
Welke planten zijn giftig voor paarden? 

Jacobskruiskruid -   Jacobaea vulgaris                                       Heermoes/Akkerpaardenstaart – Equisetum arvense                                                                                                                                      

Wat? Alle delen giftig,                Wat? Verse stengels zijn 

ook gedroogd in hooi,                               giftig 

hoogste gifconcentratie in                     Gevolgen: Vitamine B1                           

bloem, 150 gram dodelijk                        tekort tot hersenschade                         

Gevolgen: Leverschade                     

Sint-Janskruid -    Hypericum perforatum                                 Nachtschade - Solanum 

Wat? Hele plant giftig                                                                                                     Wat? Onrijpe bessen, 

ook gedroogd in het hooi                                                 bladeren & stengel 

vanaf 2 kg dodelijk                                 Gevolgen: Breekt rode bloed 

Gevolgen: Zonnebrand                          cellen af & irriteert darm 

                                                                                                                                                   

Adelaarsvaren – Pteridum aquilinum                                        Goudenregen - Laburnum anagyroides 

Wat? Hele plant,                      Wat? 500-800 gram van zaden              

ook gedroogd & in het                    & bloemen zijn dodelijk 

hooi. 2-3 kg dodelijk                            Gevolgen: Diarree, koliek 

Gevolgen: Vitamine                                   tot verlamming of ademstilstand      

 B1 tekort                                        

Onrijpe eikels/ Eik - Quercus                                                          Acacia boom - Robinia pseudoacacia 

Wat? Onrijpe eikels &                   Wat? In de schors  

jonge groene bladeren,                                         zit een sterk gif  

vanaf 500 gram dodelijk                              Gevolgen: Koliek, spierzwakte                                                                                                                  

Gevolgen: Maag- en darm                            verlamming & hartstilstand                     

irritatie, diarree tot koliek              

Monninkskap -  Aconitum                                                                 Beuk -  Fagus sylvatica                                                                                            

Wat? Na de bloei het                                                              Wat? Vooral de nootjes                                                                

giftigst, 300 à 400                                           vanaf  300 gram dodelijk                                                         

gram dodelijk                                           Gevolgen: Maag- en darm                          

Gevolgen: Speekselen, koliek,                irritatie, koliek, trillen & even-                

vertraagde hartslag & ademhaling          wichtsverlies                                              

Oleander - Nerium oleander                                                             Klimop - Hedera helix                                                                                                     

Wat? Zeer giftig, vooral               Wat? Bladeren & 

de bladeren, 100 gram al                          bessen giftig, tussen 

dodelijk                                  september en december 

Gevolgen: Koliek & hartstilstand                                           Gevolgen: Speekselen & koliek                           



                                                                                                                                       

Bastaardklaver - Trifolium hybridum                                   Rhododendron - Azalea 

Wat? Hele plant is giftig,                   Wat? Bladeren & stengels 

giftigheid het grootst in                                giftig vooral in de winter 

de lente                                    Gevolgen: Speekselen, knarse 

Gevolgen: Leverschade            tanden, schuimbekken, diarree                           

& zonnebrand                             hartaanval of acute dood 

Waterscheerling -   Cicuta virosa                                          Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea 

Wat? Hele plant                  Wat? Hele plant, 

zeer giftig, vooral                        ook gedroogd 25-100                                                      

wortels, kleine opname             gram dodelijk 

dodelijk                                         Gevolgen: Vertraagde hart- 

Gevolgen: Fatale afloop                      slag tot fatale afloop                                                                             

Taxus -  Taxus baccata                                                          Esdoorn - Acer    pseudoplatanus 

Wat? Zeer giftig,                                                  Wat? Vooral de  

100 tot 200 gram                    zaden, 25-370     

 kan dodelijk zijn                     gram  is dodelijk                                                                  

Gevolgen: Koliek & diarree                   Gevolgen: Fatale  

of een hartstilstand            spierziekte           

Buxus -    Buxus sempervirens                                            Laurierkers - Prunus laurocerasus                                                                                                                                   

Wat? Blaadjes kunnen          Wat? 500 gram van                                

vanaf 700 gram dodelijk                        het blad is dodelijk                           

zijn na 5 minuten                                Gevolgen: Speekselen, ademnood                                   

Gevolgen: Fatale                            felrode slijmvliezen & stuipen 

ademhalingsstilstand           

 

Bronnen:  

- https://www.paardenarts.nl/kennisbank/giftige-planten/ 

- http://natuurlijkpaarden.nl/de-meest-bekende-giftige-planten-voor-paarden/  

 

Telefoonnummer Antigifcentrum:  070 24 52 45 

Openingstijden: 24 uur, 7 dagen per week 

Talen: Nederlands, Frans & Engels 

Website: www.poisoncentre.be 

In geval van twijfel of heeft u vragen? Contacteer uw dierenarts! 
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