
 HEVOSELLE MYRKYLLISET KASVIT 

Aasinkorvat (Syngonium) 

 Saattavat aiheuttaa iho- ja silmä-ärsytystä, limakalvokipua ja turvotusta.  Suu huuhdellaan. Jos 

kehittyy nieluturvotusta tai silmäoireet jatkuvat, potilas tulee toimittaa lääkäriin 

 Agaavet (Agave) Saattavat aiheuttaa iho- ja silmä-ärsytystä, limakalvokipua ja turvotusta.  Suu 

huuhdellaan. 

 Aitalikusteri (Ligustrum vulgare) Kasvi on myrkyllinen, mutta pienen määrän syöminen aiheuttaa 

harvoin oireita. 

 Aitoelämänlanka (Pharbitis (Ipomoea) purpurea) Kasvi on myrkyllinen, mutta pienen määrän 

syöminen aiheuttaa harvoin oireita. 

Alppiruusut (Rhododendron) Kasvi on myrkyllinen, mutta pienen määrän syöminen aiheuttaa 

harvoin oireita. 

 Alvejuuret (Dryopteris) Kasvi on myrkyllinen, mutta pienen määrän syöminen aiheuttaa harvoin 

oireita. 

 Amatsoninlilja (Eucharis x grandiflora) Mahan ärsytysoireita aiheuttava kasvi. Runsaasti syötynä 

saattaa aiheuttaa vapinaa ja kouristuksia. Jos on syöty kasvin sipuliosaa tai runsaasti muita 

kasvinosia, annetaan lääkehiiltä. 

 Chilipippuri (Capsicum) Kasvi aiheuttaa lähinnä paikallisia ärsytysoireita. 

 Elämänlangat (Pharbitis (Ipomoea)) Kasvi on myrkyllinen, mutta pienen määrän syöminen 

aiheuttaa harvoin oireita. 

 Espanjanneito (Nigella hispanica) Kasvi on myrkyllinen, mutta pienen määrän syöminen aiheuttaa 

harvoin oireita. 

 Euroopansorvarinpensas (Euonymus europaeus) Kasvi on myrkyllinen, mutta pienen määrän 

syöminen aiheuttaa harvoin oireita. 

 Flamingonkukat (Anthurium) Kasvi aiheuttaa lähinnä paikallisia ärsytysoireita. 

 HIIRENVIRNA: (V. cracca) 

Siemenet sisältävät myrkyllisiä valkuaisaineita, jotka saattavat aiheuttaa syanidi myrkytyksen.  

 Heliotrooppi (Heliotropium arborescens) Kasvi on myrkyllinen, mutta pienen määrän syöminen 

aiheuttaa harvoin oireita. 

 HEVONHIERAKKA:  

Ei ole hevoselle myrkyllinen, vaikka eräät muut eläimet voivat saada siitä oireita, ripulia. kts. 

Hevosen rohtokasvit.  

  



Hevoskastanjat (Aesculus) Kasvi on myrkyllinen, mutta pienen määrän syöminen aiheuttaa 

harvoin oireita. 

 Hullukaali (Hyoscyamus niger) Kasvi on myrkyllinen. Tyypillisiä oireita ovat suun kuivuminen, 

jano, nielemisvaikeudet ja mahaoireet. Suurilla annoksilla myös levottomuus, huimaus, kouristukset 

ja tajuttomuus ovat mahdollisia. Siemenet ja lehdet sisältävät eniten myrkyllistä ainetta. Muutama 

siemen voi jo aiheuttaa lapselle oireita. Kasvia syöneelle annetaan lääkehiiltä ja hänet toimitetaan 

lääkäriin 

 HULLURUOHO: (Datura stramonium) 

 Pahanhajuiset kukat. Mustat erittäin myrkylliset siemenet ovat piikkisen siemenkodan sisällä. 

Siemenet ovat makeita, mutta myrkyllisiä. Lieviä myrkytysoireita ovat käheys, nielemisvaikeudet ja 

voimakas jano. Vaikeissa tapauksissa iho punertuu, silmäterät eivät reagoi valoon. Potilasta huimaa, 

näkö hämärtyy ja hän näkee värillisiä harhanäkyjä. Koko kasvi on myrkyllinen. 

 KALLIOKIELO: (Polygonatum odoratum) 

 Myrkyllinen kokonaan kuten tavallinen kielokin. 

   

KALMIAT: (Kalmia) Kasvi on myrkyllinen, mutta pienen määrän syöminen aiheuttaa harvoin 

oireita. 

                           ********************************************* 

 KANARIANTRAAKKIPUU: (Dracaena draco) Kasvi on myrkyllinen. 

