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Abstract -— New records of interesting and new grain- and cattle fodder aliens in Belgium and North-
ern France, especially in 1993. The authors' survey of the grain-alien flora in Belgium and Northern
France has been continued in 1993. A large number of granaries throughout the territory have been visited,
which resulted in six additions for the Belgian adventitious flora: Polygonum pensylvanicum, Sesbania
exaltata, Sicyos angulatus, Solarium carolinense, Urochloa panicoides and Verbena brasiliensis, most of
them being related to soybean importation. Other remarkable finds were Ammi visnaga, Beckmannia syzi-
gachne, Daturaferox, Echinochloa coloria, E.frumenlacea, Hibiscus trionum, Medicago scutellata, Phy-
salis pemviana, Schkuhria abrotanoides, Solatium rostratum, S. sarachoides and S. sisymbriifolium,

Besides the North American and mediterannean origin there is also an important South American ele-
ment (viz Amaranthus standleyanus, Bidens pilosa, Chlotis pycnothrix, Physalis pemviana, Schkuhria
abrotanoides and Solatium sisymbriifolium) and, exclusively in the harbour of Roeselare, a South African
element (viz Emex australis and Urochloa panicoides) to be recognized.

Soybean import, which is steadily increasing in the last decade, is mainly responsible for the huge
amount of new aliens in the Belgian adventitious flora. Therefor this particular group of aliens should
probably better be named "fodder-aliens" in stead of "grain-aliens".

Résumé — Adventices grainières et fourragères nouvelles et intéressantes de la Belgique et du Nord
de la France, surtout en 1993. La recherche sur la flore adventice grainière et fourragère en Belgique et
dans le Nord de la France a été continuée en 1993. Grand nombre d'installations grainières ont été visi-
tées. Six additions à la flore belge en résultent: Polygonum pensylvanicum, Sesbania exaltata, Sicyos an-
gulatus, Solatium carolinense, Urochloa panicoides et Verbena brasiliensis, liés pour la plupart a l'impor-
tation de soya d'origine américaine. D'autres trouvailles remarquables étaient Ammi visnaga, Beckmannia
syzigachne, Datura ferox, Echinochloa colona, E.frumentacea, Hibiscus trionum, Medicago scutellata,
Physalis pemviana, Schkuhria abrotanoides, Solatium rostratum, S. sarachoides et S, sisymbriifolium.

A côté de la provenance nord-américaine et méditerranéenne il y a lieu de reconnaître deux éléments
nouveaux, notamment l'élément sud-américain (Amaranthus standleyanus, Bidens pilosa, Chloris pyc-
nothrix, Physalis pemviana, Schkuhria abrotanoides et Solarium sisymbriifolium) et, exclusivement lié au
port de Roulers, un élément sud-africain (Emex australis et Urochloa panicoides).

Qu'un tel grand nombre d'espèces nouvelles vient enrichir notre flore adventice est due à l'importa-
tion croissante de soya. Delà il serait probablement mieux d'appliquer le terme "adventice fourragère" au
lieu de "adventice grainière".

1. Inleiding

In navolging van ons adventievenonderzoek in 1992 (VERLOOVE & VANDEN-
BERGHE 1993) werd ook in 1993 naar graanadventieven uitgekeken. Hierbij werden
naast de reeds gekende vindplaatsen een aantal nieuwe locaties bezocht (zie verder).
Voor deze bijdrage werden ook een aantal vondsten opgenomen die niet gebeurden
in de nabijheid van industriële vestigingen maar er toch onmiskenbaar mee moeten
geassocieerd worden (bvb. autosnelwegneofieten, ROBERECHT 1983).

(') Rodenbachstraat 30, B-8830 Hooglede.
(2) Hof van 't Henneken 44, B-8800 Roeselare.
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2. Overzicht van de bezochte locaties (fig. 1)

Onderstaand worden de locaties met een interessante graanadventief-flora weer-
gegeven. Voor een gedetailleerde beschrijving van de reeds in 1992 bezochte terrei-
nen, zie VERLOOVE & VANDENBERGHE 1993.

Figuur 1, — Situering van de in 1993 bezochte terreinen met een interessante adventiefflora. A : Ant-
werpen, B : Brugge, De: Deinze, Do: Dourges, Du : Duinkerke, E: Estevelles, G: Gent, I: Izegem, L: Lich-
tervelde, P: Pittem, R: Roeselare, S: Santés en Z: Zeebrugge.

A. Havengebied Antwerpen

1. Sarnga(IFBLC4.16.34-43)
2. Sobelgra (IFBL B4.55.44)
3. Kattendijkdok (IFBL C4.16.43)
4. Veevoederbedrijven langs het Albertkanaal op het grondgebied van de voormalige gemeente Merksem
(West-, Zuid- en Vaartkaai; IFBL C4.17.34-43, C4.27.11-12). Vooral de omgeving van de meelfabriek
Vamo Mills (C4.27.ll) is, net als bij het gelijknamig bedrijfin Gent, van groot floristisch belang. Het mi-
lieu bestaat uit goederensporen, braakgronden en dokranden.

B. Havengebied Brugge
Huys (IFBL C2.21.22)

C. Deinze
1. Dossche(IFBLD2.37.13)
2. Versele-Laga(IFBLD2.37.41)

D. Havengebied Dunkerque
Sica Nord Céréales
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E. Havengebied Gent
1. Eurosilo (IFBLD3.13.il)
2. Sifferlaan (IFBL C3.52.42-44)
3. G.G.T. en Vamo Mills (IFBL C3.43.24-42). In 1993 werd ook de immense loskade bij G.G.T. onder-
zocht. Jammer genoeg werd het volledige terrein eind augustus met herbiciden bewerkt. Belangrijkst ech-
ter waren de uitgestrekte zandige terreinen rond de silo's. In de nabije toekomst (1994-1995?) zal de capa-
citeit van G.G.T. nog toenemen: nieuwe los- en opslagplaatsen worden voorzien.

