden, aan weg
randen.
R.glaber- Groti ratelaar: idem; verderin korenvelden en in
duinvalleien.
R.alectorolophus- Harige r.: vnl.in grasland, zeld. in
bouwland; vrij alg.in Kr; zeld.inF.

WERKENDE STOFFEN:

Alle soorten bevatten, vooral in jonge plant, glucoside:
aucubine(ong.1,1%). Smaakt bitter.

WERKING:

DOOP WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Graag gegeten door rund.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

Na opname grote hoeveelheden: braken, koliek, bloeddia.rree,
ontstoken nieren, krampen, verwerpen, storingen pols en
ademhaling. Dood door ademhalingsverlamming.

SOORT;

Rhododendron ponticum.

VOORKOMEN:

WKK KENDE STOFFEN s

Arbutine, ericoline, tannine, galzuur, vluchtige olie,
en als belangrijkste: andromedotoxine.

WERKING:

Andromedotoxine:
1* een op curarevergiftiging lijkend effekt op skeletspieren.
2. het stimuleren van de gestreepte spieren, gevolgd door
verslapping.
3. belemmerende invloed op werking van hartspieren.
4. Werking centraal zenuwstelsel wordt erdoor verminderd.
5. ademhaling wordt belemmerd, wat dood veroorzaakt.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Alle dieren zijn gevoelig,vooral geit.
Yooral in winter en vroeg voorjaar gevaarlijk voor geit,
schaap, rund, paard.

SYMPTOMENi

Dier vertoont schuim rond de bek, misselijkheid, pogingen
om te braken, diarree, wrterige ogen, uitscheiding uit
de neus, slapheid, trage pols, gebrek aan coördinatie,
spierverlamming, dood.

LETHALE DOSIS:

Kleine hoeveelheden fata.nl.

BEHANDELING:

Antidooti sterke thee, aftreksel van eikenbast, eikenloof,
verder laxerende midd, en opwekkende midd, ter stimulering
van het centrale zenuwstelsel.

Bijz., zie ommezijde.

SOORT s

ID ORKOMEN:

WERKENDS STOFFEN:

Rieine, een Phytotoxine, in blad en zaad.

WERKING:

Soms een kumulatief effekt, symptomen treden pas na dagen

op.
Er kan immuniteit ontstaan, rieine komt in de bloedbaan
en daar worden antilichamen gevormd. Zo kan men serum
verkrijgen om vergiftigde dieren te behandelen.

DOOR WELKE DIEPEN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFECTEERD:
Giftig voor alle huisdieren, ojk voor pluimvee en mens.

SYMPTOMEN:

Misselijkheid, maagpijn, diarree, erge dorst, duf uit de
ogen kijken, stuiptrekkingen, dood als de lethale dosis
overschreden is.
Paard s zweten, wankele gang, iets verhoogde temperatuur,
spierkrampen, heftig bonzend hart en pols, irritatie en don
kere verkleuring van zichtbare slijmvliezen, diarree( soms
met bloed). Dood.

LETHALE DOSIS i

par.rdj 0,1 -(O, 5)g/kg lich.gew.
schaap: 1,2^-(0,56)g/kg lich.gew.
geit: 5>5-(2,5)g/kg lich.gew.
kalf: 2,5(1,1)g/kg lich.gew.
os: 2,0-(0,9)g/kg lich.gew.

BEHANDELING:

Er bestaat een antiserum, verder versachtende midd.,
kalmerende midd., en ingewandssamentrekkende midd.

Bijz., zie ommezijde.

SOORT Î

Robinia pseudocacia- Acacia( of Robinia).

VOORKOMEN:

Sierheester,

WERKENDE iTOFFEN:

Bevat een Phytotoxine (phytotoxalbumi), genaamd robinine;
een glucoside: robitine. Beiden in het binnenste van
bast,wortels en verwelkte bladeren.

WERKING s

DOOR WELKE DIEPEN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFECTEERD;
Schadelijk voor alle dieren en de mens.

SYMPTOMEN:

Misselijkheid, verlaagde hartwerking, pupilverwijding, lang
zame pols, ontstoken ingewanden (enteritis).

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

Symptomatisch.

SOORT:

Rumex sp,
R. acetosa- Veldzuring.
R. acetosella- Schapezuring.

VOORKOMEN:

R. acetosa: Op bemeste grazige grond. Zeer alg.
R. acetosella: Op voedselarme, droge, zand- en veengron
den; ook in roggeakkers.

WEHRENDE STOFFEN:

Produceren Oxalaten, R.acetosa meer dan de tweede.

WERKING?

Pas nadelig wanneer erg grote hoeveelheden gegeten worden.

DOOR WELKE LITTEN GEGETEN,
WELKE DIEPEN GEAFFECTEERD:
Vergiftiging gezien bij schaap, paard en rund.

SYMPTOMEN:

Irritatie van het slijmvlies van het maag-darmkanaal,
verlies eetlust, matheid, zwr-kke pols, snel ademen, verstop
ping, diarree, (soms mwt bloed), wankele gang, kramp, beven,
soms dood.

LETEALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zieommezijde.

Maagspoeling(als mogelijk), kalkwater en melk,.
Als het gif al geadsorbeerd is, subcutaan: Ca-preparaten.
Verder symptomatisch.

SOORT;

Sagittaria sagittifolia- Pijlkruid

VOORKOMEN:

In zoete, voedselrijke, luwe, ondiepe wateren

WERKENDE STOFFEN:

Verder zelfde als Alisma plantago

WORKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFECTEERDs

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zieommez.

SOORT:

Salicornia europaea- Zeekraal.

VOORKOMEN:

Op min of meee open, zilteterreinen, tuiten- en binnendijks.
Alg.

WERKENDE STOFFEM:

Waarschijnlijk giftig.

WERKING:

DOOR WELKE DIER'N GEGETEN,
WELKE DIE EN GEAFEEKTEERD:

SYMPTOMEN:

T.ETTTALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zieommezi.ide.

SOORT:

Pl. algemeen op Noordzeestrand en in de buitenduinen;
vooraf op vloedmerken; meer landinwaarts op stikstofrijke plaatsen; soms binnenslands adv.

WERKENDE STOFFEN:

Waarschijnlijk giftig.

WERKING;

D.'OR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFEEKTEVRDi

SYMPTOMEN;

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

Sa^bucus sp.- Vlier.

SOORT ;

Ç

lx

VOORKOMEN:

S.nigra- Vlier, v ork.: in heggen, tossen, aan wallen en
in de duimen. Alg.
S. ebelus- Kruidvlier, voorde, i aan vaarten, en rivieren,
ook in "bossen, zeld in F, Kr, en L.

WEKKENDE STOFFEN:

Bevatten alkaloiden en glucosiden; kleine hoeveelheden
oxaalzuur worden soms geproduceerd in blad, opengaande
knoppen en jonge scheuten, bast en wortels.
Bessen na koken niet schadelijk meer.

WERKING:

DOOR WELKE DIEPENGEGETEN,
WELKE DTEREN GEAFFEKTEFD:
Vergiftiging gezien bij runderen en schapen, kinderen(
door eten van bast.
Wordt niet graag gegeten doo|f weerzinwekkende gemr.

SYMPTOMEN:

Hevige diarree,

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde .

SOORT s

Saponaria officinalis- Zeepkruid,

VOORKOMEN:

Op zandgronden, in bossen. Vrij alg. in Dui, F en Kr;
elders adv.

