
giftigeplanten

Latijnse naam Nederlandse naam A. neerlandstuin B. steko - kwekerij C. Recreatieruiter D. Belgische 

dwerggeiten 

E. Dwerggeiten F. Frisgroen - 

Gifgroen

Abrus precatorius paternosterboontje  / *** alle diersoorten, 

enkele zaden kunnen 

voor hond dodelijk zijn

 / /  /  zeer giftig (zaden) 

ongecoördineerde 

bewegingen, 

spierkrampen & 

stuipen, 1 zaadje voor 

kinderen mglk fataal; 

alle D gevoelig, enkele 

zaden mglk voor hond 

dodelijk

Achillea duizendblad bladeren / zwak giftig 

voor mens & dier

 / /  / / 

Aconitum napelus monnikskap  / ** alle dieren /  /  dwerggeit: blauw of 

geelbloeiend, zwaar 

vergif, ook wortels

blauwe monninkskap: 

zeer giftig (alle delen) 

maagpijn, braken, 

kolieken, buikloop, 

rillingen & zweten, 

gevoelloosheid, 

hartverzwakking, 

huidontsteking & -

prikkeling. M & D 

zelfde symptomen; 

wortels ruiken nr 
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giftigeplanten

Aconitum vulparia gele aconiet - 

monnikskap

blad & bloem / zeer 

giftig voor mens & dier

/  /  /  /  gele monnikskap: idem 

blauwe monnikskap

Actaea gifbes  /  M* Bessen /  /  / 

Actaea spicata christoffelkruid bes / giftig voor mens /  /  /  / 
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Adonis adonis - kooltje vuur gehele plant / sterk 

giftig voor mens

 M* /  /  /  adonis vernalis - 

voorjaarsadonis: zeer 

giftig (alle delen) 

krachtige 

samentrekking 

hartspier, verwijdt 

kransslagaders; 

adonissoorten: giftig 

(alle delen), 

hartstoornissen

Aesculus 

hiippocastanum

(witte 

)paardekastanje

/ / / / / zaden, schors, bladeren 

matig giftig inname: 

braken, buikloop, grote 

dorst, rood gelaat, 

angst, onrust M&D, 

zaden zonder 

bitterstoffen zijn 

voedzame zetmeelrijke 

spijs voor D. 

Aethusa cynapium hondspeterselie bladeren / giftig voor 

mens

 M* /  /  dwerggeit: X zeer giftig (alle delen) 

brandende pijn in 

mond- en keelholte & 

in maagdarmkanaal, 

braken, beven, D eten 

er zelden van; zaden & 

bladeren lijken op 

peterselie, verschil = 

hondspeterselie ruikt 

walgelijk
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Agrostemma bolderik  / M** zaden  /  /  / 

Amanita muscaria vliegenzwam /  M**  /  /  / 

Andromeda lavendelheide blad & bloem / zeer 

giftig voor mens

/  /  /  / 
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giftigeplanten

Anemone 

nemorosa

(bos)anemoon bosanemoon: sap / 

zwak giftig huidirritatie

 Anemoon: M** bosanemoon: paard: 

bladeren en sap; scherp 

& bitter, 

maagdarmontst., 

nierschade, 

verlamming; gedroogd 

niet gevaarlijk

/  / 

Anthurium 

scherzerianum 

flamingoplant /  M*  /  /  / 

Aquilegia vulgaris akelei wortels & blad / zwak 

giftig voor mens & dier

/  /  /  /  Akeleisoorten, giftig 

(alle delen, zeker 

zaden) maagpijn, 

braken, kolieken, 

buikloop, rillingen & 

zweten, 

gevoelloosheid, 

hartverzwakking, 

huidontsteking & -

prikkeling 
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Arctostaphylos uva-

ursi 

beredruif bes & blad / zwak 

giftig voor mens

/  /  /  / 

Araceae aronskelkfamilie / / paard: wortel & bessen /  / 

Arum italicum aronskelk bes / giftig voor mens 

en dier

 / - irriteren slijmvliezen /  / 
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Asarum aronskelk blad en wortels / zwak 

giftig voor mens & dier

/  - indien veel: 

problemen maag-

darmkanaal + 

verlamming centr. 

zenuwstelsel

/  / 

Atropa bella-donna wolfskers bes / giftig voor mens  ** katten, honden & 

varkens + M**

paard: wortels, bessen, 

bloemen & bladeren; 

ook na drogen, voor 

mensen zeer giftig, 

voor paarden alleen bij 

grote hoeveelheden

/  dwerggeit: alle delen 

giftig

zeer giftig (alle delen) 

pupilverwijding, droge 

mond & keel, spraak- 

& slikstoornissen, 

dorst, warme droge 

huid, hoge koorts, 

gezichtsvermindering, 

opwinding overgaand 

nr ongevoeligheid, 

vertraagde ademhaling 

& hartslag; 3-4 bessen 

Aucuba japonica broodboom /  M*  /  /  /  vruchten matig giftig, 

gn 

vergiftigingsverschijns

elen bekend 
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Azalea japonica azalea  /  ** alle dieren paard: zie 

rhododendron 

geit: bladeren 

bijzonder giftig; 

speekseldelen, braken, 

koliek & bloed-diarree, 

tenslotte sufheid & 

verlamming (tegengif: 

sterke thee of aftreksel 

berkenbast)

dwerggeit: azalea: X giftig (bladeren & 

bloemen - ook honing 

v bloemen) M: 

speekselvloed, tranen, 

neusslijmvliesontstekin

g, braken, vertraagde 

hartwerking, verlaagde 

bloeddruk, slaperigheid 

& verzwakte 

ademhaling; D: sterke 

speekselvloed, 

Begonia sp. Begoniasoorten / / / / / matig giftig: sap kan 

bij inname irriterend, 

braakwekkend en 

vochtafdrijvend 

werken

Brassica napus koolzaad / / paard: zaden; 

irristerend voor huid, 

maagdarm kanaal, 

lever en nieren

/  / 
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Brassica nigra zwarte mosterd / / paard: zaden; suf, 

ontstekingen huid, 

maagdarmkanaal, lever 

en nieren, kolieken, 

darmverstoppingen, 

ongecontroleerde 

bewegingen, dood door 

verlamming van 

ademhalings- en 

hartspieren

/  / 

zeer giftig (alle delen) 

vnl wortel & bessen; 

sap bij aanraking. M: 

braken, ontstekingen 

maag- 

darmslijmvliezen + 

bloederige buikloop, 

melkachtig plantensap 

huidontstekingen met 

rode vlekken, blaren, 

tot afsterven huid & 

D varkens & 

huisdiersoorten kunnen 

vergiftigd w; pluimvee 

na eten bessen ziek. 