F. Industriegebied Izegem
1. Noordkaai (IFBL D2.51.14-32.41)
2. Zuidkaai (IFBL D2.51.41 -42)

G. Binnenhaven Roeselare. In 1993 waren vooral de omgeving van Versele-Laga (IFBL D1.58.12) en
Soubry (IFBL Dl.58.21) langs de Trakelweg adventievenrijk. Door de heraanleg van de Trakeiweg in
1994-1995 dreigt de interessante adventief-flora te verdwijnen.

H. Havengebied Zeebrugge. Door het gebruik van herbiciden ontwikkelden zich bij Borlim geen adven-
tieven in 1993.

I. Industriegebied Lichtervelde. In 1992 zorgde een mestvaalt in een kippenren (IFBL Dl.28.31 ) voor een
bijzondere vondst.

J. Havengebied Sautes (Z-Lille). Graansilo's Magéfi, gelegen langs het Canal de la Deûle. Braakgronden
en goederensporen rond de opslagplaatsen.

K. Estevelles (NO-Lens). Veevoederbedrijf langs het Canal de la Deûle. Braakgrond en loskade.

L. Dourges (NW-Douai). Veevoederbedrijf Cooperative N" 1 langs het Canal de la Deûle. Braakgrond.

M. Rijksweg N37 Roeselare-Tielt ter hoogte van Rijseleind te Pittem. Ten behoeve van de agro-industrie
in Midden West-Vlaanderen (geconcentreerd rond Ardooie en Tielt) gebeurt langs de bedoelde weg heel
wat aanvoer van veevoeders. Reeds heel wat graanadventieven konden op die manier verzameld worden:
Amavanthus hybridan, A. retraflexus, Ammi majus (1992,1993), Digitaria sanguinalis, Fagopymm escu-
Ientiim, Panicum iniliaceum, Phalaris canariensis, Salsola kali subsp. nithenica (1991), Senecio squali-
dus (1992), Setaria italica, S. viridis, Sorghum bicalor, S. halepense,... (IFBL D2.32.33-34.43).

Volledigheidshalve dient ook vermeld dat een tweetal graanopslagplaatsen in Wallonië (Dour, Givet)
werden bezocht, weliswaar zonder resultaat.

3. Onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten worden in drie delen opgesplitst. (I) Eerst worden een
aantal nieuwe vindplaatsen opgsomd van zeldzame graanadventieven die ook reeds
in 1992 werden opgemerkt. (II) Daarnaast werden in 1993 een reeks adventieven ver-
zameld — nieuw ten opzichte van 1992, maar niet echt zeldzaam en daardoor niet
voorzien van verdere commentaar. (III) De belangrijkste groep tenslotte betreft zeld-
zame graanadventieven waarvan een aanzienlijk deel nieuw is voor de Belgische ad-
ventief-flora. Van deze groep worden nomenclatorische, taxonomische of chronolo-
gische notities opgegeven.

De gevolgde nomenclatuur is deze van DE LANGUE et al. (1988).

I. Nieuwe vindplaatsen van zeldzame, reeds gekende graanadventieven

Abutilon theophrasti: Dourges, 19.09.1993; Antwerpen (4), 22,08.1993 (Vamo
Mills talrijk).

Amaranthus viridis: Antwerpen (4), 25.09.1993 (Vamo Mills, meerdere planten).
Ook teruggezien in de Trakeiweg te Roeselare en er blijkbaar tijdelijk standhoudend.

Ambrosia artemisiifolia: Antwerpen (4), 22.08.1993 (Vamo Mills); Brugge,
09.10.1993.
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Ambrosia trifida: Antwerpen (2), 24.07.1993; Antwerpen (4), 22.08.1993 (Vamo
Mills).

Ammi majus: Estevelles, 18.07.1993. Ook op de meeste andere plaatsen terug-
gezien.

Anoda cristata: Antwerpen (4), 22.08.1993 (Vamo Mills). Eveneens op alle klas-
sieke locaties.

Artemisia biennis: Antwerpen (2), 17.10.1993. Enige vondst in 1993.

Bassia scoparia: Antwerpen (2), 22.08.1993.

Bidens pilosa: Gent (3), 17.10.1993. Eén rijkelijk bloeiende plant en vrij veel
zaailingen.

Brachiaria platyphylla: Antwerpen (4), 25.09.1993 (Vamo Mills). Ook opnieuw
in de Trakeiweg te Roeselare, dit keer één plant bij Soubry.

Bromus arvensis: Roeselare, 17.10.1993.

Bromus secalinus: Gent (2), 17.06.1993; Antwerpen (1), 24.07.1993.

Cassia obtusifolia: Antweipen (2), 24.07.1993 (talrijke zaailingen); Roeselare
(Kaaistraat, Dl.48.34), 29.08.1993; Antwerpen (4), 25.09.1993 (Vamo Mills).
Merkwaardig genoeg ontbrekend te Gent waar de soort vorig jaar talrijk aanwezig
was.

Chenopodium ambrosioides: Brugge, 28.08.1993. De enige vondst in 1993.

Crépis tectorum: Brugge, 27.06.1993.

Eleusine indica: Antwerpen (4), 25.09.1993 (Vamo Mills, mogelijk ingeburgerd
evenals aan het Kattendijkdok). Verder ook opnieuw verzameld te Roeselare.

Glycine max: Antwerpen (2), 22.08.1993; Antwerpen (4), 22.08.1993 (Vamo
Mills, talrijk); Antwerpen (4), 25.09.1993 (Beyers Granen, C4.17.43). Bij G.G.T. te
Gent (3) erg talrijk rond de silo's en in de wegbermen.

Ipomoea hederacea: Antwerpen (4), 22.08.1993 (Vamo Mills); Gent (1),
25.09.1993. Eveneens op de klassieke locaties.