WERKENDE STOFFEN:

Gluc.saponine: saponarine (lichtgiftig) in wortel (5^)> zaad
en blad

WERKING:

Saponinen breken rode bloedlichaampjes en andere belangrijke
cellen af.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE PTEREN GEAFFECTEERD:
Giftig voor alle huisdieren. Zelden gegeten, tenzij voedsel
schaarste.

SlfflPTOMEN:

Schuimbekken, slijmvloei, maag-darminfektie, zweren in
het spijsverteringskanaal, slijmerige diarree, verlamming.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING»

Melk, eieren, suiker en zout, met kalmerende midd.
Na het akute stadium stimulantia.
(Alle Caryphyllaceae hebben de zelfde werkingi
Saponaria, Agrostemma, Arenaria, Stellaria. )

SOORT:

SarothaJius scoparius- Brem.
ook Spartrum junceüm- Bezemstruik, (uit het Midd.Zeegeb).

VOORKOMEN;

Op lichtbeschaduwde zandgronden en heidevelden, alg.
Wiet in "bossen; hier en da^r in de duinen; ook met zand
aangevoerd; verwilderd in W.

WERKENDE STOFFEN:

bevat heel kleine hoeveelheden giftige alkaloiden, cy^tisine
en sparteine; glucosiden: lupinidine, scoparine; in alle de
len.
Plant droogs 0,3-0,8^ sparteine en lupidine; in maart meer
dan in de herfst. Rijpe vrucht :1°*.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEM,
WELKE DIE EN GEAFFEKTE'RD:
Vergiftiging gekonstateerd bij schaap (vooral de eerste
keer dat hij het eet gevoelig), rund, paard.
Paard minder gevoelig. ~
SYMPTOMEN:

Schaap: bedwelming, tot zelfs dood.
Rund: braken, diarree, nerveusiteit, opgewondenheid, dan
verslapping en verlamming, als laatste verlamming van het
ademhalingscentrum.

LETTTALE DOSIS:

Paard: ong. 12 kg.

Bijz., zie ommezijde.

SOORT:

Scilla nonscripta- Wilde hyascint.

VOORKOMEN:

In vochtige loofbossen, op "buitenplaatsen en in eenden
kooien. PI. vrij alg.. Ontbreekt in Z.Limb.

WERKENDE STOFFEN8

Bollen zij erg giftig.

WERKING:

DOOR WELKE DIERENGEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFECTEERD:
Worden praktisch nooit gegeten.
Vergiftiging gekonstateerd bij parrd.

SYMPTOMEN:

na eten van bollen (paard): maagpijh, pogingen tot braken,
langzamepols, lage temperatuur, huid koud en klam; na 10
uur donkere bloederige diarree.
Was twee dagen ernstig ziek, daarna herstel.

LETHALE DOSISi

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

Onmiddelijk verzachtende middelen toedienen (eieren, melk,
suiker), en stimulantia.

SOORT:

Scrophularia nodosa- Helmkruid

VOORKOMEN 2

WERKENDE STOFFEN;

Op vochtige, beschaduwde plaatsen, langs sloten en vaarten

In alle delen: digitalisglucoside5 toxisch alkaloide;
bitterstof: scrophularine; koffielooizuur.
De plant stinkt.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFECTEERDE
Vergiftiging gezien bij o.a.rund

SYMPTOMEN:

rund: matheid, onregelmatig ademhalen, grote dorst, geen eetlust,
wankele gang, ondertemperatuur, maag-darmontsteking met diar
ree, bloeurine, verlammingen,

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Looizuur, zoutachtige purgeermiddelen en stimulerende midd

Bijz., zie ommezijde.

Yan de Scrophulariaceae bevatten de volgenden glucosideni
Digitalis purpurea.
Verbascum spp.
Linaria s p p .
Scrophularia spp.
Pedicularis spp.
Bhinanthus spp.
Melampyrum spp., in dergelijke hoeveelheden, dat ze
ziekte en dood veroorzaken als ze in grote hoeveelheden
worden gegeten.
Ze worden echter nauwelijks gegeten, Digitalis en Verbascum
zelfs niet tijdens perioden van voedselschaarste,

SOORT s

Scrophularia balbisii- Waterhelmkruid.

VOORKOMEN:

Op vochtige, beschaduwde plaatsen, langs sloten en vaarten,
vrij alg.

WERKENDE STOFFEN:

Glucosiden. Plant stinkt.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIER N GEAFFEKTEFRD:
Vergiftiging gezien bij jongvee.

SYMPTOMENi

Opwinding, versnelde, oppervlakkige ademhaling, pupilver
wijding, verstopping van slijmvliezen van neus en bek,
met verzwering, onregelmatig çn. pijnlijk urineren, donkere
diarree, erge dorst, geen eetlust.

LETHALE PdSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zieommezijde.

Looizuur, norit, stimulantia, gaven goede genezing.

SOORT:

Senecio sp.

S.vulgaris- Klein kru.iskru.id.( op bebouwde en onbebouwde gron
den, ook in duinen; zeer alg.)
S.jacobea- Jacobs kruiskruid. (op grasgronden, aan wegen,en dij
ken, op open zand en in dui. Alg.)
S.aquaticus- Water kruiskruid.(op moerssige plaatsen en in voch
tige graslanden. Vrij alg).
S.silvaticus- Boskruiskruid. (aan beschaduwde wallen, heggen, op
kapvlakten in bossen en in kreupelhout op zand; in de dui
onder duindoorn; vrij alg.)
WERKENDE STOFFEN; S.jacobea bevat jacobine.
Alle soorten bevatten pyrrolizidine alkaloiden: retrotsine, senecine, en senecionine.

Werken als kumulatieve giften, vers en droog. Vooral schadelijk
voor de lever, waar afweikingen ontstaan, tumoren e.d.

DOOR WELKE DIEFEl GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Worden niet graag gegeten, alleen tijdens voedselschaarste.
Vergiftiging gezien bij paard, rund, s chaap en geit (vaak
chronische ziekte)

SYMPTOMEN:

Verlies konditie (is eerste verschijnsel), kan over maanden
verspreid zijn, weinig eetlust, verstôpping, zichtbare slijm
vliezen worden bleek, soms geelzuchtverschijnselen, later
geeuwen, sufheid, wankele gang, later worden dieren dol,
krampverschijnselen, dood.
Drachtige dieren verwerpen door uteruskrampen.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:
"
'

Meestal zonder resultaat.
( 1962, Retief : met succes, intraveneuse injektie van
kristalligne methionine (10-15 g in 1 liter van
10°/o glucose-saline).

Bijz., zie ommrnezijde.
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SOORT:

Sinapis arvensis: Herik.

VOORKOMEN:

Op bouwland, langs wegen, en dijken. Alg.

WERKENDE STOFFEN/

Men vermoedt dat alleen de peulen giftig zijn:
bevatten peperolieglucoside.

WERKING;

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD;
Lammerenwerden vergiftigd in het voorjaar.
In Rusland zag men vergiftiging bij paarden.

SYMPTOMEN:

Akute maag-darm infektie, koliek, iets schuimbekken
kreunen, diarree.

iljiETHALE DOSIS:

in de plant,
Bij 0,02°^ peperoliegluc. treden al storingen op in
dierlij lichaam.