                            ********************************************* 

 KIELO: (Convallaria majalis) 

Koko kasvi on myrkyllinen. Myös kielomaljakon sisältämä kukkavesi on myrkyllinen. LEHDET 

VOIVAT AIHEUTTAA ULKOISTA KOSKETUSÄRSYTYSTÄ. 

 KORTTEET: 

mm. Suokorte ei varsinaisesti tapa, mutta aiheuttaa vakavia oireita. 

 KUISMAT: 

Voivat aiheuttaa yliherkkyyttä auringonvalolle, aiheuttaa myös ihottumaa. 

 KULTASADE: 

Roikkuva kasvi. Etenkin siemenet erityisen myrkyllisiä. 

 KUUSAMA: (Lonicera-lajit) 

Kokonaan myrkyllinen 



 KOIRANHEISI: (Vuburnum opulus) 

 Pensaan korkeus on 1-4 m ja kasvaa Etelä-Suomen lehdoissa. Koko kasvi on myrkyllinen. 

 KOIRANKIELI: (rohtokoirankieli) (Cynoglossum officinale) 

 Myrkyllinen, rauhoitettu. Sisältää vahvaa narkoottista hermomyrkkyä. 

 KONNANLEINIKKI: (Ranunculus sceleratus) 

 Lehdet ärsyttävät ihoa ja aiheuttavat rakkuloita. 

 KÄENKUKKA: (Lychnis flos-cuculi) 

 KÄÄRMEENPISTOYRTTI: (Vincetoxicum hiruninaria) 

Sisältää hyvin myrkyllistä maitiaisnestettä. Toipumismahdollisuudet huonot. 

 LEINIKIT 

Niitty-ja rönsyleikki myrkyllisiä 

  Lehtokuusama (Lonicera xylosteum) 

Myrkyllinen. 

Lehtosinijuuri (Mercurialis perennis) Kasvi on myrkyllinen. 

LUMIMARJA: (Symphoricarpos racemosus) 

 Myrkyllinen, valkomarjainen koristepensas, usein villiintynyt.Aiheuttavat lähinnä mahaoireita. 

Saattaa aiheuttaa tokkuraisuutta, jos syöty määrä on hyvin suuri. Yli 10-15 marjaa syöneelle 

annetaan lääkehiiltä. 

  Lupiinit (kitkerät) (Lupinus) Lajeja on monta sataa. Osa niistä on syötäväksi kelpaavia ja osa 

myrkyllisiä. Ylesiesti tiinvarsilla kasvava lupiini on myrkyllinen. 

 Lyhtykoisot (Physalis alkekengi (P. franchetii)) Kasvi on myrkyllinen. 

  Maustesahrami (maustekäyttö on vaaratonta) (Crocus sativus) Kasvi on myrkyllinen, mutta 

pienen määrän syöminen aiheuttaa harvoin oireita. 

 MARJAKUUSI: 

Hevosten keskuudessa hyvin pidetty. Yksi suupala riittää tappamaan hevosen välittömästi. 

Poistettava laitumelta! 

 Mooseksenpalavapensas [F] (Dictamnus albus) Ihoaltistus voi aiheuttaa valon vaikutuksesta 

ihottumaa, palovammoja tai rakkuloita. Iho huuhdellaan ja se tulee suojata UV-valolta 

(auringonvalolta) vähintään kahden vuorokauden ajan. Hoidetaan oireenmukaisesti. 

  



Mustakuusama (Lonicera nigra) Kasvi on myrkyllinen, mutta pienen määrän syöminen aiheuttaa 

harvoin oireita. 

 MYRKKYKATKO: (täplikas katko) (Conium maculatum) 

 ÄLÄ SEKOITA KOIRANPUTKEEN. HYVIN VAARALLINEN. Lehteä hieraistaessa 

myrkkykatkosta lähtee epämiellyttävä, tunkkainen haju, mutta koiranputkesta raikas, porkkanainen 

tuoksu. Varressa on tummanpunaisia täpliä. Sisältää lähinnä alkaloideja koniini ja N-

metyylikoniini. Määrät vaihtelevat kasvin iän ja vuodenaikojen mukaan. Koniini on voimakas 

myrkky, joka imeytyy helposti iholtakin. Iholla se aiheuttaa tunnottomuutto lamaannuttamalla 

tuntohermojen päätteet. 

 MYRKKYKEISO: (Cicuta virosa) 

 ÄLÄ SEKOITA KOIRAN- TAI VÄINÖNPUTKEEN. Noin metrin korkuinen ja tuoksuu hyvälle. 

Myrkyllisin kasveistamme. KAsvaa vesiperäisellä maalla, Lapissa harvinainen. Usein koko kasvi 

kelluu veden päällä, varren ja juuren alaosa on jaettu kammioihin tai lakoreihin, jotka ovat hyvä 

tuntomerkki. Koko kasvi on myrkyllinen. 