Lappula squarrosa: Brugge, 09.10.1993; Antweipen (2), 17.10.1993.

Nicandra physalodes: Antwerpen (4), 25.09.1993 (Vamo Mills); Izegem (2),
10.10.1993; Antwerpen (2), 17.10.1993.

Panicum dichotomiflorum: Roeselare (Versele-Laga), 16.08.1993; Antwerpen
(4), 25.09.1993 (Vamo Mills). Ook opnieuw te Gent (3).

Sida spinosa: Antwerpen (4), 25.09.1993 (Vamo Mills). Eveneens op de klassie-
ke plaatsen.

Xanthium strumarium: Santés, 19.09.1993. Ook opnieuw te Dunkerque, Gent (3)
en Antwerpen (2; Straatsburgdok, C4.16.44).

Amaranthus standleyanus, Amsinckia micrantha (*), Eragrostis cilianensis, Iva
xanthiifolia (*Dunkerque), Medicago polymorpha var. confiais, Medicago truncatu-
la en Physalis angulata (bij ons steeds var. angulata) — alle reeds gevonden in 1992
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— werden in 1993 op dezelfde plaatsen teruggevonden. De twee met een asterisk ge-
markeerde soorten lijken te neigen tot inburgering.

IL Minder zeldzame graanadventieven

Agrostemma githago: Roeselare (veevoederstortplaats bij Versele-Laga),
17.10.1993.

Brassica juncea: Carvin, 19.09.1993; Dourges, 19.09.1993 en Roeselare,
25.10.1993. In 1993 ook waargenomen bij de silo's te Givet (France, dép. Ardennes,
IFBL J5.26.ll). De soort is beslist algemener dan algemeen wordt aangenomen: ze
wordt echter veelal over het hoofd gezien. Vondsten van B. juncea moeten wel veel-
eer gezien worden als opslag van veevoederbestanddelen dan als echte adventieven
(cf. HOLVERDA et al. 1986). De soort treedt trouwens regelmatig samen op met Sina-
pis alba.

Bromus catharticus: Antwerpen (4), 22.08.1993 (Vamo Mills, recent omgewerk-
te wegberm langs het Albertkanaal, meerdere planten).

Cucurbita maxima: Gent (3), 24,07.1993.

Cynodon dactylon: Roeselare (rand van de loskade bij Versele-Laga),
19.09.1993. De eerste vondst sedert het begin van ons onderzoek; blijkbaar dus zeld-
zaam als graanadventief.

Lupinus angustifolius: Antwerpen (4), 22.08.1993 (Aveve Molens, IFBL
C4.17.34). Op de groeiplaats vonden we talrijke planten in de nabijheid van het goe-
derenspoor. Het grote aantal exemplaren wijst op opslag van veevoederbestanddelen.

Plantago arenaria: Gent (3), 22.08.1993 (enkele planten in de zandige weg-
berm).

Silene gallica: Roeselare (rand van de loskade bij Soubry, één plant),
19.09.1993.

Vaccaria hispanica subsp. hispanica: Brugge, 27.06.1993 (één forse plant bij de
graanopslagplaatsen).

Vicia lens: Antwerpen (1), 24.07.1993 (vrij veel planten onder de graanlosin-
stallaties).

III. Nieuwe, zeldzame graanadventieven

Voor de studie van onze adventieve vondsten werd de bibliotheek van de Nationa-
le Plantentuin van Meise geraadpleegd. Het adventieve voorkomen van de besproken
soorten in België is gebaseerd op het herbarium van Meise (BR).

Van alle vermelde soorten is bewijsmateriaal ingezameld dat werd gedeponeerd
in het privé-herbarium van de auteurs (priv. herb.). Vele duplicaten werden boven-
dien afgestaan aan BR, LG en aan het privé-herbarium van E.J. Clement (Engeland)
en R.M. Payne (Engeland).

Amaranthus spinosus: Gent (3) — Opvallende Amaranthus met in elke bladok-
sel twee forse stekels.
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De soort is wereldwijd in de warme regionen een te duchten onkruid. Bij ons
vindt de aanvoer waarschijnlijk plaats vanuit de zuidoostelijke V.S.A.

Adventief in België: vroeger enige malen in de Vesdervallei. Recenter enkel ge-
vonden te Gent in 1982 en 1983 (ROBBRECHT & JONOEPTER 1986). Waarschijnlijk
behoort een jonge plant, verzameld in september 1992 van dezelfde locatie (Verloove
640, priv. herb.) eveneens tot dit taxon. Dit exemplaar vertoont naast minuscule (jon-
ge) dorens in de bladoksels ook het vaak voorkomende vlekkenpatroon op de blad-
schijf (cf. ROBBRECHT & JONGEPIER I.e.).

Ammi visnaga: Roeselare — Eén vruchtdragende plant op een veevoederstort-
plaats bij Versele-Laga langs de Trakeiweg, verzameld op 1 augustus samen met
Ammi majus. Ammi visnaga is van deze laatste te onderscheiden door de lijnvormige
onderste bladslippen en de bij rijpheid merkwaardig naar binnen gebogen scherm-
stralen.

Elders in Europa werd de soort als graanadventief ondermeer waargenomen in
Duitsland (SCHEUERMANN 1942), Finland (SUOMINEN 1979), Nederland (diverse
vondsten) en Zwitserland (BAUMGARTNER 1973 & 1985). Over de herkomst van on-
ze plant bestaat twijfel: hoewel de soort voorkomt in het Middellandse Zee-gebied is
het niet uitgesloten dat de plant werd ingevoerd uit Zuid-Amerika (bvb. uit Argenti-
nië, cf. SUOMINEN I.e.). Op de groeiplaats in de Trakeiweg groeit trouwens ook Ama-
ranthus standleyanus (VERLOOVE & VANDENBERGHE 1993), eveneens afkomstig uit
Argentinië.

