
Giftige planten 

Heb aandacht voor de planten ROND EN IN DE WEIDE !  

Na één hap gaan de geiten nog niet zoveel last hebben maar als het herhaaldelijk voorkomt 

dat ze eten van giftige planten worden ze ziek.  

Hoe jonger het geitje, hoe gevoeliger! 

De giftigheid van een plant, naast het soort gif dat ze bevat, hangt af van de ingenomen 

hoeveelheid. Geloof niet dat de geiten vanzelf de giftige planten gaan laten staan (behalve dan 

de boterbloemen in de wei).  

Wil je zeker spelen, zorg er dan voor dat ze bij geen sierstruiken, heesters,hagen kunnen 

want de siertuin bestaat hoofdzakelijk uit niet- eetbare planten. Neem het zekere voor het 

onzekere!!  

OPGEPAST ALLE ONDERSTAANDE PLANTEN KUNNEN VERGIFTIGING 

VEROORZAKEN!! 

 

Adelaarsvaren     

Akker en 

moeraspaardestaart 
    

Azalea   

 

Beukenoten het ene dier is gevoelig, het andere niet 

 

Bilzekruid     

Bladeren van perzik min of meer gevaarlijk   

Bladeren van pruim min of meer gevaarlijk   

Bladeren van kers min of meer gevaarlijk   

Bladeren van 

laurierkers 
min of meer gevaarlijk   



Blauwe regen   

 

Boksdoorn bloemen en vrucht giftig 

 

Boterbloem familie van de monnikskap, zeer giftig   

Brem zaden en vruchten giftig 

 

Clematis   

 



Doornappel alle delen giftig 

 

Duindoorn   

 

Eikels  Schadelijk bij grote hoeveelheden   

Gaspeldoorn hele plant giftig 

 

Gelderse roos vruchten zijn giftig 

 

Goudenregen 
de stof cytisine wordt met de melk 

uitgescheiden, alle delen zijn giftig 

 

Heermoes, 

kwadenaard 
kan oorzaak zijn van erge diaree   

Heggerank alles, vooral bes en wortel   

Herfststijlloos   

 



Hersthooi   

 

Hondpeterselie     

Hulst vruchten giftig 

 

Jacobskruid     

Jeneverbes vruchten giftig 

 

Juniperus   

 

Kardinaalsmuts bladeren, zaden en vruchten zijn gevaarlijk 

 



Kamperfoelie vruchten zijn giftig 

 

Klaproos   

 

Klimop 

 Sommige speciale soorten kunnen 

schadelijk zijn vooral bloemen ervan. 

Geiten eten de normale soorten zeer graag! 

 

Kruiskruid     

Laulier   

 

Lelietje van dalen gehele plant zeer giftig 

 



Liguster zaden en vruchten zijn giftig 

 

Ligusterhaag   

 

Lupinen 

deze komen veel voor in siertuinen (niet te 

verwarren met de zoete lupine : deze is niet 

gevaarlijk) 

 

Mahonie vruchten zijn giftig 

 

Mangolia   

 

Maretak vruchten zijn giftig   



Monnikskap 
blauw of geelbloeiend, zwaar vergif, ook 

wortels 

 

Narcissen 
zowel het loof als de knollen zijn giftig 

voor geiten 

 

Oleander   

 

Pirisboompje 
veroorzaakt speekselen, braken, 

opgewonden zijn, oedeem in de longen 
  

Rhododendron de bladeren zijn giftig voor geiten 

 

Rode kornoelje vruchten zijn giftig   

Rood peperboompje alle delen zijn giftig 

 

    



Rebarberbladeren in grote hoeveelheden gegeten, oorzaak van 

diaree 

Scheerling alle delen zijn giftig   

Sneeuwbal bladeren zijn giftig   

Sneeuwbes zaden en vruchten zijn giftig   

Slangenwortel alle delen giftig   

Sporkehout bladeren, zaden en vruchten zijn gevaarlijk   

Stinkende gouwe   

 

Tabak   

 

Taxus zéér giftig! 

 

Tomatenplanten het loof is giftig   

Trosvlier zaden en vruchten zijn giftig   

Tulpen voorzichtig zijn met het loof 

 

Uitlopers van 

aardappelen 
bevatten solanine, gevaarlijk   

Varens     

Venijnboom zeer giftig, zowel de naalden als de bessen   



Vingerhoedskruid   

 

Vlakke dwergmispel vruchten zijn giftig 

 

Waterschering     

Wegedoorn vruchten zijn giftig 

 

Waterschering     

Wikkesoorten     

Wilde wingerd de vruchten zijn giftig 

 

Wolfskers alle delen giftig   



Wolfsmelk alle delen giftig 

 

Zwarte nachtschade     

 


