
Cynodon dactylon 
E:  quick or couch grass 

A:  kweekgras 

D:  Quecke, Hundszahn 

H: omguena   

O: omwindi 

 

 



 
Kweek verdring grasperk. 
 

 
 

Net soos sy groen dele bo, groei sy wortelsisteem onder (ek vermoed ter 

gelyke dele, veral as daar baie water beskikbaar is; in droogtetye is die 

ondergrondse groei sterker) 

Almal van ons ken dit! Maar weet ons REGTIG watter "nuisance" dit is?! 

 



Ons tuiniers het 'n groot geveg daarmee in ons tuine. Dit is 'n groot uitdaging 

om dit daar uitgeroei te kry! Sy wortels gaan tot oor 'n meter diep in die 

grond in, en elke stukkie wat afbreek, terwyl jy probeer om die wortels uit te 

haal en wat op die grond val, groei weer. 

Hoekom floreer dit so goed in ons tuine? Dis die water. Dit soek baie water, 

"steel" dit by ander plante en verdring hulle ...'n uitgemaakte PES. 

Buitendien kan dit ook tot 'n mate giftig vir ons diere wees as gevolg van 'n 

giftige swam wat daarop groei. Diere wat siek word van kweek (kweeksiek), is 

bewerig, loop agter styf, is onvas op die been, tuimel, val en loop lê. So na 48 

ure herstel hulle gewoonlik, maar hulle is verswak. 

‘n Ander moeilikheid ontstaan, as diere jong of verlepte kweek , of kweek 

wat ryp (Frost) gekry het, vreet. Dan kan hulle blousuurvergiftiging/geilsiek 

opdoen. Ons weet almal wat dit is, en dit kan dodelik wees. 

 

Die kweek is egter nie NET sleg nie, dit het ook goeie eienskappe: 

dit is 'n smaaklike voeding met redelik goeie voedingswaarde met groen kos 

die hele jaar oor dit werk erosie tee, veral langs rivierbanke. Dit kan 'n digte 

grasperk maak, hoewel dit effens stekelrig is en glo dit of nie, die groen dele 

gekneus kan bloeding stop. ‘n Mens kan ook wonde en swellings met 'n 

aftreksel (Abkochung) daarvan behandel. (Ek gebruik liewers Betadine salf) 

 

Aan die Duits sprekende mense: as julle google hieroor, moenie "Quecke" 

ingee nie, gee die wetenskaplike naam in. Die "Quecke" in Europa is 'n ander 

grassoort met helende eienskappe (hartprobleme en/of rumatiek). Dit word 

kommersieël gebruik om kruiepille daarvan te maak. 

 

Dalk sien ons nou die kweekgras met ander oë? 

 

 

Inligtingsbronne: Guide to Grasses of southern Africa (Frits van Oudtshoorn) 

Toxic plants of veterinary importance in Namibia (Coleen 

Mannheimer, Anna Marais, Sonja Schubert) 

Wildflowers of the Central Highlands of Namibia (Coleen 

Mannheimer) 

Wild flowers, water plants and grasses of the Okavango 

delta and Kalahari (Veronica Roodt) 

Heil-, Gift- und Essbare Pflanzen in Namibia (Eberhard von 

Koenen) 
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