BEHANDELING:

Kamfer als antidoot aangeraden.

Bijz., zie ommezijde.

SOORT:

Sirxapis alba- Gele 5°s"terd.

VOORKOMEN:

Gekweekt en verwilderd.

WERKENDE STOFFEN;

Glycoside welke door enzymewerking,tijdens splitsing,
isothiocyanaten vormt. Deze kunnen aanleiding geven tot
anemie.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Vergiftigingsgevallen va,n lammeren in Kent, met ziektebeeld
als van mond-en klauwzeer. Verder gevallen bekend wan
vergiftigde stieren.
SYMPTOMEN:

Lammeren: Enkelen stierven $ anderen lagen, niet bij machte
om op te staan, anderen konden lopen, hadden lichtgroene
diarree en schuimbekten.

LETPALE DOSIS:

BEHANDELING:

Lammeren: eierenen melk.

SOORT:

Si-urn latifolium- Grote watereppe.

VOORKOMEN:

Aan of in sloten, vijvers en moerassen, niet in zuur of
in brak water. Alg.in Z.Limb, alleen in F.

WERKENDE STOFFEN:

Loof is niet giftig, zaad echter wel, bevat eth.olie(6$) met
80<$ limonen.
Ook wortel, in zomer, is giftig.

WERKING:

Limonen is een hartgif.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE TiTEREN GEAFFECTEERD:
Vergiftiging gezien bij runderen.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

Zelfde als bij Chaerophyllumj maag-darminfektie, koliek, i
diarree, aanvallen van opgewondenheid, tot wild zijn, ver
draaien van de ogen, snel dood.

SOORT:

Solanum spp.

VOORKOMEN:

WECKENDE STOFFEN:

Bijna alle soorten "bevatten glycoalkaloide; solanine.

Solanine vergiftiging in drie vormen bekend, nl. een
zenuwaantasting, een maagrdarmaantasting, en een chronische
aantasting.
De zenuwaantasting treedt mmest op na opname van gekiemde aard
appelen. (bedwelming en verlamming).
De maag-darm- ziekte door eten van groene aardappelen.:
maag-darmirritatie, diarree, braken, speekselvluei, blaren in
de bek, vermagering, koorts, storingen in centraal zenuwstel
sel.
DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
W^LKE DIEREN AANGETAST:

WERKING:

Schadelijk voor alle dieren.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS

Tot 6 g solanine voor koe ongevrarlijk, echter minder fitte
dieren al bij 2-2,5 g dood.
Schaap, ziek bij 0,1-0,4 g/kg lev.gew.; 0,5g fataal.

BEHANDELING!

Stimulerende midd.; warme sterke thee met veel suiker kan
erg nuttig zijn.

Bijzonderheden, zie ommezijde.

SOORT:

Solanum dulcamara- Bitterzoet.

VOORKOMENI

aan heggen, tussen kreupelhout op vochtige plaatsen,
ook in de zeeduinen. Alg,

WERKENDE STOFFEN:

Alle delen: solaneine(totO,)fo in luof), solanine;
saponine: dulcamarazuur.

WERKING:

DOOR W LKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Niet graag gegeten, maar wanneer eenmaal gegeten treedt
verslaving op.

SYMPTOMEN:

verlies eetlust, opzwellen achterlijf; (rund) huiduitslag,
diarree, krampen, verlammingsverschijnselen .
Dit werd waargenomen nadat dier loof at met onrijpe bessen.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Zie Solanum sp.

SOORT s

Solanum nigrum- Zwarte nachtschade.

VOORKOMENt

Op bouwlanden en ruderale plaatsen, langs wegen en in moes
tuinen. Alg.

WERKERDE STOFFEN:

Glucoside: solanine; en verscheidene alkaloiden, in blad,
en vooral in onrijpe vrucht, (lente, zomer, herfst»)

WERKING s

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DTEREN GEA.FFEKTEERD:
Giftig voor alle huisdieren. Giftigheid hangt af van
grondsoort, klimaat en seizoen.
Veroorzaakte bij rund en geit kruiszwakte en verlamming.

SYMPTOMEN ;

Verdoving, verlamming, pupilverwijding, braken, stimule
ren van zenuwstelsel gevolgd door verslapping ervan (depres
sie),

LETHALE DOSISi

Zie S.sp.

BEHANDELING:

Zie S.sp.

Verwante planten zijn S.Carolinense; S.tuberosum, wanneer teveel gegeten,
groene aardappel bevat veel solanine.)

SOORTj

Solanum tuberosum- Aardappel^

VOORKOMEN?

WERKENDE STOFFEN:

Vers loofs 10-48,9 mg/100 g solanine.
Onrijpe bes s 1000 mg/ 100 g solanine.
Rijpe bes: 5b- 100 mg/ 100 g solanine.
Knol( naar soort, etc.): 2-12,5 mg/ 100 ^g solanine.

WERKINGI

Vooral aardappels die groen zijn geworden door Itaet zon
licht, bevatten een hoog solaninegehalte.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DTER EN GEAE^EKTE^RD:
Schadelijk voor alle dieren.

Zie verder S.sp.
SYMPTOMEN:

"BEHANDELING:

Bijzonderheden:

Solanum lycopersicum- Tomaat, is niet giftig.

SOORTt

Sonchus sp.- Melkdistel,
S.arvensis.
S.asper.
S.oleraceus.

VOORKOMEN:

S.arv.: op bouw- en grasland en in dé duinen, vooral in de
zeereep, Alg.
S.asper: op bouwland, in moestuinen en langs wegen. Alg.
S.oler.: idem.

WERKENDE STOFFEN s

Bevatten in loof en wortel melksap, met daarin caoutchouc,
cerylalkohol, bitterstoffen.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIERENGEËFFEKTEERD,:
Vergiftiging gezien bij schapen en runderen.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

Schaap: verlammingsverschijnselen, dood.

SOORT:

Stellaria media- Muur.

VOORKOMEN:

Op akkers, braakliggend lanêt etc.

WERKENDE STOFFEN:

Saponine.

WERKING s

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Graag gegeten door paarden, herkauwers en varkens.
Schadelijk na grote opname.

SYMPTOMEN:

LETRSLE DOSIS:

BEHANDELING:

Bi j z., zie ommez.

Braken, diarree, stijfheid, verlamming, dood.

SOORT 8

Symphytum officinale- Smeerwortel.

VOORKOMEN ?

Op vochtige grasgrond en aan waterkanten.Alg.

WERKENDE STOFFEN:

Alkaloiden: symphyto-cynoglossine (0,0021^), consolidine
(tot 0,0017^)» consolicine en choline.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Neit graag gegeten.
Grote hoeveelheden kunnen schadelijk zijn.

SYMPTOMEN!

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie pmmez.

SOORT s

Tanacetum vulgare- Boerenwormkruiâ.

VOORKOMEN:

Langs wegen en dijken en op ruderale plaatsen, vooral op
zandgrond. Alg.

WERKENDE STOFpEN i

Aetherische olie met thujon.
In loof: 0,66$, in "bloem: tot 1,5''«

WERKING:

Thujon: krampgif, kan zware beschadiging van de lever ver
oorzaken.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Vergiftiging gezien bij runderen.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijzï?, zie ommez.

Wankele gang,''kaakkrampen, sufheid, pupilvernauwing en
blind worden, soms dood.
Vaak treedt abortus op na het eten van Tanacetum.