Adventief in België: vroeger vrij zeldzaam als woladventief in de Vesdervallei
(een zestiental vondsten in BR). Gedurende de laatste decennia waargenomen te
Zuurbemde, 1960, Vannerom s.n.; te Namen, 1963, Lambinon 63/B/1618; te Turn-
hout in 1978 (D 'HOSE & D E LANGUE 1980) en te Gent, 1990, Van den Haute 1671.

Beckmannia syzigachne; Antwerpen (1) en Brugge — Karakteristieke graan-
adventief die bij ons vermoedelijk wordt aangevoerd uit de V.S.A. Ook in de meeste
andere Europese landen is de soort als dusdanig bekend, bvb. Groot-Brittannië
(GRENFELL 1987, waar de soort trouwens tijdelijk standhoudt), Finland (SUOMINEN

1979) en Noorwegen (OUREN 1977).

In het verleden werden heel wat waarnemingen toegeschreven aan de verwante
Zuidoosteuropese soort B. eruciformis (L.) HOST. Voor het onderscheid tussenbeide
taxa verwijzen we naar LAMBINON (1959) en VAN DER MEIJEN (1967).

Adventief in België: vroeger zeldzaam in de Vesdervallei maar de laatste decen-
nia vaker ingezameld, o.a. te Wervik, 1956, Baily s.n.; Oud-Turnhout, 1978, Aerts
78/45 en Turnhout, 1981, Verrneijen 81/26.

Carthamus tinctorius: Antwerpen (4) — Deze soort moet eerder beschouwd
worden als een vogelzaadelement dan als echte adventiefplant (cf. HANSON & MA-

SON 1985).

Adventief in België: de soort lijkt in België vaker voor te komen dan algemeen
wordt aangenomen. Enkele recente vondsten zijn Antwerpen L-O, 1970, Van Rom-
paey 1928-2; St.-Amandsberg, 1974, Van den Haute 860; Antwerpen, 1992, Ver-
loove 1072. Waarnemingen van de auteurs zonder exsiccata: St.-Denijs-Westrem,
1992(IFBL D3.21.44), Merksem, 1993 (IFBL C4.27.12) en Schoten, 1993 (IFBL

DUMORTIERA 58-59— 15-11-1994 49



C4.17.43). Een aantal oudere vondsten worden opgesomd door LAMBINON (1956).

Datura ferox: Gent (3) — Goed lijkend op D. stramonium maar ervan te onder-
scheiden door het vruchtomhulsel met minder maar veel forsere stekels, de on-
regelmatig gelobde, eivormige bladen en de kleinere bloem.

D.ferox is inheems in Azië, maai- ingeburgerd in de warme regionen van de we-
reld. Bij ons wordt de soort mogelijk met soja aangevoerd uit Zuid-Amerika (cf.
BONTE & SCHEUERMANN 1937). De soort wordt elders in Europa regelmatig als
graanadventief gevonden.

De soort heeft op de vindplaats in Gent rijpe zaden geproduceerd. De zandige,
open bodemstructuur sluit een mogelijkheid tot inburgering niet uit. De verwante
soort D. stramonium var. tatula is er trouwens reeds ingeburgerd.

Adventief in België: eertijds als woladventief in de Vesdervallei (VISÉ 1958). De
laatste jaren slechts zelden waargenomen, ondermeer te Mechelen (waai- de soort en-
kele jaren heeft standgehouden) en te Antwerpen in 1983 (D'HOSE & DE LANGUE
1984). In BR bevindt zich verder nog een recente vondst uit Retie, 1983, Vermeijen
83/84.

Echinochloa colona: Antwerpen (4) — Sterk lijkend op de nauw verwante
E. crus-galli en er hoofdzakelijk van te onderscheiden door de in vier rijen georden-
de, ongenaalde aartjes en de slanke habitus van de plant (hoofdzakelijk te wijten aan
de onvertakte schijnaar en de smalle bladen) (cf. CONERT 1979, JANSEN 1951).

De soort komt verspreid voor in de tropen en de subtropen (waar ze dikwijls ver-
bouwd wordt onder de naam Shamagerst) en is ondermeer ingeburgerd in Zuid-
Europa.

Op de groeiplaats — omgewerkte rand van de loskade bij de meelfabriek Vamo
Mills — groeiden vele tientallen planten, samen met ondermeer Bromus catharticus.

Adventief in België: MEERTS (1985) geeft een overzicht van het adventieve voor-
komen van E. colona in België. Later enkel nog verzameld door Jongepier te Gent
(ROBBRECHT & JONGEPIER 1986) in 1985. Getotaliseerd hoogstens een tiental vond-
sten.

Echinochloa frumentacea LINK: Roeselare (det. R.M. Payne) —Nauw verwant
met de in 1992 verzamelde E. utilis (VERLOOVE & VANDENBERGHE 1993) en pas re-
cent voor het eerst voor België vermeld (LAMBINON 1993).

De soort is afkomstig uit Afrika en Azië, waar ze veelvuldig wordt verbouwd als
Japanse- of Sawagierst (CONERT 1979). Zoals E. utilis waarschijnlijk een derivaat is
van E. crus-galli, wordt aangenomen dat E. frumentacea ontstaan is uit E. colona.

