
Diospyros lycioides 
 

E: blue bush, jackalberry, monkey plum 

A:  bloubos, jakkalsbessie/jakkalsbessiebos 

D:  Blaubusch. Schakalbeere 

H:  omuzema/e, omundumbiri, omuryambandje 

 

Na ongeveer dertig jaar in hierdie 

omgewing het ek die struik eers onlangs 

ontdek by Duikersvlei langs die pad. Die 

rede is seker, dat ek GEDINK het, dis 'n 

ander een wat ek ken( Kalahari  taaibos) 

en nie meer moeite gedoen het om seker 

te maak nie. Dalk gaan dit met van julle 

netso. Die naam "bloubos" laat 'n mens 

ook wonder, want blouerig is die kleur 

van die blare werklik NIE, dis groen. 

 

Volgens die Tree Atlas of Namibia kom 

die struik oor die hele land voor, behalwe 

in die woestyngebiede. Dit groei langs 

riviere, hier by ons langs vleie/panne en 

by Duikersvlei langs die pad in die sand. 

Daar vorm dit 'n redelik digte boskasie 

SONDER DORINGS. Dit kan egter tot 

boompies van tot ses m hoog groei. 

In die boeke wat ek geraadpleeg het, wys 

hulle 'n helder rooi bessie; ek sien net 

eers vuilgeel, dan bruin bessies, wat die 

identifikasie natuurlik BAIE bemoeilik. 

Kan dit wees, dat die vrugkleur afhang 

van die grondtipe? 

 

Soos die volksname aandui, word die 

bessie deur jakkalse gevreet (het julle 

geweet dat 'n jakkals se dieet tot 75% 

vegetaries is?) 

Wild en vee vreet graag hieraan, oor die 

voedingswaarde kon ek niks opspoor nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boesmans in Boesmanland eet dit ook so af en toe, maar hulle versamel die bessies nie op groot maat nie, 

hulle gebruik die plant eerder medisinaal: 

• as tandstokkie/tandeborsel : 'n Stukkie tak word afgebreek en gekou vir tand- en mondhigiene. Dit 

werk antibakterieel, reinigend en verwyder selfs tandsteen. Dit werk by sterk verkoue tot selfs in 

die longe. Hierdie "tandeborsel" van jakkalsbessie word feitlik  op die hele kontinent 

gebruik.(Sien foto, dis die geel ene) 

 
• om aborsie in te lei: Die bas van die wortels word afgestroop, tot 'n bolletjie gerol en in die skede gesit 

verkieslik in die tweede swangerskapsmaand. As dit later gedoen word, is die gevaar van doodbloei groot. 

• oogmedisyne: word ook van die wortelbas gemaak 

• teen hardlywigheid, maar ook teen gastro kan 'n aftreksel van blare en bessies gedrink word 

• hart: As jou hart swaar is en jou (lewens-) vlammetjie laag brand, bv. in tye van rou (Trauer), dan het jy 

jakkalsbos en rooivergeetwortel (Galium tomentosum) nodig. 'n Aftreksel daarvan help om die verlies van 

'n geliefde beter te kan verwerk en kry jou weer op koers (volgens Oom Willem en Antoinette Pienaar in 

"The Griqua's Apprentice") 

 

Ander gebruike:  Die takke vir die bou van skerms, krale en pondokke 

 Ge-distilleer gee dit 'n skaflike "mampoer" (Klarer) af 

 Die wortels gee 'n mooi geelbruin kleursel (kleur van leer, hout, materiaal) 

 

 
 

Vergiftiging deur die voedselopname Diospyros lycioides is ook al gerapporteer. Nadoodse ondersoek 

wys innerlike bloeding in verteringskanaal en longe, asook water op die longe. Dalk te veel gevreet op 'n 

verkeerde tydstip? 
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