SOORT}

Taxus baccata.

VOORKOMEN;

Aangeplant en verwilderd,

WERKENDE STOFFER;

Alle delen zijn giftig. Zaden ('behalve de zaadmantels) en
bladeren bevatten alkaloiden en glucosiden.
Alkaloiden: taxine, ephedine.
Vluchtige oliej dtïê maag irriteert} HCN.

WERKING;

Taxine vertraagt de hartwerking en werkt al giftig na
klei&e hoeveelheden, wordt nl. snel geadsorbeerd.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Taxus wordt vrijwillig gegeten, het hele jaar door.
¥ei?slaving kan ôptreden bij paard, rund, geit en schaap,

SYMPTOMEN:

Plotselinge dood, die zeer snel na het opnemen kan optreden.
Bij vee heeft het wel twee dagen geduurd, tijdens welke
niets bijzonders op te merken wasj De plant moet kontakt
maken met de maagwand om geadsorbeerd te worden.

LETHALE DOSIS;
'

Paard: 100-200g. Dood na 1-2 uur.
Schaap: 2^0 g.
Rund: 500 g.
Geit: 400 g.
Konijn: 20 g.
Varken: 80 g.

BEHANDELING:

Niet-herkauwers laten braken. Rund,pens open maken, inhoud
eruit halen.
Verder laxantia, inhullende- en slijmige middelen,
middelen ter opwekking van het centrale zenuwstelsel en
ter versterking van de hartwerking.

Bijz., zie jmmezijde.

SOORT:

Thuja L.

VOORKOMEN:

Sierboom.

WERKENDE STOFFEN:

Loten en twijgen "bevatten 0,4-0,6^ eth.thujaolie.
(is meet dan alle andere naaldbomen)
Glucoside: thujine; "bitterstof: pininine.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEFRD:
Vergiftiging gekonstateerd bij paarden
Wordt nauwelijks gegeten.

SYMPTOMEN:

LETEALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

Paard: ademhalingsmoeilijkheden, lage temperatuur,
schuimbekken, pupilverwijding, hevige darmbeweging, kram
pen.

SOORT:

Trifolium subterraneum- Onderaardse klaver.

VOORKDMENs

Zeer zeld. op grazige zandgrond op Schouwen, Walcheren,
'bij Bergen op Zoom en in Zeeuws-Ylaanderen, verder bij
Mook en ook adv.

WERKENDE STOFFEN:

Een hormoonachtige stof, óstrogeen isoflaon: genisteine,
0,5i° in blad. Ooi aborteert erdoor en kan onvruchtbaar worden.
De konsentratie van genisteine is het hoogst in het vroege
groeistadium.
In Nieuw-Zeeland zijn vaak vergiftigingen bij schapen:
daar bevat de plant cyanogeen glucosidesHCN, veroorzaakte
abortus en onvruchtbaarheid.
Trifolium hybridum, repens en pratense hebben fotosensibiliteit veroorzaakt bij rund, paard, en schaap,( met
leverafweikingen). Het zelfde bij Vicia sativa, Medicago
poljimorpha, Medicago sativa.
Klaver met meeldauw gafkuliek bij paarden, klaver met
roest gaf abortus bij koeien.
Voor roest zijn vooral rund, paard, schaap en varken gevoelig.
Andere planten met oestrogene stoffen zijn:
Trif.pratense, T,repens, T.fragiferum,
Medicago sativa en Lolium perenne.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Vergitigingen zullen niet vaak optreden, daar deze plant
nooit alleen gegeten zal worden, en voor vergiftiging
zijn grote hoeveelheden nodig.

SOORT s

Triglochin maritima- Strandzoutgras.
a;:
Triglochin palustris- Moerszoutgras

•VOORKOMEN':

T.mar.: Zilte gronden; vrij alg.
T.pal.s Drassige, ook zilte graslanden, veenmoerssen,
duivslleien. Vrij alg.

WERKENDE STOFFEN:

Beiden bevatten cyanogène glucosiden. De hoeveelheid
hangt af van seizoen en groeisnelheid.
In het droge seizoen, wanneer de bodem uitdroogt, en
stuntgroei plaatsvindt, wordt het gehalte sterk verhoogd.

WERKING s

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Rund vrij gevoelig, schaap iets minder.

SYMPTOMEN:

Onrust, zwakke pols, zware adem, duizeligheid, beven,
krampen.
Adem ruikt naar HCN.

T,ETHALE DOSIS:

Rund stierf na eten van
3 pond stunt-groei-plant.
Als het in vrij korte tijd opgenomen wordt, is 0,8-1^
van lev.gew., dodelijk voor rund.
Schaap: 2°^ lev.gew.

BEHANDELING:

Licht aangetaste dieren genezen snel. Pogingen om
ernstig aangetaste dieren te genezen mislukken meestal.

Bijz., zie ommezijde.

SOORT:

VOORKOMEN ;

Tulipa silvestrisr Bostulp.

Oörspr. verwilderd, op grazige gronden, ook op beschaduw
de plaatsen, vaak niet "bloeiend.

WERKENDE STOFFEN;

Alle delen bevatten alkaloide s tulipine $ salicylzuur.

WERKING:
*

Tulipine is een hartgif, werkt narkotisch op de zenuwen
en spieren.

DOOR V/ELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD:
Vergiftiging gezien bij runderen en schapen.
Knol wel als schapevoer gebruikt, mits niet te veel,

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

Speekselvloei, verlammingen.

SOORT s

III ex europaeus- Gaspeldoorn.

VOORKOMEN:
*

Op dorre zandgronden, heiden en in de binnenduinen, vrij zeld.j
doch pl. alg. inDrj verwilderd in W. Ook aan geplant.

WERKENDE STOFFEN:

Zaad is giftig, "bevat alkaloïde, cystisine (0,8-1,03°^).
De smaak is bitter.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFEEKTEKRD1
Na langdurig eten van de plant door rund, p; ard en schaap ,
trad ziekte op.
Graag gegeten door ree, paard, in >jonge toestand.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Verteringsstoornissen.

SOORT*

Urtica ureus, Urtica âioica- Grote-, en Kleine brandnetel.

VOORKOMEN.!

WERKENDE STUFFEN:

Bevatten mierezuur in brandharen; een glucoside;
een gekristalliseerd alkaloide en een methylalkaloide.

WERKING:

BOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEEBD:
Srote hoeveelheden zijn schadelijk voor paarden.

SYMPTOMEN:

LETEALE DOSIS s

BEHANDELING:

Bijz., zir ommez.

Pasrd: koliek, urinestop, nerveusiteit.

SOORTs

Viburnum opulus- Gelderse roos.

VOORKOMEN:

In bosrijke streken, ook in de duinen. Alg.

WERKENDE-jSTOFFEN:

Twijgen, blad en vruchten bevatten glucoside met
scheidingsprodukt: valeriaanzuur; harsachtige bitterstofs viburnum; en andere zuren en olieën.

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTE^!RD:

Vergifitigingsziekte gekonstateerd bij rund en ree.

SYMPTOMEN:

LETHALE D 'SIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

Infektie van maag en darmen, braken, bloedurine.

SOORT !

Verbena officinalis- Ijzerhard.

VOORKOMENS

Langs wegen, op dijken en ruigten. Alg. in Kr enL;
in F in het Maas-, Rijn-, en Scheldegebied; veel
op Zeeuwse en Zuidhollandse eil.; elders zeld.