wortels Heggenrank w 

verward met Peen of 

Raap

dwerggeit: alles, vnl. 

bes & wortel
Bryonia dioica heggenrank wortels / giftig voor 

mens

** varkens en 

huisdieren + M** alle 

delen

paard: alle delen, vnl. 

wortels & bessen; 

ontsteking 

maagdarmslijmvliezen, 

diarree, veel urineren, 

zweten, moeilijke 

ademhaling, 

ongecoördineerde 

bewegingen, 

stuiptrekkingen

/ 
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Buxus 

(sempervirens)

palmboompje / 

randpalm

vrucht & blad / sterk 

giftig voor mens

** dieren die snoeisel 

eten + B. sempervirens 

M* blad

paard: B. 

sempervirens: zaden, 

bladeren, bast van 

wortel; ook gedroogd; 

erg bitter; diarree, 

ongecoördineerd 

gedrag, stuiptrekkingen 

& verlamming van 

centr. zenuwstelsel, 

door 

ademhalingsverlammin

geit: palmgroen; maag-

darmontsteking, 

slingerende gang & 

bewustzijnsstoornissen 

met meestal snelle 

dood na krampstadium; 

tegengif = tannine 

/  zeer giftig (alle delen) 

vnl bladeren & bast v 

wortel, sap bij 

aanraking. M: 

kolieken, buikloop, 

braken, huidontsteking. 

D: afgeknipte twijgjes, 

meeste vergiftigingen 

bij varkens bij eten v 

snoeisel hagen

Calla palustris slangewortel /  M** alle delen  /  /  dwerggeit: alle delen 

giftig

Chaerophyllum 

temulum

dolle kervel / / paard: jonge stengels 

en zaden; 

darmproblemen en 

verlamming

/  / 
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Chelidonium majus stinkende gouwe  / M* melksap (voor 

dieren) 

paard: geeloranje sap 

bladeren & stengel, 

wortel (giftigst in 

herfst), smaakt bitter & 

scherp, gedroogd niet 

giftig; grote 

hoeveelheden: 

bloederige 

ontstekingen 

maagdarmkanaal, 

versnelde ademhaling, 

/  dwerggeit: X

Chrystantemum 

vulgare

boerenwormkruid / / paard: bloemen & 

bladeren; krampen, 

opwinding, abortus & 

leverproblemen; 

smaakt bitter; paard 

herkent het niet in hooi

/  / 

Cicuta virosa wilde of 

waterscheerling

 / ** runderen zijn 

gevoelig + M *** Alle 

delen 

paard: sap, wortel, ook 

gedroogd; stuipen, 

spierkrampen, 

brandende pijn in keel 

& mond, 

speekselvloed, 

kolieken, verwijding 

van pupielen, 

krampaanvallen, 

stuipen, uitputting, 

bewusteloosheid, dood

/  dwerggeit: 

'waterschering' X

zeer giftig (sap) M 

brandende pijn keel- & 

mondholte, braken, 

speekselvloed, 

kolieken, opwinding, 

verwijding pupillen, 

zware krampaanvallen. 

D: vooral runderen 

gevoelig
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Clematis (vitalba ) bosrank  /  C. vitalba: M* alle 

delen

/ /  dwerggeit: Clematis: X

Clerodendrun kansenboom  /  M* /  /  /

Colchicum 

autumnale 

herfststijlloos sap / zeer giftig voor 

mens

M*** alle delen paard: hele plant, ook 

gedroogd; irriterend op 

huid, remt celdeling, 

overvloedig 

speekselen, 

slikmoeilijkheden, 

darmkrampen, 

slijmerige diarree, 

grote dorst. Eenmaal in 

bloed: 

circulatiestoornissen, 

/  dwerggeit: X zeer giftig (alle 

delen)brandend gevoel 

mond, keel, maag, 

speekselvloed, braken, 

darmkramp, buikloop, 

dorst. M: 2 of 3 

bladeren mglk 

dodelijk. D: wordt 

meestal niet gegeten, 

wel door eten 

blootgelegde knollen 
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Conium 

maculatum

gevlekte scheerling / / / /  dwerggeit: scheerling: 

alle delen giftig

zeer giftig (alle delen) 

vnl jonge bladeren 

voor de bloei & onrijpe 

zaden; braken, 

speekselvloed, 

buikloop, vertraagde 

ademhaling, 

gezichtsstoornissen, 

stuipen, koude, 

gevoelloosheid, 

spierslapte, 

Convallaria majalis lelietje-van-dalen gehele plant / zeer 

sterk giftig voor mens

** ganzen en pluimvee 

+ M* 

paard: gehele plant; 

darmproblemen, 

onregelmatige hartslag, 

overmatig speekselen 

en verwijde pupillen

/  dwerggeit: hele plant 

zeer giftig

zeer giftig (alle delen) 

ook water in vaas 

waarin meiklokjes 

staan; duizeligheid, 

braken, misselijkheid, 

buikloop; M: vnl 

kinderen die bessen 

eten; D. eten slechts 

zelden van verse plant, 

ganzen & pluimvee 

mglk dodelijk door 

Cornus 

sanguineum

rode kornoelje / / / / dwerggeit: vruchten 

giftig
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Cotoneaster dwergmispel  / M* bessen /  /  dwerggeit: vlakke 

dwergmispel: vruchten

cotoneastersoorten: 

giftig (zaden, bladeren, 

wortels) M: 

maagdarmstoornissen; 

D: geen gegevens 

bekend

Crataegus sp. meidoornsoorten / / / / / matig giftige delen: 

maag darmonsteking; 

M: zwak giftig

Cucurbita pepo sierpompoen  /  ** alle dieren /  /  / matig giftige delen: 

zaden & vruchten, 

braken, hevige diarree; 

enkel giftig voor D
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giftigeplanten

Cyclamen cyclaam  /  M* /  /  / 

Cytisus scoparius brem zie Genista-soorten 

(verfbrem)

