Jakobskruiskruid

De bloem van het
Jakobskruiskruid.

Voorkomen is gemakkelijker
dan bestrijden
De plantensoort Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris Gaertn.) en alle andere in
Nederland voorkomende Kruiskruiden (Hoefblad, Jakobskruid, Kruiskruid en
Moerasandijvie) bevatten stoffen die bij inname voor de meeste gewervelde dieren
en insecten giftig zijn. Ook paarden zijn gevoelig voor Kruiskruidvergiftiging. Het
regelmatig eten van Kruiskruiden kan de lever van een paard zodanig beschadigen,
dat deze niet meer optimaal kan functioneren. Dit heeft de verschijnselen van een
leverziekte tot gevolg en kan uiteindelijk zelfs tot de dood leiden.
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verplaatst worden als het gras te kort wordt of
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