WERKENDE STOFFEN:

Een glucoside; eth.olie met citral, terpenen
en alkoholen.

WERKINGi

Fotodynamisch effekt. (niet ernstig)

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEER^;
Nauwelijks gegeten door paard, rund en schaap.

SYMPTOMEN:

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommez.

SOORT:

VOORKOMEN:

Adv. in Nederland.

L:

Alkaloide: veratrine (o,o5-0,06^ in rhizomen)

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEKEN GEAFFEKTE RD:
Vergiftiging gezien bij paard en nmü

SYMPTOMEN:

Overvloedige speekselvloei, diarree, braken (zelfs
rund), veel urineren(diuresis), opgewondenheid ge
volgd door uitputting, onregelmatige pols, diepe en
langzame ademhaling, dood tijdens stuiptrekkingen.

LETBALE DOSIS:

Paard: 1-3 g/kg.
Os: 1-3 g/ kg.

BEHANDELING:

Hart» en ademhalingsstimulantia; zenuwkalmerende
middelen.

Bijz., zie ommezijde.

SOORTt

VOORKOMENS

Gekweekt, en op bouwland., langs wegen en dijken vrij
vaak berwilderd.

WERKENDE STO-FEEN:

Zaad bevat glucosidens vicine, convicine, betaine, choline, guanine, verder blauwzuurglucoside: vicianine
(tot 0,9°').

WERKINGt

Vicianine geeft sterke blauwzuurreaktie.
Gevaarlijk voor vee en paard.
Vicia heeft ook fotosensibiliteit bij paard veroor
zaakt, waorbij leverbeschadiging optrad.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFEEKTEERDt
Graag gegeten door paard, schaap en rund.
Heeft hoge voedingswaarde.

SYMPTOMEN:

Symptomen horend bij fotodynamisch effekt; verder
stofwisselingsstoornissen, die deels leken op lupi
ne vergiftiging, en deels op blauwzuurvergiftiging
( slaap, spierkrampen, tot dood door verstikking).

LETHALE DOSIS:

Paard s 15 pond.

BEHANDELING»

Symptomatisch.

Bijz., zie ommezijde.

SOORT:

Viola tricolor- Driekleurig viooltje.
Viola carnina- Hondsviooltje,
Viola odorata- Maartsviooltje.

VOORKOMENS

WERKENDE STOFFEN:

WERKING:

V.tri.s
Hoofdzakelijk in het oosten des lands.
V.car.:
Zand- en heidegrond, kalkarme duinen, droge "bossen.
V.odor.t
Onder heggen, aan beschaduwde slootkanten, onder bomen;
vrij zeld.
Bevatten vooral in wortels, gluc. verfstof: violaquercitine(^rutine), salicylzuur, in gluc.achtige bin
ding (= gaultherine?)
H ook vrucht van V.odor. is giftig.)

Prikkelend.

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTE! RD:
Vergiftiging gezien bij schapen, na eten grote hoeveel
heden.

SYMPTOMEN:

LETHALEDOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

Braken, diarree.

SOORT:

Viscum album- Maretak.

VOORKOMEN:

Woekert op populier, appel, linde, robinia, meidoorn,
peer, lijsterbes. PL. vrij alg.in Kr; daarbuiten slechts
op enkele plaatsen.

WERKENDE STOFFEN:

Twijgen bevatten, vers, een fysiologisch werkende stof,
viscotoxine A. (ook in bes).
Verder een harsachtige stof; 2 harsalkoholen; een glucoside.
De werkzame stof is een curare- of digitalisachtig*
sterk hartgif, die de bloeddruk doet dalen, en verlammend
werkt tot hartstilstand.

TItT-mT,T„„

WERKING:

DOOR WELKE DIEREN GEGETEN,
WELKE DIEREN GEAFFEKTEERD;
Vergiftiging gezien bij paard, rund en hond.
Gedroogd wordt Viscum graag gegeten door rund,schaap,
en geit. Dan is hij niet giftig meer.
'sWinters ook gegeten door ree, hert en haas.

SYMPTOMEN:

Daling bloeddruk, verlammingen tot hartstilstand.

LETHALE DOSIS:

BEHANDELING:

Bijz., zie ommezijde.

SOORT s

VOORKOMEN:

Adventief,

WERKENDE STOFFEN^

Bevat hydroquinone in zaailingen, jonge "bladeren en
zaden; volwassen planten worden zelden gegeten.

WERKING:

DOORWELKE DIEREN GEGETEN:
WELKE DIÏjPE''7 GEAFFEKT-jr:
Jonge planten en zaden graag gegeten.
Vergiftiging gezien bij varken, rund: en schaap.

SYMPTOMENt

Depressie, slapheid, snelle- pols en ademhaling, lage
temperatuur, kramp, braken, dood kan optreden na 12-24
uur.

LETBALE DOSIS:

Schkap: 250-500 g. Ook kleine hoeveelheden over een
langere periode geven vergiftiging.

BEHANDELING:

Hartstimulantia, olieachtige substanties zoals varkens
vet of lijnzaadolie.

Bijz., zie ommezijde.

1(S8
haalt dat het Aconitum, bij Fahluu groeijende, door
liet daar weidende vee zorgvuldig vermeden wordt;
het vreemde vee daarentegen, van andere landstre
ken daarheen gehragt, eet dikwijls daarvan en
sterft. Daaruit verklaart LINNAEUS ook de 'onder
het vee ontstaande ziekten, wanneer liet uit voch
tige streken naar drooge, of omgekeerd, gehragt
wordt, en aldus nieuwe, onbekende, soorten van
planten aantreft.
Het kwam mij belangrijk genoeg voor, hetgeen
in den l'an Suecu s van LINNAEUS en den Pan Suec.i
emendatus et auclus van p. G. TENGMALM (Jmoen.
Acad. X. p. 132-148) omtrent onze voornaamste inlandsche planten vermeld staat, met eenige bijvoeg
sels hier achter, naar de natuurlijke familiën ge
rangschikt, te laten volgen. De proeven betreffen
de meest nuttige huisdieren, hel rundvee, de geit,
het schaap, het paard en het varken. Met het teeken 1 wordt aangewezen, dat de plant door liet
bedoelde dier, ook wanneer hel niet uitgehongerd
is, gegeten wordt. Door 0, dat het dezelve niet
eet; door 01, dat het dezelve dan eens eet, dan
weder niet; door -j-, dat daarover nog geene be
slissende proef bestaat. —

Kortheidshalve heb ik

alleen de botanische lalijnsche namen vermeld, vol
gens de Flora van Professor VAN HALL. Een ieder
kan, des verkiezende, de Nederduitsche benaming
in genoemd werk ligtelijk opzoeken.

•

Hiy
LINNAEUS vermeld 2314 proeven mei Zweedschc
planten gedaan, waaruit blijkt, dat van hun
hel rundvee eet 276, en onaangeroerd Jaat 218
de geit... •. • • 449, »

»»

»

12G

het schaap.... 387, »

»

»

141

het paard .... 262, »

»

»

212

het varken... •

«

»

171

72, »

Tot voedsel dienen alzoo voor allen 1446,

niet

868

Van de Zweedsche planten zijn dus 290 eetbaar,
173 niet eetbaar.
Het behoeft niet opgemerkt te worden, dat on
der dit aantal planten maar enkelen bij uitstek aan
ieder dier tot voedsel dienen, terwijl de anderen
alleen bij gebrek, of om andere redenen, tot dat
doel door hun gezocht worden.