 / paard: peulen, zaden, 

jonge twijgen & 

bladeren; bij grote 

hoeveelheden: 

vergiftiging centraal 

zenuwstelsel en 

vertraagde hartwerking

/  dwerggeit: zaden & 

vruchten giftig

Cytisussp. - sierbrem: 

giftig (alle delen) 

opwinding overgaand 

in vertraagde 

hartwerking; D: grote 

hoeveelheden nodig 

alvorens vergiftiging

Daphne mezereum peperboompje alles, vooral vrucht / 

giftig voor mens

** alle dieren, vogels 

eten bessen + M*** 

Alle delen 

/  /  dwerggeit: rood 

peperboompje: alle 

delen giftig

zeer giftig (alle delen) 

vnl bessen, sap bast bij 

aanraking; brandend 

gevoel mond, keel, 

maag, kolieken, 

buikloop, blaren. M: 

tiental bessen mglk 

dodelijk ; D: giftig, 

uitgezonderd vogels: 

eten de bessen
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Datura 

(Brugmansia) 

stramonium

engelentrompet/ 

doornappel

engelentrompet: blad 

& vrucht / zeer giftig 

voor mens

/  paard: doornappel: alle 

delen, ruikt sterk, 

alkaloïden , ook na 

drogen (hooi), 

onderdrukking centr. 

zenuwstelsel en 

hallucinaties

/  dwergeit: doornappel: 

alle delen giftig

zeer giftig (alle delen) 

zaden zeer gevaarlijk; 

pupilverwijding, droge 

mond & keel, dorst, 

rode warme huid, hoge 

koorts, algemene 

opwinding overgaand 

nr ongevoeligheid, 

vertraagde ademhaling 

& hartslag. M: 15 

zaadjes mglk dodelijk 

Delphinium ajacis -

D. consolida

ridderspoor gehele plant / zeer 

giftig voor mens

** vooral runderen en 

paarden + M*

paard: D. consolida: 

grote hoeveelheden: 

bewegingsstoornissen; 

ademhalingsstoornisse

n, mogelijks dood

/  /  Delphinium ajacis - 

tuinridderspoor, 

giftig (alle delen) 

vooral zaden & onrijpe 

vruchten, zaden zijn 

bedreiging vr kinderen, 

M: hevige diarree & 

braken, D: grote 

hoeveelheden kunnen 

vooral paarden & 

runderen ernstig 

vergiftigen: 

speekselvloed, braken, 

bewegingsstoornissen, 

ademhalingsstoornisse

n 
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Dieffenbachia diefenbachia / M** alle delen /  /  / 

Digitalis purpurea vingerhoedskruid plant / zwak giftig voor 

mens

** paarden, runderen 

en geiten eten hiervan 

+ M** alle delen 

paard: alle delen, vnl. 

bladeren & zaden, ook 

gedroogd, diarree, 

koliek, onregelmatige 

hartslag, spasmen, 

hartstilstand, door 

kauwen mond-en 

keelontstekingen.

geit: (hartstilstand); 

herkauwers minder 

gevoelig (in pens w. 

gifstoffen deels 

omgezet in 

onschadelijke 

verbindingen); 

speeksel, koliek & 

diarree; hartwerking 

eerst langzamer, dan 

sneller, onregelmatige 

dwerggeit: X zeer giftig (alle delen) 

vnl bladeren & zaden; 

maagdarmontstekingen

, braken, buikloop, 

hartstoornissen. M; 

meeste D. raken verse 

plant niet aan, paarden, 

geiten & runderen wel

Equisetum arvense heermoes / / paard: bevat enzyme 

dat vit B1 afbreekt: 

teveel gegeten: 

schrikachtig, wankele 

gang, prikkelbaar, 

verminderde reflexen, 

verlamming, dood; 

mager worden (maar 

eetlust blijft); wordt 

gebruikt in 

kruidengeneeskunde

/  dwerggeit: 

kwadenaard, kan 

oorzaak zijn van erge 

diarree
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Equisetum palustre (moeras) paardestaart / M* paard: 

moeraspaardestaart: 

idem Equisetum 

arvense + nog andere 

giftige stoffen

/  dwerggeit: akker- en 

moeraspaardestaart: X

Eranthis winterakoniet gehele plant / knol 

sterk giftig voor mens

/  /  /  / 

Euonymus 

europaeus 

kardinaalshoed / muts vruchten, twijgen, 

bladeren zwak giftig 

voor mens

** zaden ook 

gevaarlijk voor 

schapen, geiten & 

paarden + M** alle 

delen 

paard: zaden, bladeren, 

bast (bladeren giftiger 

in zomer dan herfst); 

buikkrampen, 

darmontstekingen, 

buikloop, 

bloedcirculatiestoornis

sen, krampen, sufheid

/  dwerggeit: 

kardinaalsmuts: 

bladeren, zaden & 

vruchten gevaarlijk 

zeer giftig (zaden, 

bladeren & bast) + 

contact met zaagsel; 

braken, buikkramp, 

buikloop, sufheid. M: 

houtbewerkers ziek na 

contact met zaagsel; D: 

zaden ook gevaarlijk 

voor geiten, schapen & 

paarden, zaden w dr 

vogels gegeten
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Euphorbia 

(amygdaloides) 

(amandel)wolfsmelk amandel-: sap / giftig 

bijtend voor huid

M* paard: zaden, sap, ook 

gedroogd, sterke geur 

en smaak, brandend op 

de huid, 

maagontstekingen & 

krampen

/  /

Fagopyrum 

esuclentum 

boekweit / / paard: bloemen & 

zaden giftig, veel: 

zonnebrand, rode huid, 

wondjes, nerveus, 

geagiteerd 

/  / 

Fagus sylvatica beuk  /  ** vooral paarden & 

kalveren ook bij het 

eten van nootjes. 

Bosdieren hebben hier 

geen last van

paard: veel 

beukennnootjes kan 

koliek & verlamming 

centr. zenuwstelsel 

geven

geit: beukenoten 

(blauwzuur); dieren 

eten ze echter graag en 

daardoor vergiftiging

dwerggeit: ene dier is 

gevoelig, andere niet

matig giftige delen: 

vergiftiging bij inname 

< 50 nootjes; M: 

hoofdpijn, irritatie, 

krampen; D: paarden 

en kalveren: acute 

buikpijn, kolieken, 

razernij, verlamming 

centr. zenuwstelsel, 

dood dr verstikking; 

goed voedsel voor 
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Galega officinalis wikke / ** runderen, geiten en 

schapen 

paard: zie Vicia /  /  giftig (vnl zaden, in 

mindere mate bladeren 

& wortels), bij 

runderen, geiten en 

schapen: kwijlen langs 

muil & neus; hoesten, 

krampen, verlamming; 

dood na 12-48 uur na 

eten v plant

Gelsemium gelsemium gehele plant zeer sterk 

giftig voor mens

 / / /  / 

Genista-soorten verfbrem planten & zaden / 

giftig voor mens & 

dodelijk voor dieren

/  paard: zie Cytisus 

scoparius (=brem)