 MYRKKYKIRVELI: (Chaerophyllum temulum) 

 Harvinainen. 

 MÄKIKUISMA: (H. perforatum) 

Mäkikuisma sisältää valoherkistäjäainetta nimeltä hyperiini, joka herkistää ihon auringon valolle ja 

iholle saattaa muodostua rakkuloita 

 NÄSIÄ: (Daphne mezereum) 

 Pensas on korkeudeltaan 40-150 cm. Koko kasvi on myrkyllinen. 

  

OHDAKKEET: 

Eivät varsinaisesti ole myrkkykasveihin kuuluvia, mutta aiheuttavat haavoja ja poltetta hevosen 

suuhun ja suu pieliin. Ohdakkeet ovat erittäin hyviä vanhoille hevosille ja niille jotka tarvitsevat 

lisäravinteita. 

 ORAVANMARJA: (Maianthemum bifolium) 

 Koko kasvi on myrkyllinen. 

 PELTOEMÄKKI: (Fumaria officinalis)Sisältää useita alkaloideja, mm. fumariinia, sinaktiinia ja 

protopiinia. 

 PELTOVILLAKKO: (Senecio vulgaris) 

 Koko kasvi on myrkyllinen. 

  



PAATSAMA: (Frangula alnus) 

 Paatsaman kuori ja marjat ovat myrkyllisiä. 

 PAHAPUTKI: (Oenanthe aquatica) 

 PUJO: 

Joissain lähteissä tämäkin kasvi luokitellaan myrkylliseksi eläimille. Hevoset kuitenkin saavat ja 

voivat syödä pujoa ja tekevätkin sitä mielellään. Pujo on suoliston ja ruuansulatuksellisesti hyvä 

rohtokasvi, joka lisää syljeneritystä, edistää ruuansulamista ja jne.  

 RAPARPERI: 

Ei ole hevoselle myrkyllinen, mutta oksaalihappopitoisuutensa vuoksi suositellaan vain esim 

ulkoiseen käyttöön, jossa sillä onkin hyvät ominaisuudet esim nivel vaivojen hoidossa (ns "vetävä" 

vaikutus=poistaa nestettä). 

 Ritarinkannukset (Delphinium) Kasvi on myrkyllinen, mutta pienen määrän syöminen aiheuttaa 

harvoin oireita. 

 Ritarinkukat (Amaryllikset) (Hippeastrum) Mahan ärystysoireita aiheuttava kasvi. Annetaan ½ 

lasillista juotavaa. Jos on syöty kasvin sipuliosaa tai runsaasti muita kasvinosia, annetaan 

lääkehiiltä. 

 ROHTORAUNIOYRTTI: 

Myös tästä kasvista puhutaan joissain oppaissa myrkyllisyydestä, näin ei kuitenkaan ole. 

Rohtoraunioyrtti eli mustajuuri tai räkäjuuri on erittäin rohdoksellinen ja hyvä kasvi hevosten nivel- 

ja luustosairauksien hoidossa. Annetaan sisäisesti, ulkoisestikin käytetään hauteissa. Myös ihmiset 

voivat tätä vanhaa rohtokasvia käyttää (käytetään juuret).  

 SANIAINEN eli IMARRE: 

Runsaammin syötynä myrkytys, pieni satunnainen annos ei myrkytä. 

 SUDENMARJA:  (Paris quadrifolia) 

 Yleinen koko maassa Lappia lukuunottamatta. Koko kasvi on myrkyllinen. 

 SUOPURSU: (Ledum palustre)Koko kasvissa on myrkyllistä haihtuvaa öljyä. 

 TAMMI: 

Terhot ja lehdet myrkyllisiä. Aiheuttaa mm. ummetusta ja munuaisongelmia. 

 TERTTUSELJA: (Sambucus racemosa)Marjat ovat myrkyllisiä. 

  

  



UKONPUTKI: (Heracleum sphondylium) 

Ukonputkessa on valonherkistäjäaineita. Tuoreiden lehtien ja varsien koskettaminen aiheuttaa 

ihottuman, joka pahenee auringon säteiden vaikutuksesta. Alussa iho punoittaa, myöhemmin siihen 

muodostuu nestemäisiä rakkuloita, joista puhkeaa märkäisiä haavoja. 

 VAIVERO: (Chamaedaphne calyculata) 

VALKOVUOKKO: (Anemone nemorosa) 

 VEHKA: (Calla palustris)Yleinen suo- ja rantakasvi. Korkeus 20-40 cm. Juurakko ja marjat 

myrkyllisiä. 

VUOKOT: (Anemone-lajit)Koko kasvi on myrkyllinen. 

VILLAKOT: 

Erityisesti Jaakonvillakko hyvin myrkyllinen. Poistettava laitumelta! 

 


