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Een nieuwe variëteit van Solanum triflorum Nutt

door

S.J. van Ooststroom (Rijksherbarium, Leiden)

Var. dentatum Ooststr., nov. var., a var. triflorumdiffertfoliis oblongis apice acutis

basin versus attenuatis marginibus utrinque 2—4-dentatis.

Sinds de eerste vondst in Nederland van Solanum triflorum Nutt., nl. in 1913

bij Wormerveer, is deze soort hier te lande op talrijke plaatsen aangetroffen en zelfs

hier en daar ingeburgerd. In 1959 gaf ik (1) een overzicht van de tot dat jaar uit ons

land bekende vindplaatsen. Al deze opgaven op één enkele na hebben betrekking

op de typische vorm van de soort, var. triflorum (fig- ua) ; een uitzondering vormt

een plant die in 1938 bij Nijmegen werd gevonden, waarbij de bladen niet, zoals

normaal het geval is, diep zijn ingesneden doch slechts getand, met aan weerszijden

2—4 grove tanden. Ik zou deze plant willenonderscheidenals var. dentatum(fig.l.b).

Ooststr.Nutt., a: blad van var. b: blad van var.Fig. 1.
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Nederland, prov. Gelderland : Nijmegen, bij molen aan de Graafseweg, leg. B. & Th. J. Reichgelt,

juli 1938 (herb. Kern & Reichgelt no. 4610, in Rijksherbarium, Leiden, no. 951.219—101, type)-,

id., aug. 1938 (herb. Kern & Reichgelt no. 17917, in Rijksherbarium, Leiden); voorts diverse in

de tuin van Th. J. Reichgelt te Nijmegen verder gekweekte exemplaren, eveneensin Rijksherbarium,

Leiden.

Deze variëteit blijkt ook al eens in Engeland te zijn aangetroffen. SANDWITH

(2, p. 346) noemt nl. een bij Bristol gevonden plant waarvan hij het volgende schrijft:

„an interesting variety with subentire, dentate leaves occurred at Ashton Gate, 1917.

For this no name has vet been found".
J

Ook nu is het mij niet mogen gelukken uit te maken ofen waar voor deze variëteit

een naam werd gepubliceerd.
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Summary

A note on a new variety of Solanum triflorum Nutt., viz. var. dentatum Ooststr., found in 1938

near Nijmegen, prov. Gelderland. SANDWITH (2, p. 346) mentions a plant from Bristol, which is

identical with this.