/  / 
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Glechoma 

hederacea

hondsdraf / / paard: hele plant; 

snelle zwakke pols, 

ademnood, verhoogde 

T, zweten, bibberen, 

duizeligheid, veel kan 

dodelijk zijn; gedroogd 

minder giftig  

/  / 

Gloriosa superba prachtlelie / M* /  /  / 

Gratiola officinalis genadekruid / / /  /  /  giftig (bladeren & 

stengels), 

speekselvloed, braken, 

hevige buikloop, 

gezichtsstoornissen, 

ademhalingsspierenverl

amming of 

hartstilstand, D: 

sporadisch 

vergiftigingen
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Hedera (helix) klimop / Hedera: M* blad en 

bes

paard: H. helix: 

vnl.bladeren & bessen; 

grote hoeveelheden 

bessen: 

spijsverteringsproblem

en; bessen zijn echter 

bitter

/  dwerggeit: X giftig (bessen & blad) 

braken, buikloop, 

koorts, stuipen, 

sufheid, coma, 

huiduitslag, D: geen 

vergiftigingsverschijns

elen bekend 

Heliotropium 

arborescens & 

europaeum 

tuinheliotroop & 

Europese heliotroop

/ / /  /  /  giftig (alle delen) bij 

grote hoeveelheden: 

spierzwakte, loomheid, 

versnelde ademhaling 

en polsslag, kolieken; 

gevaarlijk vr vee in 

open lucht

Helleborus (niger) nieskruid / kerstroos nieskruid/ gehele plant 

/ zeer sterk giftig voor 

mens

Helleborus niger 

Kerstroos ** Alle 

dieren + M ** alle 

delen

/  /  /  kerstroos, giftig (alle 

delen) branderig 

gevoel in mond & keel, 

braken, maagpijn, 

buikloop, 

hartverzwakking; zeer 

giftig voor mens & dier
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Hippophae 

rhamnoides

duindoorn / / / / dwerggeit: X

Heliotropium 

aborescens L. + 

Europaeum giftig (alle 

delen) bij grote 

hoeveelheden: 

spierzwakte, loomheid, 

versnelde ademhaling 

en polsslag, kolieken. 

Gevaarlijk bij vee in 

open lucht.

Heracleum 

(mantegazzianum) 

(reuzen)bereklauw reuzenbereklauw: blad 

/ veroorzaakt 

brandblaren

 bereklauw M*** 

aanraken plantendelen

/  /  / 
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Hoya wasbloem / M* /  /  / 

Hyacinthus 

orientalis 

hyacint / M* paard: alle 

bolgewassen giftig

/  /  giftig (alle delen) vnl 

bollen, zaad, bollen bij 

veelvuldige aanraking; 

braken, buikloop, jeuk

Hyoscyamus niger bilzekruid / M*** alle delen paard: alle delen giftig 

(vnl wortels en zaden, 

ruikt sterk, alkaloïden , 

ook na drogen (hooi), 

onderdrukking centr. 

zenuwstelsel en 

hallucinaties

/  dwerggeit: X zeer giftig (alle delen) 

vnl wortels; 

pupilverwijding, droge 

mond & keel, spraak- 

& slikstoornissen, 

dorst, warme droge 

huid, hoge koorts, 

gezichtsvermindering, 

opwinding overgaand 

nr ongevoeligheid, 

vertraagde ademhaling 
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Hypericum 

perforatum

Sint-Janskruid / 

hertshooi
/ / paard: hele plant, ook 

gedroogd, 

fotosensibiliteit, 

huidonstekingen, 

loslaten v. huid, geen 

trek in eten, zwakte, 

onzeker lopen, coma

/  dwerggeit: hertshooi X

Ilex soorten - 

I.aquifolium

hulst Ilex: blad & bes / sterk 

giftig voor mens en 

dodelijk voor dieren 

Ilex: M* Bessen paard: I.aquifolium: 

bessen & bladeren, 

nierproblemen, 

maagontstekingen 

/  dwerggeit: vrucht giftig I. aquifolium, giftig 

(bessen, blad) braken, 

buikloop, slaperigheid, 

20 bessen kunnen vr 

kinderen dodelijk zijn; 

allerlei vogels eten de 

bessen

Ipomoea dagbloem zaad / sterk giftig voor 

mens

 / /  /  / 
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Iris familie iris / / paard: bladeren & 

wortelstok; bij grote 

hoeveelheden: 

verhoogde T., 

maagdarmonstekingen, 

diarree

/  /  Irissp., giftig (blad, 

wortel) maag -

darmontstekingen, 

buikloop; M: 

risicogroep; D: 

gevaarlijk bij inname v 

grote hoeveelheden

Juniperus sabina 

soorten 

sabijnse jeneverbes blad & bes / zeer sterk 

giftig voor mens

** herkauwers + M*** 

alle delen 

paard: Juniperus: 

kloliek, diarree, 

darmontstekingen, bij 

ernstige vergiftiging 

dood na 1-3 dagen

/  dwerggeit: vruchten 

giftig

zevenboom: zeer giftig 

(alle delen) braken, 

maag darmontsteking, 

buikloop, kramp; M; 

D: herkauwers 

bijzonder gevoelig

Juniperus 

virginianasoorten 

jeneverbes blad & bes / zeer sterk 

giftig voor mens

M*** alle delen   / /  dwerggeit: Juniperus X

Pagina 26 van 55



giftigeplanten

Laburnum 

anagyroides 

gouden regen alles, vooral zaden / 

giftig voor mens & dier

** paarden & ezels + 

M** alle delen 

paard: bloemen, 

wortels, zaden 

(peulen), bladeren, 

bast; dodelijk in kleine 

hoeveelheden; ook 

blauwe regen zeer 

giftig

geit: alle delen, vnl. 

bloemen & zaden; 

vergif cytisine ( in 

melk -lammeren!) 0.5 g 

per kg 

lichaamsgewicht: 

krampen & dood door 

verstikking

dwerggeit: cytisine 

wordt met melk 

uitgescheiden, alle 

delen giftig

zeer giftig (alle delen) 

vnl wortels, bast & 

zaden; braken, 

brandend gevoel in 

mond & keel, 

buikloop, opwinding 

overgaand nr 

verlamming; M: 8 

zaden mglk dodelijk , 2-

3 gekauwde zaden al 

giftig vr kinderen; D: 

Laurus nobilis laurier / / / / dwerggeit: X

Leucojum 

aestivum 

zomerklokje blad / giftig voor mens /  / /  /  giftig (alle delen) 

buikloop, braken
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Ligustrum vulgare liguster  /  ** vooral paarden, 

runderen & schapen + 

M* Blad en bes

paard: vnl. bessen, 

bladeren & bast; 

buikklachten, zwakke 

pols, daling 

lichaamsT., 

spiersamentrekkingen 

& stuipen, soms dood 

geit: niet zo giftig als 

buxus; maag-

darmontsteking

dwerggeit: zaden & 

vruchten giftig

giftig (bessen, blad & 

bast; sap aanraking) 

M: braken, buikloop, 

stuipen, 

bloedsomloopstoorniss

en, huidirritaties; D 

(vooral paarden, 

runderen, schapen): 

braken, buikloop, 

zwakke polsslag, 

daling 

paard: jonge 

kiemplanten, bloemen, 

zaadhulzen, zaden, 

mogelijks 

blauwzuurvergiftiging, 

versnelde ademhaling, 

snelle pols, opwinding, 

verlamming en dood.

