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Solanum triflorum Nutt. var. ponticum (Prodan) Borza

door

S.J. van Ooststroom (Rijksherbarium, Leiden)

Enige tijd latermeldde de heer Symon mij, dat hij in een in Roemenië verschenen

publicatie van PRODAN (1938) een afbeelding had gevonden van Solanum ponticum
Prodan, die zeer veelovereenkomst vertoonde met mijn var. dentatumvan S. triflorum.

Na vergelijking van plaat en beschrijving met mijn materiaalkom ik tot de overtuiging

dat Prodans S. ponticum en mijn S. triflorum var. dentatum identiek moeten zijn. Dat

echter S. ponticum een zelfstandige soort naast S. triflorum is, geloof ik niet. S.

ponticum valt m.i. binnen de variabiliteit van S. triflorum. Trouwens, ook BORZA

(1942) is deze laatste mening toegedaan. Hij brengt de soort van Prodan als variëteit

tot S. triflorum onder de naam S. triflorum var. ponticum (Prodan) Borza.

De correcte naam van mijn variëteit dentatum wordt dus:

Solanum triflorum Nutt. var. ponticum (Prodan) Borza, in Buletin. Grüd. Bot.

Cluj 22, 1942, p. 20.

S.ponticum Prodan, in Buletin. Fac. Agron. Cluj 7, 1938, p. 49, pl. 28.

S. triflorum Nutt. var. dentatum Ooststr., in Gorteria 3(6), 1966, p. 90.

Vermeld moge hier nog worden dat de variëteit ook afgebeeld en beschreven is in

de thans in Roemeniëverschijnende Flora en wel in Ghisa's bewerking der Solanaceae

(SAVULESCU (ed.), 1960, resp. p. 371, pl. 60, afb. 2 en p. 373). Hier wordt de naam

Solanum retroflexum Dunal voor het taxon gebruikt, echter hoogstwaarschijnlijk ten

onrechte. S. retroflexum Dunal werd uit Zuid-Afrika beschreven en de foto's ervan

die in onze microkaartencollectie van het herbarium van De Candolle in Genève

aanwezig zijn, stellen zeker niet onze plant voor.

In Gorteria beschreef ik een paar jaar geleden een nieuwe variëteit van Solanum

triflorum Nutt. onder de naam var. dentatum(VAN OOSTSTROOM, 1966),met als type-

exemplaar een plant die in 1938 door B. en Th. J. Reichgelt gevonden werd te Nijme-

gen, bij de molen aan de Graafseweg.
Naar aanleiding van dit artikel deelde de heer David Symon van het Waite Agri-

cultural Research Institute te Glen Osmond (South Australia), die zich met de studie

van de in Australië voorkomende Solanum-soorten bezighoudt, mij mede dat deze

afwijkende vorm doorhem in 1954 ook in Australië was aangetroffen en wel bij Kan-

mantoo, ten oosten van Naire (South Australia). Een afbeelding van een blad is te

vinden bij BLAKE (1957, p. 747, fig. 1066A).
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Summary

The correct name for Solanum triflorum Nutt. var. dentatum Ooststr.
appears to be S. triflorum

Nutt. var. ponticum (Prodan) Borza.