Dat E. frumentacea slechts heel recent naast E. utilis werd herkend, wijst er op
dat beide soorten moeilijk van elkaar kunnen onderscheiden worden. De hier bedoel-
de plant (Verloove 704, priv. herb.) werd verzameld op 27.09.1992 en bleef lange tijd
ongeïdentificeerd. Uiteindelijk werd de plant in 1993 gedetermineerd als E. cf. utilis
waarbij werd opgemerkt dat het exemplaar een ongewone, aarvormige bloeiwijze
vertoonde (reden waarschijnlijk waarom M. Kerguélen (France) de plant determi-
neerde als "Setaria sp.?"). Zekerheidshalve werd de plant opgestuurd naar R.M. Pay-
ne die haar tenslotte als E. frumentacea identificeerde (een determinatie die ons als
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definitief voorkomt). De opmerking van LAMBINON I.e. dat de bloeiaar bij E. utilis
veel meer vertakt is, blijkt dus te kloppen. Rekening houdende met de (vermoedelij-
ke) ouderplanten van E. utilis en E.frumentacea, lijkt het niet onlogisch dat E. utilis
doorgaans een vertakte en E. frumentacea een aarvormige bloeiwijze vertoont.

Een overzicht van het adventieve voorkomen in de rest van Europa is moeilijk op
te geven, gezien E.frumentacea in vele landen nog niet onderscheiden werd van
E. utilis. CONERT I.e. noemt de soort uit Duitsland, Frankrijk, Polen en Zwitserland.
HANSON & MASON (1985) geven haar op als vogelzaadadventief in Groot-Brittannië.
Verder is de soort ook bekend uit Nederland (diverse meldingen, steeds als E. crus-
galli var. frumentacea (ROXB.) W.F. WRIGHT en Groot-Brittannië (pers. med. EJ.
Clement en R.M. Payne).

Adventief in België: LAMBINON I.e. somt drie Belgische vondsten op.

Hibiscus trionum: Antwerpen (4) — Oorspronkelijk van Zuideuropese en Azia-
tische herkomst, tegenwoordig verspreid te vinden in de warme streken van de we-
reld. Onze plant uit Antwerpen werd meer dan waarschijnlijk ingevoerd met Ameri-
kaanse sojabonen (cf. SUOMINEN 1979).

Adventief in België: LAWALRÉE (1966) geeft een overzicht van de oudere vond-
sten. Later ook waargenomen te Chanly, 1968, Marlier s.n.; Turnhout, 1977, Ver-
meijen 77/127; Turnhout, 1980 (VERMEIJEN 1982); Turnhout, 1982, Vermeijen 182/
19 en Boorsem, 1989 (DE WAELE & DE JONGHE 1990).

Medicago scutellata: Roeselare — Eén bloeiende en vruchtdragende plant langs
de loskade in de Trakeiweg, nabij de veevoederfabriek Versele-Laga. Deze soort uit
het moeilijke genus Medicago kan met geen enkele andere soort verward worden
door de ongewoon grote, schotelvormige gewonden vruchten, waardoor de eerste
winding alle andere omvat.

M. scutellata is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied en wordt als graan-
adventief eerder zelden waargenomen. Enkel in de Nederlandse adventievenlitera-
tuur vinden we een vermelding terug (MENNEMA & HOLVERDA 1982).

Adventief in België: Zowel VAN OOSTSTROOM & REICHGELT (1958) als LAWAL-

RÉE (1961) geven slechts één vindplaats op voor België uit het begin van de eeuw:
Virton, stortplaats, 1909 (BR). Recentere vondsten zijn niet voorhanden.

Physalis peruviana L. : Lichtervelde — Op 25.10.1992 troffen we een rneterhoge
bloeiende plant aan op een mestvaalt in een kippenren. De analogie met de waarne-
mingen van SOTIAUX et al. (1981) is treffend.

Ph. peruviana is een Zuidamerikaanse soort die overigens slechts heel sporadisch
als graanadventief wordt ingezameld.

Adventief in België: de soort werd slechts heel recent voor het eerst met zeker-
heid voor België vermeld en beschreven (LAMBINON & BEAUJEAN 1993). D E LANG-
HE et al. (1988) vermelden Ph. peruviana dan ook niet voor de Belgische adventief-
flora, hoewel een aantal oude vondsten voorliggen als woladventief uit de Ves-
dervallei (zie LAMBINON & BEAUJEAN I.e.). Tegenwoordig treedt de soort nog af en
toe op in de Maas- en Vesdervallei, mogelijk als verwilderde cultuurplant (DE WAE-
LE & DE JONGHE 1990, LAMBINON & BEAUJEAN I.e.).
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Polygonum pensylvanicum L. : Antwerpen ( 1 ) en Gent (3) — Eenjarige, kale
plant 50-100 cm hoog. Bladschijf kaal met uitzondering van de ruwe bladrand die
voorzien is van naar boven gerichte borstels, 10-15 cm lang en 2-5 cm breed; blad-
steel 1-4 cm lang met onbeklierde tuitjes, 5-20 mm lang. Bloemgestel rechtopstaand
of iets overhangend, bloemstelen met opvallende gesteelde, donkere klieren, soms
ook met gewone haren. Bloemdekbladen bleek tot helderroze (anders dan bij P. lapa-
thifolium s.L), zelden wit. Dopvruchten glanzend, donkerbruin tot zwart, lensvor-
mig, 3 mm groot (naar RADFORD et al. 1968 en het te Gent verzamelde herbarium-
materiaal Verloove 813).

De Noordamerikaanse P. pensylvanicum is nauw verwant met onze P. lapa-
thifolium en verschilt er in hoofdzaak van door de gesteelde klieren onder de bloei-
wijze. Ook de kleur van de bloemdekbladen (dikwijls helderroze) kan een goede aan-
wijzing zijn. Hoewel we de soort reeds in 1992 verzamelden, slaagden we er slechts
dit jaar in de soort op naam te brengen.