Na 10 min koken niet 

giftig (lijnzaadbrokken 

positief voor 

spijsvertering).

vlas: giftig (vooral 

jonge kiemplanten, 

bloemen, zaadhulzen & 

zaden) versnelde 

ademhaling, gevolgd dr 

opwinding, stuipen, 

verlamming & dood, 

M: risicogroep ; D: 

vergiftigingen na eten 

v lijnzaadkoeken of v 

lijnzaad (vlaszaad) zelf

Linum 

Usitatissimum

lijnzaad / / /  / 
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Lonicera 

xylosteum 

kamperfoelie / M*bessen / /  dwerggeit: vruchten 

giftig

Lonicerasp.: giftig 

(bessen) na eten v >30 

bessen: braken, 

buikkrampen, 

bloederige buikloop, 

rood gezicht, koorts, 

hartstoornissen, 

slaperigheid & 

verzwakte ademhaling 

Lupinus 

angustifolius 

blauwe lupine zaden / giftig voor vee ** alle dieren paard: Lupinus: vnl. 

zaden, ook in hooi; 

veel wilde lupine eten: 

zenuwverschijnselen 

met krampaanvallen, 

onrust, verhoogde 

prikkelbaarheid, 

gebrek eetlust, T. 

stijging, dood 2-5 

dagen door 

ademhalingsstilstand. 

geit: Lupinus: 

sierlupinen, zaad 

(bijzonder bitter); ook 

gedroogd; geen eetlust, 

suf, later geelzucht, 

tenslotte 

verlammingsverschijns

elen (# gele Lupinus 

Luteus = zoete zaad 

voor veevoeding, hoog 

eiwitgehalte) 

dwerggeit: Lupine X 

(zoete Lupine is niet 

gevaarlijk)

Lupinussp.: giftig (alle 

delen , vnl. zaden) 

opwekkend, overgaand 

in verlamming v 

centraal zenuwstelsel, 

M: risicogroep; D: 

zenuwverschijnselen 

met krampaanvallen, 

onrust, verhoogde 

prikkelbaarheid, 

gebrek eetlust, 

Lycium barbarum boksdoorn alles / zeer giftig voor 

mens

 / /  /  dwerggeit: bloemen en 

vrucht giftig
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Mahonia 

aquifolium 

druifstruik / mahonie / M* /  /  dwerggeit: mahonie: 

vruchten zijn giftig

alle delen matig giftig 

bij inname, maag en 

darm ontstekingen

Melilotus honingklaverfamilie / / paard: alle delen; niet 

giftig vers, wel na 

drogen (cumarine); 

remt bloedstolling, 

inwendige bloedingen, 

dodelijk

/  / 

Monstera gatenplant / M* /  /  / 
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paard: vnl. de bol 

(alkaloïden); 

maagdarmontsteking, 

krampen, 

verlammingsverschijns

elen;

alle bolgewassen giftig 

voor paarden (tulpen, 

hyacinten, 

sneeuwklokjes, allium)

Nerium oleander oleander alles, ook honing / 

sterk giftig voor mens

** alle dieren + M** 

alle delen

paard: hele plant, ook 

gedroogd; zelfde als 

vingerhoedskruid; sap 

huidirritaties, 

maagdarmontstekingen

, koliek, bloederige 

diarree, verwardheid, 

pupilverwijding, 

hartritmestoornissen, 

hartzwakte, verzwakte 

ademhaling, coma, 

/  dwerggeit: X zeer giftig (alle delen) 

ook oleanderhout & en 

water waarin bloemen 

& bladeren gevallen 

zijn; 

maagdarmontstekingen

, braken, buikloop, 

hartzwakte. M: één 

blad bij kind mglk 

dodelijk; ook D zelfde 

verschijnselen; mglk 

Narcissus narcis  / M* /  dwerggeit: loof & knol
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Nicotiana tabacum (sier)tabak blad & bloem / matig 

giftig voor mens

** het eten van 

gedroogde bladeren + 

M*** alle delen

paard: alles behalve 

rijpe zaadjes; alkaloïde 

nicotine wordt minder 

na drogen; 

maagdarmproblemen, 

slijmvliesprikkeling, 

versnelde ademhaling, 

spiertrillingen, 

verlamming; 300 à 

500g nicotine = 

dodelijk

/  dwerggeit: X zeer giftig (alle delen, 

behalve rijpe zaadjes) 

brandende mond & 

keelholte, braken, 

buikloop, 

slijmvliesprikkeling, 

koud zweten, 

hoofdpijn. M: zorg dat 

kinderen gn 

sigaren/sigaretten 

kunnen eten of kauwen 

Oenanthe aquatica watertorkruid plant / zwak giftig /  /  /  / 

Oxalis acetosella witte klaverzuring blad / zwak giftig voor 

mens

/  /  /  / 
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Papaver klaproos / ** dieren die onrijpe 

zaden eten + M* 

melksap

Papavar Rhoeas : 

paard: vooral sap = 

giftig, smaakt en ruikt 

niet lekker, zaden in 

hooi: kolieken, 

darmverstoppingen, 

bloederige buikloop, 

zenuwverschijnselen

geit: giftigst bij bloei & 

begin zaadvorming; 

krampaanvallen (in 

begin-stadium tannine 

= tegengif)

dwerggeit: klaproos X papaversoorten: zeer 

giftig (alle delen) rood 

gezicht, vernauwde 

pupillen, moeilijke 

ademhaling, verzwakte 

hartwerking; M; D niet 

makkelijk eten 

vanwege onaangename 

geur & smaak, enkel 

vergiftiging dr onrijpe 

zaden

Papaver 

somniferum 

slaapbol sap / dodelijk bij grote 

hoeveelheden

Indische slaapbol: M* 

Zaden

paard: hele plant, vnl. 