Ook zijn onder

diegenen, welke door hun gegeten worden, zonder
twijfel sommigen voor hunne gezondheid nadeelig.
Want, hoewel in hel algemeen de dieren, zich van
de voor hun schadelijke gewassen onthouden, schij
nen zij doch somtijds, wanneer zij door sterken
honger gedreven worden, zonder onderscheid alle
planten te eten, zoo als wij reeds opmerkten.

Slechts weinige Paddestoelen worden van enkele die
ren gegeten.
De }Vieren (Algae) zijn een gezocht voedsel voor
geiten.
Mossen en Korstmossen schijnen aan geen der groo-
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lere zoogdieren, en in liet algemeen aan bijkans
geen dier tot voedsel te dienen, behalve aan en
kele insekten.

Alleen in noordelijke gewesten

van Europa zijn de laatste een voornaam voedsel
der rendieren, en eene lekkernij der geilen (1).

Koeijen. Geiten* Schapen. Paarden. Varken».

mices IJ•

Equisctuin arvense (2) 0

1

01

0

0

fluviatilc . 01

1

1

01

1

Aspidium fiJix foetn.

0

01

0

0

0

Polypodium f. mas .

0

n

1

0

0

0

vulgare. 01

1

0

0

1(3)

AspleniumTrichomancsO

0

0

0

1

1

O

0

0

Scirpus sylvaticus . . 1

1

1

1

0

lacustris . . 01

1

0

01

1

n

palustris . . .. 1

1

0

1

1

»

caespitosus . 1

1

0

1

1

»

l'tcris aquilina . . . ,. 0
i/peraceae.
»

Eriophorum polystast. 01
»

vaginatumOl

(1) De Mossen worden teregt voor

1

1

0

0

1

1

01

0

<le

weilanden «er schadelijk

gehouden, «laar z.ij door hunnen groei de ontwikkeling van andere
nuttige planten in den weg staan.

Docli zijn zij eigenlijk eeu bewijs

»an een onvruchtbaar weiland, wiens grond tot het voortbrengen van
goed gras mioder geschikt is, waarvan te groote vochtigheid of droogte
niet zelden de oorzaak zijn.
(2) Vergeh bl. 23.

Bij de koeijen verwekt hetzelve pisvloed en

diarrhee. In kleinere giften, wanneer het namelijk verspreid op een
slecht weiland groeit, doet het dezelve vermageren.
dat het bij de schapen miskraam veroorzaakt.
(3)

De wortel.

Linnaips

zegt,
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.s.

V.

V.
t

1

1

0

î

1

1

t

1

i

1

1

01

1

î

1

1

1

Cutex panicea (1) . . t
»

r,.

cacspitosa. ... 1

G raniineae.
Anthoxanthum odoratum
AJopecurus pratensis

geniculat. 1

î

1

1

0

Phleiim pratense ... 1

î

1

1

0

Phalaris arundinacea. 1

i

1

1

0

Agrostis spicavcnti . . 1

î

1

l

1

t
0

»

vulgaris ... 1

1

Arundo Phragmit. . . 1

'»

î

1

1

1

î

1

1

1

Festuca fluitans ... 01

î

1

1

01

Aira flexuosa

1

î

1

1

1

i

1

1

t
1

Nardus stricta .... 01

î

1

1

0

1

t

»

ovina

Poa annua

Enodium coeruleum. -j-

-

Bromus tectorum. . . 1

i

t
1

1

Lolium pcrenne ... 1

î

1

1

t
1

tcmulent . . 01

0

01

0

1

Typlia ang. et latifol. 1

t

t

0

1(2)

01

.0

0

1

1

Calla palustris ... .01

0

0

0

0

»
'fyphaceae.

Sparganium ramosum
et simplex
Aroidtut.

(1) K,en S. ficn de meeste sooitcn,

G. en i'. weinigen. (2) Dr >\orlßi%
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Acorus calamus. ... 0

p.

V.

0

s.
0

0

0

1

1

1

0

1

1

1(

c.

Asparageae.
ConvaUaria majalis. . 0
»

Polygonat. 0

1

»

multiflora 1

1

1

1

H

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

Paris quadrifolia ... 0
Asparagus oflicin. . . 1
Najadeae.
Potamogcton liatans . 1
»

perfoliatusO

Zoslcra marina. ... 01
Alismaceae.
Alisina Plantago (2). . 0

1

0

1

Triglochin utrumquc . 1

1

1

0

1

Sagittaria

01

1

0

1

1

Butomus

0

0

0

ft

Liliaceae.
Ornithogalum luteum 0

1

1

1

01

Allium Schoetioprasuin 1

1

0

0

0

oleraceum. . . 1

1

1

0

1

Iris Pseudacorus ... 0

1

0

ft

0

»
Irideae.

Orchideae.
Orchis conopsca ... 1
»

maculata . . 01

1

1

0

t

1

1.

0

t

(I) De wortel.
l2)

Kot kruid is voor liet rundvee cloodclijk, i-n meu zegt, dal liet

>trooge kruid

tnsselieii

het hooi zier iiadcclig is.— Volgens

/.onde lielzelvr verlamming der ailiterbeeneu veroorzaken.

U8DESIOME

G.

r.

V.

-J-

0

t

Juniperus communis 01

1

J

1(1)

Taxus baccata .... 0

1

0

t

K.

Orebis latifolia .... 1
Coniferae.

Amoitaceae.
Salix capraea

1

1

viminalis . . . . 1

1

t
1

t

»

»

alba

1

1

1

+

Popuhis tremula . . 01

1

1

0

t

»

alba . . . . 01

1

1

0

»

nigra

1

1

1

0

.0

1

1

t

Corylus avellana ... 1

1

1

1(2)

Fagus sylvatica .... 1

1

1

1(2)

Betula alba

1

1

1

0

1

'1

1

0

Quercus pedunculata . 1

1

1

1(2)

Ulmus campestris ... 1

1

1

1

0(' <iioi.)0

0

0

1

l

1
1

Myrica Gale

»

Alnus

Urtica urens et dioica

Humulus Lupulus. . . 1

1

jPolt/goneae.
»

ampliibiumO

1

1
1

1
1

»

Hydropiper (3) 0

0

0

0

0

»

Convolvulus

1

1

1

0

Polygonum aviculare . 1

(1) De bessen.

1

1

(2) De eikels en noten.

(3) Verwekt in kleine giften bloedpis, in grootere giften, volgens
BRUGJUss ( ontsteking der ingewanden.
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Humcx acetosa .... 1

G.

S.

P.

Y.

1

1

1

1

»

acctosclla... 0

1

1

1

1

M

aquaticus . . . 0

0

1

1

0

»

crispus . . . . 1

0

1

1

1

01

01

0

0

Chenopodeae.
ChenopodiuinBon.Hcnr. 0
>i

foetid il m . . 1

1

1

1

0

»

polyspermum 1

0

1

0

-j-

»

rubrum . . . 1

1

1

0

1

h

album . . . 1

1

1

1

1

»

maritimum . -j-

-j-

1

f

1

1

0

0

0

0

Salicornia herbacea. .1

1

0

0

1

110

1

Salsola Kali
Plantagineae.

