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Nachtschade (Solanum) 

 Driebloemige nachtschade 
    (Solanum triflorum) 

  Glansbesnachtschade 
        (Solanum physalifolium) 

dicht bezet 
klierharen 



Familie 
 nachtschadefamilie (Solanaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Windende, soms rechtopstaande of 
liggende, onderaan houtachtige planten. 
Bessen eivormig of ellipsvormig, 
scharlakenrood. Bladen langwerpig tot 
eirond, ongedeeld of (vooral de bovenste) 
spiesvormig of geoord 3-tallig. 

 Bloemkroon tenslotte teruggeslagen, diep 
blauwpaars, aan de voet van iedere slip met 
2 groene, witgerande vlekken, zelden wit.  

Hoogte bloeiende plant  
50 - 150 cm. 

Bloeitijd 
Juni - augustus 

Levensvorm 
Liaan of chamaefyt (winterknoppen boven 
de grond) 

Standplaats 
Elzenbossen, bossen op alluvium, heggen, 
kapvlakten, gefixeerde kustduinen. 

  Bitterzoet   (Solanum dulcamara) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 1 1 

  1971-'94 720 720 

  1995 - … 362 362 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Solanaceae;Solanum;dulcamara;025-124-001-001;;Bitterzoet)


Familie 
 nachtschadefamilie (Solanaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Bladen veerspletig tot veerdelig. 

 Bes 1-1,5 cm in doorsnede, met vele, ca. 1 
mm grote steencelkorrels, groen. 

 Stengels liggend tot opstijgend, behaard. 
Bloeiwijze meestal 2- of 3-bloemig. 
Bloemkroon geel- tot groenwit, met 
teruggeslagen slippen.  

Hoogte bloeiende plant  
15 - 50 cm. 

Bloeitijd 
Juni - september 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Ruderale plaatsen, vochtige zandgronden 
door vogels bezocht. 

  Driebloemige nachtschade  (Solanum triflorum) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 0 0 

  1995 - … 1 1 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Solanaceae;Solanum;triflorum;025-124-001-004;;Driebloemige nachtschade)


Familie 
 nachtschadefamilie (Solanaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Kroonslippen 2-4 mm breed. 

 Blad met weinige, grove tanden. 
 Plant niet kleverig, niet onaangenaam 

ruikend. 
 Kelkslippen tijdens de bloei hoogstens 2 mm 

lang, in de vruchttijd hoogstens 4 mm lang 
en de bes slechts deels omsluitend; zaden 
minder dan 30. 

 Bes groen met lichtgroene aderen, sterk 
glanzen, in de top met 2 kleine (ca. 0,5 mm 
grote) steencelkorrels. 

Hoogte bloeiende plant  
20 - 50 cm. 

Bloeitijd 
Juli - oktober 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Ruderale plaatsen, woeste gronden, bermen 
van waterlopen. 

 Glansbesnachtschade  (Solanum physalifolium [nitidibaccatum]) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 0 0 

  1995 - … 0 0 

Geen waarnemingen in 
Limburg. 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Solanaceae;Solanum;physalifolium var. nitidibaccatum;025-124-001-005;;Glansbesnachtschade)


Familie 
 nachtschadefamilie (Solanaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Stengel meestal duidelijk kantig, met gladde 
of onregelmatig getande, zwakke lijsten, 
onderaan kaal of bijna kaal; de jongere 
delen behaard, met aanliggende, naar boven 
gekromde haren, zonder lange klierharen, 
wél met kleine, vrijwel zittende klieren. 
Bladen gaafrandig, bochtig getand of 
regelmatig grof getand, bijna kaal.  

Hoogte bloeiende plant  
15 - 50 cm. 

Bloeitijd 
Juli - oktober 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Hakvruchtakkers, nabij woningen, ruderale 
plaatsen; nitrofiel. 

  Zwarte nachtschade  (Solanum nigrum) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 557 557 

  1995 - … 241 241 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Solanaceae;Solanum;nigrum;025-124-001-002;;Zwarte nachtschade)


Familie 
 nachtschadefamilie (Solanaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Stengel minder duidelijk kantig, met gladde 
lijsten, onderaan meestal behaard, de 
jongere delen dicht behaard, met afstaande, 
gewone haren en lange klierharen. 

 Bladen bijna steeds regelmatig grof getand, 
zelden alleen met een bochtige rand, eerst 
vrij dicht behaard, later kaal wordend.  

Hoogte bloeiende plant  
15 - 50 cm. 

Bloeitijd 
Juli - oktober 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Hakvruchtakkers, nabij woningen, 
ruderale plaatsen; nitrofiel. 

  Beklierde nachtschade  (Solanum nigrum ssp. scultesii) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 0 0 

  1995 - … 0 0 

Geen waarnemingen in 
Limburg. 