onrijpe zaden (rijpe 

bollen niet), onrijpe 

stengels en zaaddozen 

in hooi; rusteloosheid, 

veel speekselen, 

verhoogde ademhaling, 

verlaging T., 

bewusteloosheid

/  /  zie papaversoorten

Partenocissus wilde wingerd / / / / dwerggeit: vruchten 

giftig

Pagina 33 van 55



giftigeplanten

Pernettya pernettya blad & bloem / giftig 

voor mens

/  /  /  / 

Phaseolus vulgaris bonen / M* rode peul paard: onrijpe peulen, 

zaden, gekiemd bonen; 

bloederige 

maagdarmontstekingen

, krampen, 

verminderde 

jodiumopname dr 

schildklier

/  / 

Philodendron philodendron / M* /  /  / 
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Phytolacca 

americana 

karmozijnsbes bes & blad / giftig voor 

mens

/  paard: hele plant & 

onrijpe bessen; 

maagdarmontstekingen 

& diarree

/  /  matig giftige delen: 

alle delen bij inname, 

vnl wortel & onrijpe 

bessen mt zaden; M: 1-

2u na inname hevig 

braken, maag-darm 

ontstekingen, 

stoornissen centr. 

zenuwstelsel, enkele 

onrijpe bessen kunnen 

kind vergiftigen; D: 

Podophyllum voetblad gehele plant / matig 

giftig voor mens

/  /  /  / 

Polycronum 

(Fallopia) 

convolvulus

zwaluwtong / / / / / matig giftige delen, 

wslk alle delen bij 

inname, eten rauwe 

bladeren mglk 

overgevoeligheid licht, 

bloedaandrang in 

gezicht & oren, 

huidvlekken, lever & 

nierbeschadigingen, 

branderige ogen; 

varkens: maag & 
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Polygonum 

persicaria - 

Polygonum 

hydropiper

perzikkruid - / / /  / / / matig giftige delen, 

wslk alle delen bij 

inname, eten rauwe 

bladeren mglk 

overgevoeligheid licht, 

bloedaandrang in 

gezicht & oren, 

huidvlekken, lever & 

nierbeschadigingen, 

branderige ogen; 

varkens: maag & 

Polygonatum 

multiflorum

salamonszegel / / / / / bessen matig giftig bij 

inname: braken, maag 

darm ontstekingen, 

buikloop 

Primula obconica sleutelbloem / M* /  /  / 
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Prunus soorten prunus zie P. serotina; P. 

virginia

zie P. laurocerasus paard: alle 

Prunussoorten (kers, 

pruim, vogelkers, 

Japanse sierkers, 

sleedoorn); onrustig, 

krampen, moeilijk 

ademhalen, na een uur 

dood

/  dwerggeit: bladeren 

perzik, pruim & kers 

min of meer gevaarlijk 

Prunus dulcis bittere amandel / / paard: zie Prunus /  / zeer giftig (zaden) 

opwinding, 

samentrekkingen & 

ademhalingsstoornisse

n; M: 3 gekauwde of 

geplette zaden bij 

kinderen mglk ernstige 

vergiftiging

Prunus 

laurocerasus 

laurierkers / M* blad en zaad paard: gehele plant; 

jonge lichtgroene 

bladeren giftigst; 

blauwzuurglycosiden -

> 

blauwzuurvergiftiging; 

opwinding, 

ademhalingsstoornisse

n, giftig indien >5kg 

gegeten, dood zonder 

voorafgaande 

/  dwerggeit: bladeren 

min of meer gevaarlijk

giftig (alle delen) 

opwinding, 

samentrekkingen, 

ademhalingsstoornisse

n; D: eten zelden v 

plant
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Prunus serotina bospest bes & twijgen / giftig 

voor mens en dier

/  paard: zie Prunus /  / 

Prunus virginiana Amerikaanse bospest - 

vogelkers

bospest: blad & 

wortels / giftig voor 

mens & dier

/  paard: zie Prunus geit: (vogelkers), na 

opname wordt 

blauwzuur gevormd. 

Stikstof bemesting, 

droogte, vorst & 

bespuiting verhogen 

gifgehalte (verlept loof 

= zeer gevaarlijk)

/ 

Pteridium 

aquilinum 

adelaarsvaren blad / 

kankerverwekkende 

stoffen

 M* paard: alle delen, 

vooral wortel, ook 

gedroogd, bevate 

enzym dat vit B1 

afbreekt, 

zenuwstoornissen, 

zonder behandeling 

dodelijk

/  dwerggeit: X + varens 

X
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Pulsatila vulgaris wildemanskruid /  / / /  dwerggeit: X + varens 

X

 Pulsatilla vulgaris 

wildemanskruid giftig 

(blad & sap, sap bij 

aanraking) maag-, 

darmontsteking, 

opwekkend overgaand 

in verlamming, 

huidontstekingen, D: 

zelden vergiftigingen

Pyracantha vuurdoorn / M* bessen /  /  /  zaden, wortels, bessen, 

bladeren matig giftig 

bij inname; 

misselijkheid, braken 

& droge mond, 

verwijde pupillen, 

versnelde hartslag & 

koorts bij eten bessen, 

hete droge huid

Quercus robur eik / / paard: jonge eikels, 

jonge bladeren; grote 

hoeveelheden: 

darmverstoppingen, 

weinig eetlust

geit: eikels (zeker 

onrijp) hoge 

tanninegehalte; dieren 

eten ze echter graag en 

daardoor vergiftiging 

dwerggeit: eikels: X giftig (jonge bladeren 

& groene eikels ) 

sufheid, 

darmverstopping, 

hevig urineren & 

versnelde pols & 

ademhaling, later soms 

buikpijn, bloederige & 

slijmerige buikloop, 

beven & dood dr 

uitputting; M: geen 
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Ranunculus boterbloem(soorten) / M* paard: sap van alle 

delen, smaakt scherp; 

speekselvloed, 

mondslijmvliesontst., 

koliek, maagdarmonst, 

bloederige buikloop, 

nierontst.; gedroogd 

niet giftig

/  dwerggeit: familie van 

de monnikskap, zeer 

giftig

Ranunculus ficaria speenkruid plant / giftig voor mens /  /  /  / 

Rhamnus soorten vuilboom / sporkehout 

/ (wegedoorn)

bes & twijgen / giftig 

voor mens & dier

Rhamnus frangula ** 

alle dieren 

/  geit: Rhamnus 

frangula: blad, hout & 

bessen; maag-

darmonsteking, vaak 

gepaard met bloed-

diarree. (behandeling 

lijnzaadlijm)

dwerggeit: sporkehout: 

bladeren, zaden, 

vruchten gevaarlijk + 

Wegedoorn: vruchten 

giftig

Rhamnus frangula 

matig giftig: vrucht, 

bladeren, bast bij 

inname van grote 

hoeveelheid M & D; 

hevige diarre, 

buikloop, koorts, 

duizeligheid
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Rheum 

rhabarbarum 

rabarber  /  ** vooral varkens en 

geiten

/  /  dwerggeit: grote 

hoeveelheden: diarree 

giftig (bladschijven) 

overgeven, buikloop, 

verminderde 

bloedstolling; M: 

risicogroep : mensen; 