Dat P. pensylvanicum vroeg of laat in België adventief zou optreden, lag eigen-
lijk voor de hand. Enerzijds is de soort een algemeen akkeronkruid in de V.S.A. An-
derzijds werd P. pensylvanicum in de meeste Europese landen reeds ingezameld.
Bijvoorbeeld: Zwitserland (BAUMGARTNER 1985, BRODTBECK & HUBER 1988),
Duitsland (LADEWIG 1975, JEHLIK 1981), Nederland (BOLMAN 1971), Tsjechië
(JEHLIK & HEJNY 1974) en Noorwegen (JORGENSEN 1975). Na een kweekexperi-
ment hebben we trouwens kunnen vaststellen dat de soort rijpe zaden voortbrengt en
mogelijk kans zal zien in te burgeren, hoewel daarvan — elders in Europa — nog
geen sprake is. Bij G.G.T. vonden we in 1993 naast talrijke typische planten ook en-
kele exemplaren met witte bloemdekbladen.

Adventief in België: één enkele oude vondst in de Vesdervallei (LAMBINON in
druk) verzameld op 22.11.1992 te Gent, 17.10.1993 te Antwerpen en 25.10.1993 te
Gent (Verloove 813 en 1058 priv. herb, auteurs en E.J. Clement, BR en LG).

Schkuhria abrotanoides: Pittem — Merkwaardige, uit Peru afkomstige compo-
siet met karakteristieke slipvormige bladen en kleine, gele hoofdjes, Op de groei-
plaats te Pittem -— rand van het trottoir — werden ook Panicum miliaceum, Linum
usitatissimum e.a. aangetroffen wat een introductie als veevoederadventief aanneme-
lijk maakt. Hoewel het genus Schkuhria vooral als woladventief optreedt (cf. Ves-
dervallei, VISÉ 1942, 1958) liggen ook vondsten voor als graanadventief, vooral uit
Nederland (KLOOS 1913, KLOOS 1914, VAN OOSTSTROOM & REICHGELT 1956,
MENNEMA & HOLVERDA 1983), maai- ook uit Zwitserland (BAUMGARTNER 1973).

Voor de iconografie en het onderscheid met de nauwverwante S. advena verwij-
zen we naar KLOOS (1917) en VAN OOSTROOM & REICHGELT I.e.

Adventief in België: vroeger enkele keren in de Vesdervallei. Recentere waarne-
mingen blijven beperkt tot de merkwaardige vondst van een honderdtal planten bij
een porseleinfabriek in 1990 te Vorst (D'HOSE & DE LANGHE 1991).

Sesbania exaltata (RAF.) RYDBERG ex A.W. HILL (Fabaceae): Antwerpen (2) —
Eenjarige, kale plant, (30-)70-200(-400) cm hoog (bij onze collectie hoofdzakelijk
kiemplanten; één jonge plant van ca. 20 cm). Bladen veervormig samengesteld (5-)
10-30 cm lang, met 20-70 langwerpig-ovale, kortgesteelde, kleine deelblaadjes.
Bloemgestel (niet waargenomen) okselstandig en armbloemig (2-6 bloemen),
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2-8 cm lang, korter dan het bijhorende blad, Kroonbladen geel, dikwijls paars-
gevlekt, 15 mm lang. Kelk kaal, klokvormig, 3-4 mm groot met min of meer driehoe-
kig-priemvormige kelkbladen, 2 mm lang. Vruchten langwerpig en samengedrukt,
kortgesteeld, 10-20 cm lang en 3-4 mm breed. Zaden, (15-)30-40 in aantal, glad,
4 mm lang (naar RADFORD et al. 1968, ABRAMS 1961 en het te Antwerpen ver-
zamelde herbariummateriaal Verloove 975).

S. exaltata is een subtropische plant, afkomstig uit de zuidelijke V.S.A. en aan-
sluitend Midden-Amerika. De soort werd in Europa eerder aangetroffen in Zwitser-
land (BRODTBECK & HUBER 1988) en Groot-Brittannië (GRENFEIX 1987), uitslui-
tend als graanadventief en bovendien erg zeldzaam.

Op de groeiplaats in Antwerpen — graanstortplaats bij Sobelgra — groeide
S. exaltata in het gezelschap van vele interessante soorten op amper enkele m2: Abu-
tilon theophrasti, Ambrosia artemisiifolia, A. trifida, Anoda cristata, Cassia obtusi-
folia, Datura stramonium, Glycine max, Ipomoea hederacea, Nicandra physalodes,
Sida spinosa, Xanthium veg.,...

Adventief in België: nieuwe soort voor de Belgische adventief-flora, verzameld
op 24.07.1993 te Antwerpen (Verloove 975 priv. herb., BR).

Sicyos angulatus L.: Gent (3) — Eenjarige of tweejarige (bij ons steeds eenja-
rig), kale tot ruw behaarde klimplant met tot 6 m lange stengels. Bladen drie- tot vijf-
hoekig met hartvormige voet, ruw langs de voorzijde en zacht behaard langs de on-
derzijde, 8-20 cm lang; bladsteel half zo lang als de bladschijf. Ranken kurke-
trekkervomnig, vier- tot vijfvoudig vertakt. Bloemgestellen eenhuizig. Mannelijke
bloemen talrijk in dichte trossen op lange bloemstelen, groenwit, 8-15 mm groot.
Vrouwelijke bloemen kleiner en in aarvormige bloemtrossen, groen. Vrucht eivor-
mig met spitse top en stomp uiteinde, kaal of (meestal) voorzien van lange, stevige
borstels (vandaar de Nederlandse naam Stekelaugurk), niet openspringend bij rijp-
heid, 10-20 mm lang en 7-8 mm breed. Eén zaad per vrucht, ovaal, plat, bruin (naar
RADFORD et al. 1968, SCHOLZ 1979, HEIMANS et al. 1983 en het te Gent verzamelde
herbariummateriaal Verloove 1056).

Hoewel S. angulatus — afkomstig uit de V.S.A. — reeds in 1992 door E. Rob-
brecht bij G.G.T. werd gevonden, werd de soort slechts in 1993 op naam gebracht
naar aanleiding van de vondst van talrijke planten op de zandgrond bij de opslag-
plaatsen dit jaar. S. angulatus gedijt hier blijkbaar goed en overwoekert de inheemse
vegetatie. Eenzelfde expansief gedrag werd vastgesteld in Zuid-Europa waar de soort
ingeburgerd is en heel wat schade aanricht, bvb. in maïsvelden (VIVANT 1983,1993;
GUINOCHET & D E VILMORIN 1987).

