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giftige planten

NU INSPECTEREN LOONT

Is het weiland vrij van
Jacobskruiskruid?
Het weideseizoen start binnenkort en
dan gaan de koeien weer naar buiten.
We zagen het afgelopen jaar veel
jacobskruiskruid op onder andere wegbermen, bosranden, dijken en op
natuurterreinen. Wanneer koeien deze
giftige plant opnemen, kunnen diergezondheidsproblemen ontstaan. Soms
waait er zaad in een weiland en dan
ontkiemt jacobskruiskruid in uw land.
Het is dan ook goed om het weiland te
controleren en deze plant te
verwijderen.
Jacobskruiskruid is een tweejarige plant, in het eerste jaar
vormt zij een tamelijk onopvallend rozet en in het tweede jaar
gaat de plant groeien en bloeien. Jacobskruiskruid heeft in de
zomer opvallende gele bloemen. De beheersing is het meest
effectief voor de bloeifase en zaadproductie.
Controleren van percelen
Het is van belang percelen, ongeveer vanaf juni, een keer per
week te controleren. In het voorjaar kunt u de planten al verwijderen, u herkent ze aan de rozetvorm. De planten kunnen
worden verwijderd door te frezen, schoffelen en uit de grond te
trekken, voordat ze zaad vormen. Als de plant wordt gemaaid of
verwijderd vóór de zaadproductie, dan heeft u het volgende jaar
minder jacobskruiskruid op de percelen. Zaad dat in de bodem
ligt, blijft jarenlang kiemkrachtig. Controle over opeenvolgende
jaren kan nodig zijn om de plant volledig te verwijderen. De
volwassen plant is ongevoelig voor herbiciden en kan alleen
bestreden worden door de plant geheel te verwijderen.
Droogte gunstig voor jacobskruiskruid
In goed onderhouden en bemest grasland met een dichte zode
heeft de plant nauwelijks kans. De planten ontkiemen vooral op
zandige kale plekken in het land. Ze kunnen heel goed tegen
warmte en droogte. De droge en hete zomers van 2019 en 2020
waren dus heel geschikt voor het vermeerderen van jacobskruiskruid. Soms is maaien, maaisel verwijderen, omploegen, bemesten en opnieuw met gras inzaaien het meest praktische alternatief.

Risico diergezondheid
Problemen bij dieren kunnen ontstaan wanneer ze de plant opnemen. Jacobskruiskruid leidt tot leverschade. Vergiftiging geeft
verschijnselen van leverfalen, zoals sloomheid, geelzucht en zonnebrand. Ook leidt dit tot afwijkend gedrag zoals doelloos ronddwalen of cirkelen, evenwichtsproblemen en uitval. Wanneer dergelijke verschijnselen zich geopenbaard hebben, herstelt het dier
zich niet meer. Verschijnselen kunnen ook minder duidelijk zijn,
zoals productieklachten en vermageren.
Hooi en kuilvoer
Vers jacobskruiskruid is niet smakelijk en dieren zullen het niet
eten zolang alternatief voer beschikbaar is. Het meest voorkomende scenario in Nederland dat tot vergiftiging leidt, is wanneer de plant wordt verwerkt in hooi of kuilvoer. Het is dus van
belang het perceel te bekijken voordat er wordt gemaaid. In
gevallen waar een effectieve bestrijding niet mogelijk is, moet
dit grasland niet worden gehooid of gekuild. Vraag bij aankoop
van ruwvoer vooral naar de herkomst en controleer desnoods op
aanwezigheid van jacobskruiskruid. Dat kan door het ruwvoer in
te sturen naar GD voor botanisch onderzoek.

In het voorjaar is de plant te herkennen aan de rozetvorm.
MEER OVER DIT ONDERWERP STAAT OP:
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