D: vooral varkens en 

geiten gevoelig

Rhododendron rododendron catawbiense - 

ponticum blad / 

dodelijk voor rundvee

** alle dieren + M** 

bloem en blad

paard: vnl. bladeren & 

bloemen; sterke 

speekselvloed, 

krampen, 

spiertrillingen, 

spierzwakte, onzekere 

gang, hoestejn, 

verzwakte ademhaling 

geit: bladeren 

bijzonder giftig; 

speekseldelen, braken, 

koliek & bloed-diarree, 

tenslotte sufheid & 

verlamming (tegengif: 

sterke thee of aftreksel 

berkenbast)

dwerggeit: bladeren 

giftig

giftig (blad & bloem) 

M: speekselvloed, 

tranenvloed, braken, 

buikloop, stuipen, 

hevige transpiratie, 

vertraagde 

hartwerking, verlaagde 

bloeddruk, slaperigheid 

& verzwakte 

ademhaling; D: 

speekselvloed, 

Rhus radicans azijnboom/gifsumak azijnboom: blad / 

veroorzaakt huiduitslag 

bij mens

gifsumak: M*** alle 

delen 

/ /  / 
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Rhus typhina azijnboom /  M* blad en vrucht /  /  / 

Ricinus 

(communis)

wonderboom gehele plant,vooral 

zaden / zeer sterk giftig 

voor mens 

** alle dieren + 

Ricinus communis: 

M** zaden 

/  /  /  zeer giftig (alle delen, 

vnl zaad & wortels) 

brandend gevoel in 

mond & keel, 

buikloop, 

darmklachten, 

nieraandoeningen; M: 

1-3 gekauwde zaden 

voor kind mglk 

dodelijk; D: krijgen 

enkele uren of dagen 

Robinia Acacia acacia / M* schors en vruchten /  /  / 
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Robinia 

pseudoacacia 

gewone acacia/ witte 

acacia

alles / blad gevaarlijk 

voor paarden, bloem en 

twijgen dodelijk 

** vooral paarden paard: vnl bast; 

mondontsteking, 

koliek; grote 

hoeveelheden: 

hartstoornissen & 

verlammingen

geit: vnl. bast (vnl. in 

herfst); bloedige maag-

darmontsteking

/  giftig (alle delen, vnl 

bast, stam & twijgen) 

kramp, slaperigheid, 

braken, M: risicogroep 

: mensen; D: paarden 

het gevoeligst : bij 

geringe hoeveelheid 

reeds 

mondontstekingen, 

kolieken, buikloop 

gevolgd dr verstopping

Ruta graveolens wijnruit / M* /  /  / 

Salvia sp. Saliesoorten / / / / / matig giftig, bladeren 

zijn weinig giftig, maar 

aftreksels kunnen 

problemen geven 
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Sambucus nigra gewone vlier sap van onrijpe 

vruchten / gevaarlijk 

voor mens

** dieren eten er niet 

van 

paard: vlier mag 

gegeten worden

/  /  matig giftig: verse 

bladeren & schros, 

onrijpe bessen in lichte 

mate bij inname, 

braken en hevige 

buikloop, maag & 

darm ontsteking, dieren 

mijden de plant

Sambucus 

racemosa 

trosvlier, bergvlier blad & vrucht / 

gevaarlijk voor mens

/  /  /  dwerggeit: trosvlier: 

zaden & vruchten 

giftig

Sanquinaria sanquinaria gehele plant, vooral het 

sap / zeer sterk giftig 

voor mens

/  / /  / 
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Saponaria 

officinalis 

zeepkruid / M** worstelstok /  /  / 

Sarcococca sarcococca gehele plant / 

gevaarlijk voor mens, 

matig giftig

/  /  /  / 

Securigera varia bont boonkruid plant / zeer giftig voor 

mens

/  /  /  / 
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Sedum acre L. muurpeper / /  /  /  /  giftig (kruid) braken & 

hevige diarree

Senecio kruiskruid / M* / /  dwerggeit: X

Senecio jacobaea jacobskruiskruid / / paard: alle delen; vers 

& gedroogd; bitter, 

echter onherkenbaar in 

hooi; soms acuut: 

spierzwakte, loomheid, 

versnelde ademhaling 

& pols, koliek + dood; 

accumulatief: 

geelzucht, dood

/  dwerggeit: Jacobskruid 

X
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Sinapsis alba witte mosterd / / paard: idem zwarte 

mosterd (Brassica 

nigra)

/  / 

Sinapsis arvensa herik / / paard: zaden & groene 

delen, irriteren huid, 

maagdarmkanaal, lever 

en nieren; zie zwarte 

mosterd (Brassica 

nigra)

/  / 

Solanum nachtschade  gehele plant / vooral 

de bessen / sterk giftig 

voor mens 

/  zie Solanum 

dulcamara, S. nigrum, 

S. tuberosum

/  / 
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Solanum 

dulcamara

bitterzoet zie Solanum / paard: groene bessen 

zijn giftigst 

(alkaloïden), ook 

bladeren, stengel en 

rode bessen giftig, ook 

gedroogd; paarden 

lusten het niet, veel 

bessen --> 

maagslijmvliesbeschad

iging

/  /  giftig (alle, onrijpe 

bessen) braken, 

buikloop, huiduitslag, 

hallucinaties, 

lusteloosheid, 

verlammingsverschijns

elen & coma, M: 

risicogroep; D: zelden 

vergiftigingen

Solanum nigrum zwarte nachtschade zie Solanum / paard: vooral onrijpe 

bessen, ook stengel en 

bladeren, rijpe bessen 

niet, sterke smaak , 

maagdarmstoornissen, 

verwiojding pupillen, 

neerslachtigheid, 

liggen in stal, 

ongecoördineerde 

bewegingen, versnelde 

ademhaling & hartslag 

/  dwerggeit: X zeer giftig (alle delen 

vnl onrijpe bessen) 

huiduitslag, braken, 

buikloop, verlamming, 

D eten plant niet graag

Solanum 

pseudocapsicum

oranjeappelboompj

e

/ / / / / vruchten matig giftig
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Solanum 