Plantago major, media 0
»

lanceolata. .0

1

1

1

-j*

»

maritima . . 1

1

1

1

f

1

01

0

0

Primulaceae.
Lysimachia vulgaris . .1
»

nummularial

1

1

0

-f-

»

tbyrsiflora 01

1

01

01

0

Samolus Valcrandi . . 1

1

1

0

-{•

Ilottonia palustris . . 1

1

-f-

01

0

Primula veris .... 01

1

1

0

0

1

1

1

-j-

»

elatior . . . . 0

Rhinanihaceae.
Scropbularia nodosa .0

1

0

0

0

Pinguicola vulgaris . . 0

0

0

0

0

Rhinanthus crista galli 01

1

1

01

f
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1
I
I
0
1
I
1

0
t
0
1
0
(1

1
I

t
o

deraefolia. 1

I

01

Fraxinns excelsior . . 1

1

0

Lycopus europaens . . 0

0

t

Verbena officinalis . . 0

t
0
0
0
0
0
01

Euphrasia ofliciualis . I
»

odontites. . 1

Mclampyr. arv. et sylvat. 1
Veronica maritima . . 1
»

officinalis. . 1

»

Ânagallis . . 1

»

Beccahunga 1

»

scutellata . . 1

»

Chamaedrys. 1

»

agrcstis ct he-

0

Jasmineae.
/.abiaiae.

»

purpureum . 1

0
0
0
1
1
I
1

»

amplexicaule 1

J

1

Galcopsis tetrahit. . . 01

1

1

0
1
0

t
1

Tcucrium Scordium . 0
Nepeta Cataiia . . . . 0
Mentha arvensis. . . . 0
Glecboma hcderacea . 0
Lamium a l b u m . . . . 1

»

Ladanum. . 1

Stachys arvensis . . . 1
»

syJvatica. . . 1

P Dr wortel.

1(!)

7fi
K.

r..

s.

p.

V.

Stachys palustris. ... O

0
1
1
1
0
1
1

1

0

1(1)

1

0

t

1

1

0

Cliuopodium vulgare . 1
Lconurus Cardiaca . . 0
Thymus serpyllum . . 0
»

acinos . . . . 0

Scutellaria galericulata 1
Prunella vulgaris . . . 1

1

0

0

01

1

1

0

t
0

1

01

t

0

0

0

Solaiieae.
1

0

0

Ycrbascum nigrum . . 0

0
1
0

0

1

0

Hyoscyamus niger . . 0

01

0

0

0

1
1
1
1
0
1
0
1

1

0

t

+

0

t

1

0

1(2)

0

1

0

1

1

0

Solanum nigrum ... 0
»

dulcamara . 0

Boragineae.
Ecliium vulgare. ... 1
Lithospermum ofïïcin. 0
»

arvense 01

Pulmonaria oflicin. . . 1
Symphytum oflicin. . 1
Myosotis scorpioides . 0
Cynoglossum oflicin. . 0
Lycopsis arvensis... 1

+

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Convolvulaceae.

1
1

1

1

0

sepium . 0

1

1

t

Cuscuta europaea ... 1

01

1

1

1

1

01

1

0

Convolvulus arvensis . 1
»
Gentianeae.
Menyanthes trifoliata . 0

(1) De worlel.

(2) Jonge planten.
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O.

s.

r.

V.

Ericaceae.
Erica vulgaris (1) . . 1

01

01

1

0

Oxycoccus palustris . 0

1

0

0

1

0

1

1

0

Myrtillus . 0

1

01

1

1

Andromeda polyfolia. 0

1

1

0

Pyrola rotundifolia. . 0

1

0

0

t
0

Empetrum nigrum . . 0

. 01

0

0

t

1

1

1

0

Trachelium 1

0

1

0

1

Lapsana communis. . 1

0

1

1

1

Sonchus arvensis ... 1

l

1

1

1

oleraceus . . 1

1

1

1

1

llicracium pilosella . . 0

Vaccinium vitis idaea . 0
»

Campanulaceae.
Campanula rotundifolia 1
»
Compositae.

»

1

01

1

1

umbellatum 1

1

1

1

1

Crepis tectorum.... 1

1

1

1

1

LeontodonTaraxacumOl

1

01

Hypochaeris maculata 1

1

01

Apargia autumnalis. . 0

1

»

1
1

1
1

1

Tragopogon pratensis. 1

01

1

1

1

Cichorium Intybus . . 0

1

1

0

1

Onopordon acanthium 0

0

0

0

Arctium Lappa .... 1

1

0

0

1(
(2)

(1) De twee inlandsche soorten van zonnedauw (Drosera) zijn scherp
en bijtend, en worden door de schapen op de heidevelden niet gegeten.
(2) De wortel.
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17«

0

r.
1

V.

01

heterophyllum 1

1

1

1

0

Carduus nutans. . . Ol

1

0

1

t

c r i s pu s . . . . 1

1

1

1

Serratula tiuctoria . . 0

1

1

01

t
0

gra . . . . 1

1

1

1

01

»

Cyanus. . . 1

1

1

0

0

»

Scabiosa . . 0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

dioicum. 0

0

1

0

1

sum . . 0

0

1

t

t

0

0

0

0

0

Aster Tripolium .... 1

1

01

1

0

Inula Helenium . . . . 0

1

0

1

0

0

1

t

K.

Cirsiuin lanccolatuiii Ol
»
»

c.

s.

0

Ccntaurca Jacea et ni

Eupatorium cannabinuin

tinaphalium
»

uligino-

Erigeron acre

»

dysentcrica . . 01

Solidago virgaurea . . 1

1

1

1

1

Tussilago Farfara . . 01

1

1

0

0

»

Petasites... 1

1

1

1

1

Senecio vulgaris . . . 1

1

0

0

1

Arnica montana. . . . 0

1

1

01

t

Chrysanthemum leucanthemum
0

1

1

1

0

Matricaria Chamomilla 1

1

I

1

0

Pyrethrum inodorum. 1

1

1

0

0

Artemisia vulgaris... 1

01

0

1

0

01

1

1

0

»

Absynthium. 1

17i>

K.

Aiithcmis tinetoria .

. 0

G.
1

s.

Ol

p.

V.

1

0

»

Cotula . . .

Ol

0

0

0

»

arvensis . . 1

1

1

1

1

Achillea millefolium. Ol

Ol

1

1

1

1

1

1

1

0

Ptarmica. . .

1

BiJens tripartita . . .

1

0

1

0

0

1

0

1

0

t

1

0
i

»
»

cernua . . .

Dipsaceae.

'

Scabiosa Succisa . . . 1

1

1

»

columbaria . 1

1

1

1

»

arvensis . . 1

1

1

1

<

0

falerianeae.
Valeriana officinalis. .

0

1

1

0

0

1

1

1

1

t

1

1

1

1

t

Shernrdia arvensis . . 0

1

1

1

Asperula odorata . . . 1

1

1

1

t
1

Galium verum . . . Ol

1

1

0

0

1

1

1

0

»

dioica . . .

Kedia olitoria ....
Rubiaccae.

»

Aparine . . .

1

»

uliginosum. . 1

1

1

1

»

Mollugo. . . . 1

1

1

1

t
1

1

1

0

0

1

1

t

Vapri/oliaceae.
Lonicera Periclym.. . 1
Iledera Helix ....