Van S. angulatus zijn ons slechts waarnemingen bekend uit Zwitserland (BAUM-
GARTNER 1985), Groot-Brittannië (HANSON & MASON 1985), Nederland (MENNE-
MA & VAN OOSTSTROOM 1977) en zoals gezegd ook uit Frankrijk.

Adventief in België: één enkele oude vondst in de Vesdervallei (LAMBINON in
druk, verzameld op 22.09.1992 en 17.10.1993 te Gent (Robbrecht 3747 BR en Ver-
loove 1056 priv. herb., BR LG).

Solanum ondergeslacht Leptostemum

Dit subgenus uit Solanum wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van stekels
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en sterharen op de meeste plantendelen. In België wordt deze groep uitsluitend ver-
tegenwoordigd door adventieve en/of gecultiveerde soorten. In 1993 werden drie ta-
xa uit dit subgenus verzameld, waarvan Solarium carolinense L. voor het eerst ver-
meld wordt voor België.

Solanum carolinense: Gent (3) — Overblijvende, rechtopstaande, al dan niet
vertakte, bestekelde plant, 20-80 cm hoog. Bladen ovaal tot langwerpig met on-
regelmatig gegolfde rand, langs weerszijden bezet met gesteelde, stervormige haren.
Sterharen samengesteld uit één lange centrale straal en 5-7 kortere zijstraten. Stekels
geelachtig, 2-5 mm lang, hoofdzakelijk op de bladnerven en de stengels, ontbrekend
op de vruchtkelk. Bloeiwijze (niet waargenomen) eindstandig en armbloemig.
Bloemkroon 2-3 cm breed, kroonbladen uitstaand of teruggeslagen, wit tot purper,
kelkbuis 2-3 mm lang met scherpe kelkbladen, 3-6 mm lang. Helmknoppen kegel-
vormig, geel, 7-9 mm lang. Rijpe bes geel, 10-15 mm breed (naar: RADFORD et al,
1968 en het te Gent verzamelde herbariummateriaal Verloove 1003).

5. carolinense is afkomstig uit de V.S.A.

In de zandige wegberm en vooral rond de silo's bij G.G.T. groeiden meerdere ve-
getatieve planten. HAWKES & EDMONDS (1972) noch HEGI (1927) noemen S. caroli-
nense voor Europa. Pas in 1985 verzamelden BRODTBECK & HUBER (1988) de soort
als graanadventief te Basel (Zwitserland). Onze vermelding is, voor zover we konden
nagaan, slechts de tweede voor Europa.

Adventief in België: nieuwe soort voor de Belgische adventief-flora, verzameld
op 22.08 en 25.09.1993 (Verloove 1003 priv. herb., BR, LG). DE LANGUE et al.
(1988) vermelden S. carolinense niet in hun overzicht van de adventieve Solanaceae
in België. In BR bevindt zich nochtans een (blijkbaar) correct gedetermineerde
plant: Vesdervallei, 1947, Pelgrims s.n. Deze waarneming werd bij ons weten, niet
gepubliceerd.

Solanum rostratum: Gent (3), Antwerpen (4) — De Stekelnachtschade is on-
betwistbaar de meest voorkomende adventief uit deze groep. Bij G.G.T. kwam de
soort tot vruchtvorming (zandige, snel opwarmende bodemtextuur!). Het enige ex-
emplaar bij Vamo Mills betrof een jonge vegetatieve plant.

De synonymie van S. rostratum en S. comutum werd lange tijd verdedigd. Pas
vrij recent is gebleken dat S. comutum een aparte soort is, waarschijnlijk onbekend
als adventief in Europa (LAMBINON & DUVIGNEAUD 180, SOTIAUX et al. 1981).

S. rostratum is een typisch akkeronkruid in de V.S.A.

Adventief in België: reeds lang bekend als adventief in België: vroeger zeldzaam
als woladventief in de Vesdervallei (VISÉ 1958), later hoofdzakelijk als graan-
adventief: Waterloo, 1979 (SOTIAUX et al. I.e.), Beerse, 1979 (D'HOSE & DE L A N G -
HE 1980), Antwerpen, 1983 (D'HOSE & DE LANGUE 1984) en Roeselare, ( V E R -
LOOVE 1989). In BR vonden we nog volgende recente aanvullingen: Roeselare,
1970, Stieperaere 746 en Berlare, 1982 (?), Govaert s.n.

Solanum sisymbriifolium: Gent (3) — Dit is de derde gestekelde Solanum soort
die in 1993 bij G.G.T. op de zandgrond rond de silo's groeide. De soort heeft net als
de vorige soort veerdelig gevormde bladen maar de kroonbladen zijn paars en de rij-
pe bessen felrood. In vegetatieve toestand worden de soorten gemakkelijk verward.
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S, sisymbriifolium is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika, maar is inge-
burgerd in de zuidoostelijke V.S.A. (wam- de soort overigens zeldzaam is). Waarne-
mingen als graanadventief liggen ondermeer voor uit Duitsland (BONTE & SCHEUER-
MANN 1937; JEHUK 1981), Finland (SUOMINEN 1979), Nederland (diverse waarne-
mingen) en Noorwegen (JORGENSEN 1970).

Adventief in België: zeldzame soort die slechts een beperkt aantal keren in Bel-
gië werd verzameld. In BR bevinden zich twee exemplaren: Oostduinkerke, 1945,
Pelgrims s.n. en Brussel, 1972, Maurice s.n. In VERLOOVE (1989) wordt nog een
vondst opgegeven als vogelzaadadventief uit Roeselare in 1989, samen met S. ro-
stratum.