tuberosum

aardappelplant zie Solanum / paard: bessen, stengel, 

bladeren, groene 

knollen, knolscheuten 

(solanine) (niet in rijpe 

verse knollen), giftige 

werking op 

maagdarmkanaal, 

afbraak rode 

bloedlichaampjes

/  dwerggeit: uitlopers 

van aardappelen: 

solanine, gevaarlijk

giftig (stengels, 

bladeren, groene 

knollen & 

knolscheuten, 

beschimmelde knollen) 

overvloedig 

speekselvloed, braken, 

buikloop, 

spierverstijving, 

ongecoördineerde 

bewegingen, 

Sophora japonica honingboom peul zaad & schors / 

sterk giftig voor mens

 / /  /  / 

Sorbus sp. lijsterbessoorten / / / / / matig giftig, mogelijk 

zaden, bloemen & 

bladeren, maag-darm 

ontsteking
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Spartium Spaanse brem gehele plant, incl. 

peulen sterk giftig voor 

mens

/  /  /  / 

Symphoricarpus 

albus

sneeuwbes / / / / dwerggeit: zaden & 

vruchtig giftig

giftig (bessen) 

slijmvliesontsteking, 

braken, buikloop, 

bewusteloosheid; D: 

geen vergiftigingen 

bekend 

Taxus baccata gewone taxus - 

venijnboom

takken, naalden en 

zaden / zeer giftig voor 

paarden, koeien & 

schapen

** alle dieren paard: blaadjes, schors, 

pitten; ook gedroogd; 

bladeren & bessen zeer 

giftig; mogelijks reeds 

na 5 min. dodelijk

geit: naalden, zaden & 

hout zeer giftig (rode 

mantel van bessen niet - 

vogels eten bessen); 

100g = hartverlamming 

na enkele uren (dood), 

bij minder: maag-

darmontsteking, dood 

na langere tijd; ook 

schapen, runderen, 

paarden. Katten & 

dwerggeit: taxus: zeer 

giftig; venijnboom: 

zeer giftig zowel 

naalden als bessen

zeer giftig (bladeren, 

schors, zaad & bessen) 

maagdarmontsteking, 

duizeligheid, 

verwijding pupillen, 

spiersamentrekkingen, 

purperen huidvlekken, 

onregelmatige 

polsslag; M: enkele 

bessen voor kind 

levensgevaarlijk; D: 

Pagina 50 van 55



giftigeplanten

Thuja levensboom blad, twijgen & hout / 

zeer sterk giftig voor 

mens 

/ paard: vnl. takken; 

ademhalingsmoeilijkhe

den, schuim om mond, 

darmkrampen

/  /  zeer giftig (alle delen 

vnl bladeren) 

maagdarmstoornissen, 

krampen; M; D: eten 

meestal niet, paarden 

& runderen wel: 

overvloedig 

speekselafscheiding, 

kolieken, bloederige 

buikloop & 

verlamming, koud w 

Trifolium 

hybridum

bastaardklaver / / paard: hele plant giftig, 

veel: zonnebrand, 

leverschade, 

hoefbevangenheid

/  / 

Ulex gaspeldoorn gehele plant / sterk 

giftig voor mens

/ / /  dwerggeit: hele plant 

giftig
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Veratrum nieswortel gehele plant / sterk 

giftig voor mens

/ / /  / 

Viburnum opulus Gelderse roos / 

sneeuwbal
/ / / / dwerggeit: Gelderse 

roos: vruchten zijn 

giftig; sneeuwbal: 

bladeren

giftig (bladeren, 

schors, bessen) maag-, 

darmontsteking

Vicia wikke / zie Galega officinalis paard: alle delen, vnl. 

boonachtige zaden, 

leverbeschadiging, 

gevoeligheid zonlicht, 

geelzucht, verlamming 

slokdarm, diarree, 

bloederige urine

/  dwerggeit: X
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Viscum album maretak / ** vogels eten de 

bessen 

/ / dwerggeit: vruchten 

giftig

giftig (bladeren & 

bessen ) maag- 

darmontstekinq, 

buikloop, 

darmklachten; merels 

& lijsters eten bessen 

graag

Wisteria sinensis blauwe regen / / paard: zeer giftig / X giftig (tak, peul, zaden) 

braken, buikloop

Kolom A: Neerlandstuin: http://www.neerlandstuin.nl/algemeen/giftig.html
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Kolom F: http://www.tuinkrant.com/tkarchief/tk/info/giftig_frisgroen_gifgroen.htm

Vermelding van enkele giftige planten/bomen voor geiten.

Kolom E: dwerggeiten: http://users.skynet.be/sitemap/index1.htm

- Mangolia wordt ook vermeld (X)

- Pirisboompje wordt ook vermeld (Pieris?): speekselen, braken, opgewonden zijn, longoedeem

- en ook: loof van tomaten, spruiten en tulp

Klik de rubriek info aan, en dan de link giftige planten.

Bijkomend worden ook enkele groenten en fruit vermeld: bv. appel, peer, tomaat, koolsoorten, etc.

Deze site geeft ook planten die een paard WEL mag eten: distels, brandnetels, hop, vlier, braam, berk, wilg, paardebloem,

akkermelkdistel en groot hoefblad.

Kolom D: Belgische Organisatie Dwerggeiten: http://www.dwerggeiten.be/dwerggeiten/giftigeplanten/giftigeplanten.htm

Kolom B: Steko - plantenkwekerij: http://www.steko.nl/info-giftig-2.htm

Met twee lijsten:

1) giftige planten voor mensen en dieren

2) giftige planten voor mensen (aanduidingen uit deze lijst zijn voorafgegaan door M)

Kolom C: Giftig voor paarden: recreatieruiter: http://www.recreatieruiter.nl
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- Tomaat (Solanum licopersicum) giftig, stengels & bladeren, groene of onregelmatig gekleurde tomaten bevatten geringe hoeveelheden gifstoffen

Deze lijst moeten we nog verder invullen met: Tuinplanten met irriterende werking die na aanraking overgevoeligheid voor zonlicht of verbranding veroorzaken

Digitale versie van een brochure uitgegeven door het PVI (Provinciaal Veiligheidsinstituut) te Antwerpen in 1995 naar aanleiding van de tentoonstelling 

Frisgroen! Gifgroen?.

Bepaalde planten kunnen voor dieren levensgevaarlijk zijn. Planten die giftig zijn voor mensen hoeven dat niet te zijn voor dieren en omgekeerd.

M = mens; D = dier

Worden verder ook nog vermeld:
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