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Dis lente. Dis weer "slangkoptyd". Feitlik almal van ons het 'n idee hoe lyk die plant. Die 

gifbol sit onder in die grond. In lente begin hy sy blomkop uitstoot tot ongeveer 30 cm hoog. 

Die koppie is eers gebuig, die knoppe is nog toe. Soos die eerste blomme oopmaak, tel hy sy 

"kop" op om dan regop te staan. Sy naam kom van sy gebuigde kop (soos 'n kobra) vandaan. 

  

In tye van droogde, veral wanneer daar nie meer gras is nie, "val" veral kleinvee vir hierdie 

groenigheid; ooie wat lammers het en melk moet produseer, soek groen goed. SLANGKOP 

IS REGTIG GIFTIG. 

  

As die skape en/of bokke saans van die veld af kom, en daar is van hulle, wat agter by die 

trop uitgesak het, tekens van moegheid/uitputting toon en effens opgeblaas lyk, kan dit 

vergiftiging wees. MOENIE HULLE DAN WATER GEE NIE. Water los die gif op, en dit 

beland vinniger in die bloedbaan. 

 

Dosering met "activated charcoal" in poeiervorm (beskikbaar by apteke) is ‘n goeie 

behandelingsmetode; 250g van die poeier gemeng met water per kleinvee-eenheid. 

 

‘n Goeie boereraat volgens Dr. Lichtenberg is om die bolle uit te grawe, dit in 'n sak (moet 

water deur laat) te sit en die sak in die krip met drinkwater te hang. Die gif word vrygestel en 

die diere leer om die plant nie te vreet nie. Vervang bolle af en toe. 

  

Om die kanse vir vergiftiging te verminder, help dit ook om die bolle waarvan jy weet uit te 

grawe en te vernietig. 

  

Die "groot broer" van die gewone slangkop is die Drimia altissima; ook giftig. Dit lyk vir my, 

of hierdie plant oor die jare meer geword het. Hy staan tot oor 1.50 m hoog en groei in 

"kolonies". Ek het al oor die 60 bolle bymekaar op een plek gekry. 
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