0

Viburnum Opulus. . . 1

1

1

0

1

Sambucus nigra . . . 0

0

l

ü

t

12 *
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».

r.

».

Acgopodium Podagraria 1

1

1

1

1

Pimpinella Saxifraga . 1

1

1

1

1

Carum Carui . . . . 01

1

1

01

1

01

01

01

1
t

K.

Umbell t/erue.

nhaerophyllum syl
vestre

01

Apium gravcolens . 01

1

1

01

Angelica sylvestris , . 1

1

1

1

1

Aethusa Cynapium . . 1

1

1

1

1

Sium latifolium (1) . 0

0

01

1

f

1

1

1

01

1

Thysselinum palustre. 1

1

1

1

t

Coniuiii maculatum . 0

1

1

0

0

Daucus Carota . . . . 1

1

1

1

1

Heracleum Sphondylium

Crassidaceae.
Sedum Telephiutn. . . 1

1

1

1

1

»

album

1

1

0

0

t

»

acre

0

1

0

0

0

t

1

1

t

1

0

1

t

t

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

Sempervivum tectorum 0
JPortulaceae.
Scleranthus annuus. . 0
Montia fontana . . . . 0
Lythrariae.
Lythrum Salicaria . . 1
Onagrariae.
Hippuris vulgaris ... 0

(1) Volgen» sommige Sehr, eet het veedegroote bladen loader nadeel.
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».

V.

T.

0

0

t

1

1

0

0

1

1

0

t

C.

Myriopbyliuin spie. , 0 fl
Epilobiuui spicatuui . 1
»

hirsutum . 1

1

»

riiontanum -j-

1

»

palustre . 1

1

t
I

01
1

0

Rosaceae.

Pyrus cotnin. et Malus 1

1

1

1

t

Crataegus oxyacantha 1

1

1

1

1

Sorbus aucuparia... 1

1

1

1

1

llosa spinorissima et
1

f

1

0

1

Agrimonia Eupat. . . 0

1

1

0

0

canina

Alchemilla vulgaris . 01

1

1

1

0

Tormentilla crecta . . 1

1

1

0

1

Potentiila anserina . . 1

1

1

»

argentea . . 0

l

1

1(1)

0

1

Coinarum palustre . 01

l

0

01

Gcum urbanum .... 1

1

1

01

1

01

1

1

01

01

Kubus idaeus .... 01

1

1

0

1

0

\

»

rivale

»

caesius

1

1

»

fruticosus . . . 1

1

Spiraea Ulraaria ... 0

l

1
1
1

filipeudula. . 1

1

t

0

Prunus Padus .... 01

1

1

0

1
1
1
1
1

1

1

1

J

»

0

Legumino&ae.

Genista tinctoria ... 1
(1)

De wtirtcl.

182

Genista pilosa . . .
Ononis spinosa . . .
Anthyllis vulneraria

s.

p.

v.

0

1
0

0
0
t

Trifolium pratense .
»

repens . .

»

agrarium

Meliloti oranes . . .
Bledicago ialcata . .
j)

lupulina .

Lotus comiciilalus .
Astragalus glycyphyl
Lathyrus pratensis .
n

palustris .

»

sylvestris.

Orobus niger
»

tuberosus. .

(1)

Vicia sepium . . . .
»

Cracca . . . .

»

sativa . . . .

Ervum hirsutum . .
»

tetraspermum

Frangulaceae
llhnmnus cathart. .
»

t

Frangula .

t

Evonymus curopaeus

t

Berberideae.
Berberis vulgaris . .
(1) Be wortel.

V a/xi veracea e.
Nymphaea lutea . . . 0
»

alba.

. 0

Papaver Rhoeas. . . . 1
»

Argemone . . 0

Chelidonium inajus. . 0
Fumaria officinalis . . 1
Ct-uciferae.
Sinapis arvensis. ... 1
Brassica campestris. . 1
Erysimum Barbaren . 1
»

Alliaria. . 1

»

cheiran-

thoides

1

Sisymbrium amphibiuml
»

Sophia . . 1

Cardamine pratensis. Ol
Draba venia

01

Cochlearin officinalis . 1
»

danica . . 1

»

Armoracia. 0

Lcpidiuin sativum . . 1
»

ruderale. . 1

Thlaspi bursa past . . 1
»

campestrc . . 1

»

arveuse . . . 1

Myagrum sativum. . . 1
Capparideae.
Parnassia palustris . . 0
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K.

G.

X.

v.

1

1

1

0

T.

Va ryophylleae.
Dianthus deltoïdes . . 1
1

1

1

1

0

nutans . . . . 0

1

1

1

1

Lychnis flos cuculi . . 1

1

1

1

1

Agrostemma Githago . 1

1

1

1

0

Silene inflata
»

Cerastiurn viscosum . . 0

1

1

1

Linum catharticum. . 1

1

1

1

t
0

1

1

0

1

fiolaricae.
Viola canina

1

»

palustris

1

1

0

0

»

tricolor

1

1

0

0

t
01

1

1

1

1

1

Malva rotundifolia. . 01

J'iliaceae.
Tilia europaea
Malvaceae.
1

1

0

0

1

1

1

1

t

Geranium satiguineum 0

1

1

1

0

»

Alcea

Geraniaceae.
»

pratense . . 1

1

1

1

1

»

robertianum 0

1

1

01

0

a

rotundifol.

0

1

1

01

0

Erodium cicutarium . 1

0

01

1

Impatiens nolitangere 0

1

0

0

t
01

Oxalis acetosella... 01

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

Hypericeae.
Hypericum 4-angulare 1
»

perforatum 1

Jtaminciilaceae.

1

Thalictrum flavum . . 1

1

1

01
0

Anemone nemorosa . 01

1

1

0

Ranunculus Flammula 0

0

0

1

0

0

»

sceleratus 0

1

0

»

acris . . . 0

'1

1

0

t
0

»

aquatilis . 0

0

0

0

0

Caltha palustris (1). . 0

1

1

01

0

Delphinium Consolida 0

1

1

01

0

Door

middel

van den voorstaanden Catalogus

zal men nu op vastere gronden de waarde van het
een of ander

gewest voor landhuishoudkundige

oogmerken kunnen bepalen.

De beoordeeling der

wei- en hooilanden is in dit opzigt vooral be
langrijk; daar echter dit onderwerp niet eigenlijk
in den kring van dit

werkje behoort, mogten

wij het maar kortelijk aanstippen. De groote BRUG-

MANS heeft in zijne bekroonde Prijs-Verhandeling :
Over de schadelijke gewassen der weilanden (2),
(1) Beughars (t. a. p.) overtuigde zich, (lat dit gewas als een
scherp gif op de koeijen werkte. De vergiftigheid neemt met de ont
wikkeling tot aan den bloeitijd toe.

De jonge plantjes schijnen ge

heel onschadelijk te zijn. Daardoor ontstond misschien de dwaling
van

GMELIN,

die deze plant voor onschadelijk hield. — Daar ze echter

Aroeg in het voorjaar bloeit, is zij misschien des zomers op de wei
landen minder schadelijk.

(2) S. J. BRUGMANS,

Dissertutio

ad

quacstionem ah ill. Acad.

Hoy. Scient. Divionensi, »quaenam sunt pl. inutiles et venenatae,

quae prata inficiuni" caet. Gronivtjae

1783.

