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Alpaca-Ranch 

In een weide kom je veel ver-

schillende planten tegen. De een 

kan geen kwaad de ander wel. 

Om goed op de hoogte te zijn van 

dat verschil ben ik mij gaan ver-

diepen in het Jacobskruiskruid. 

Hieronder heb ik een stukje tekst 

geschreven om mijn  kennis/

ervaring met andere alpaca hou-

ders te kunnen delen. 

Jacobskruiskruid, ook wel afge-

kort als JKK, is ook bij ons in 

Brabant weer te zien. 

Het is een tweejarig kruid. Het 

eerste jaar groeien de rozetten 

en die zijn het gehele jaar door 

te zien. Het tweede jaar bloeit 

het kruid. De bloeitijd duurt on-

geveer vier maanden en start in 

de maand juni en eindigt in de 

maand september. 

Om zeker te weten of het om JKK 

 J A C O B S K R U I S K R U I D  

Het versturen van informatieve nieuwsbrieven is voor Alpaca-Ranch 

een manier om kennis door te geven. Kennis over de alpaca is van 

belang om een goede basis te leggen voordat men aan een alpaca-

fokkerij begint maar zeker ook tijdens je loopbaan als fokker wil je 

steeds meer weten over dit prachtig dier. Voor ons is het onmogelijk 

alle onderwerpen te behandelen. Een boek van Eric Hoffman is echter 

een goed alternatief om toch alle onderwerpen gebundeld te hebben. 

http://www.alpaca-ranch.nl/The_complete_alpaca_book.html 

 

Een ander alternatief is ons in de schoot ge-

worpen door een trouwe lezer van onze 

nieuwsbrieven. Zij wilde meer weten over een 

voor iedereen wel bekend onkruid:  

Jacobskruiskruid. 

 

Aangezien zij zich heeft verdiept in deze voor 

alpacas giftige plant wilde zij de opgedane 

kennis delen met andere alpaca houders. 

 

Daarvoor gebruikt zij een medium met het 

beste bereik onder de alpacahouders in de 

Benelux: de nieuwsbrief van Alpaca-Ranch. 

 

Met elkaar weten we immers meer dan ieder voor zich. Wilt u uw 

kennis over de alpaca ook delen en Alpaca-Ranch kan zich vinden in 

de informatie die verstrekt wordt, dan bieden wij de mogelijkheid 

desbetreffende informatie te verspreiden via onze nieuwsbrieven. 

Stuur de informatie via de mail naar: info@alpaca-ranch.nl  

Tekst: Anita Mooijman 

The complete 

 Alpaca Book 
 

€150,- 
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gaat is de volgende test te doen: 

Pak handmatig de plant met 

wortel uit de grond. De stelen 

kunnen paars zijn, maar bij jong 

kruid is dit nog groen, dus staar 

je niet blind op de kleur paars. 

Snijd vervolgens de stelen door. 

Komt er melksap uit, dan is het 

geen JKK. De steel moet name-

lijk alleen wit van binnen zijn. 

Deze test is met de hand te 

doen, want het kruid is niet gif-

tig bij huidcontact. Alleen via de 

spijsvertering treedt vergiftiging 

op. 

 
Wat doen alpaca’s met het kruid…... 

Staat er voldoende gras in de 

weide, dan eten de alpaca’s het 

kruid niet. Het smaakt bitter en 

is dus niet interessant. Helaas is 

in gedroogde vorm de geur van 

het kruid eraf en wordt het wel 

gegeten en dat is gevaarlijk. Het 

kan bijvoorbeeld in een baal 

hooi terecht zijn gekomen tij-

dens het verwerkingsproces. Is 

de weide leeggegraasd, dan zal 

de alpaca het kruid eten door 

voedselschaarste. De gifstoffen 

zullen na 24 tot 48 uur uitge-

scheiden worden, maar staat er 

veel JKK in de weide en wordt er 

veel van gegeten dan ontstaat 

er schade aan de lever. Probeer 

om bij een schrale weide wat 

oud hooi op de grond te laten 

liggen, zodat JKK minder kans 

krijgt om op die plaats te groei-

en en een bijkomend voordeel is 

dan dat gras zich op die plaats 

kan herstellen. Er wordt gezegd 

dat zaden van de JKK in een 

dichte graszode minder makke-

lijk kiemen, maar uit ervaring 

blijkt wel eens anders. 

 
Wat kan tegen het JKK gedaan  

worden…… 

Het beste is de weide met regel-

maat op dit kruid te controle-

ren. Verwijder het kruid dan 

handmatig inclusief wortel. (Een 

jong plantje kan al een wortel 

van 10 cm hebben). Bedenk wel 

dat bij grotere planten dit wat 

lastiger is, want die zijn diep 

geworteld en eerder begraven 

zaden kunnen  naar de opper-

vlakte komen. Als het kruid af-

gesneden of gemaaid wordt zal 

binnen een paar weken het 

kruid weer terug zijn en moge-

lijk vermeerdering van aantal. 

Door het afmaaien zal de plant 

dus ook niet afsterven, integen-

deel…de levensduur wordt ver-

lengd. Spuiten met de produk-

ten 2.4.D of MCPA kan, maar uit 

ervaring kan ik vertellen dat dat 

tijdelijk of geen resultaat geeft. 

Dus wat kunnen wij doen: re-

gelmatig de weide controleren, 

uitgetrokken  kruid verbranden 

of weggooien in een afgesloten 

bak en als het mogelijk is zor-

gen voor omweiding, zodat zeer 

schrale grond wordt vookomen 

en het JKK minder kans krijgt 

zich te vestigen. 

 

Anita Mooijman 

Voor nog meer informatie over Jacobskruiskruid gebruik de volgen-

de link: http://www.kruiskruid.nl (red.) 