Solanum sarachoides: Gent (3) — Talrijke planten op de rulle zandgrond bij de
graanopslagplaatsen van G.G.T.

S. sarachoides is oorspronkelijk inheems in Zuid-Amerika maar is in vele warme
delen van de wereld ingeburgerd, bvb. V.S.A. (RADFORP et al. 1968, STEYERMARK
1963) maar ook Zuid- en Midden-Europa (HAWKES & EDMONDS 1972).

Voor interssante taxonomische bemerkingen en meer specifiek het onderscheid
met S. nitidibaccatum wordt verwezen naar ROBBRECHT & LAMBINON (1987).

Adventief in België: ROBBRECHT & LAMBINON I.e. geven een overzicht van de
Belgische vondsten, drie in totaal. Later is de soort blijkbaar niet meer teruggevon-
den.

Vrochloa panicoides BEAUV.: Roeselare, (det. R.M. Payne) — Eenjarige, ge-
knikt-opstijgende plant, wortelend op de knopen, 6-60 cm hoog. Bladen verspreid
behaard met lange, enkelvoudige haren, 5-18 cm lang en 5-15 cm breed. Bloem-
gestel samengesteld uit 2-7 bloeiaren, deze alleenstaand, per twee of per drie langs
de stengel geplaatst, dikwijls overhangend in één richting, (2-)3-6 cm lang en ca.
4 mm breed. Aartjes toegespitst, meestal kaal, alternerend langs één zijde van de
platte, langs de rand sterk behaarde spil geplaatst, kortgesteeld 4-5 mm lang. Kroon-
kafjes zeer ongelijk, de bovenste even lang als het aartje, 7-11 nervig met overlangse
nervatuur tot aan de top, de onderste hoogstens half zo lang als het aartje, breed ei-
vormig tot bolrond, 3-5 nervig. Kelkkafjes 5-nervig, eindigend in een afgeronde top
met stekelpunt. Geen rijpe zaden waargenomen (naar CHIPPINDALL & CROOK 1976
en het te Roeselare verzamelde herbariummateriaal Verloove 1035).

U. panicoides is inheems in Oost- en Zuid-Afrika en aansluitend Azië. De soort
lijkt sterk op de vorig jaar nieuw voor België gemelde Brachiaria platyphylla (GRI-
SEB.) NASH (VERLOOVE & VANDENBERGHE 1993). Op het eerste zicht kan U. pani-
coides er van onderscheiden worden door de forsere habitus met flink ontwikkeld
wortelgestel, de veel kortere bloeiaren en de ruigere beharing. Bij nader inzien blijkt
de betreffende plant niet te behoren tot het genus Brachiaria maar tot het nauw ver-
wante geslacht Urochloa. Dit laatste genus verschilt van Brachiaria door het op-
merkelijk stekelpuntige kelkkafje (pers. med. R.M. Payne 1994). Voor verder onder-
scheid zie ook CHIPPINDALL & CROOK I.e. en SENDULSKY (1978).

In een ruige wegkant aan de voet van een elektriciteitspaal bij de veevoederfa-
briek Versele-Laga groeide één forse liggend-opstijgende plant, in de nabijheid van
de groeiplaats van Brachiaria platyphylla. Met uitzondering van Groot-Brittannië en
Frankrijk, waar de soort soms opslaat uit vogelzaad (pers. med. R.M. Payne 1994,
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HANSON & MASON 1985), zijn ons geen waarnemingen uit Europa bekend. CONERT

(1979) noemt de soort niet in een overzicht van de in Midden-Europa gevonden ad-
ventieve grassen.

De vondst van Urochloa panicoides brengt ons meer duidelijkheid omtrent de
waarneming in 1992 van Emex australis STEINH. — eveneens afkomstig uit Zuid-
Afrika — op dezelfde plaats (VERLOOVE & VANDENBERGHE I.e.). Blijkbaar wordt
bij Versele-Laga, weliswaar op beperkte schaal, graan ingevoerd uit Zuid-Afrika.
Mogelijke toekomstige waarnemingen uit hetzelfde gebied zullen dit moeten beves-
tigen.

Adventief in België: nieuwe soort voor de Belgische adventief-flora, verzameld
op 26.09.1993 te Roeselare (Verloove 1035 priv. herb, auteurs, E.J. Clement, R.M.
Payne, BR, LG).

Verbena brasiliensis VELLOZO: Gent (3) — Overblijvende, rechtopstaande plant,
100-250 cm hoog (ca. 100 cm bij onze vegetatieve plant). Stengel ruw-stekelig door
naar boven gerichte borstels, scherp gevleugeld, 3-6 mm breed. Bladen lancetvor-
mig, grof gezaagd, geleidelijk versmallend naar de basis toe, ongesteeld, noch
geoord noch stengelomvattend, 4-10 cm lang en 8-25 mm breed. Bloeiwijze (niet
waargenomen) aarvormig, 0,5-4 cm lang en 4-5 mm breed. Kroonbladen blauw-
paars, iets langer dan de kerkbladen, met tot 1 mm lange lobben. Kelk- en schut-
bladen 2-3,5 mm lang, zachtharig. Vruchten bruin met licht gerimpelde rugzijde en
naar onder gerichte stekels op de voorzijde, 1,5-1,9 mm lang (naar RADFORD et al.
1968 en het te Gent verzamelde herbariummateriaal Verloove 776).

V. brasiliensis — afkomstig uit tropisch- en subtropisch Amerika — werd in
1992 aangetroffen in de zandige wegberm bij G.G.T. De vondst bestond uit twee ve-
getatieve planten waarvan we oorspronkelijk vermoedden dat het ging om V. cf. bo-
nariensis, een soort die bij ons vooral gekend is als sierplant. In 1993 vonden we op
een stortplaats te Roeselare (29.08.1993, Dl.58.41) echter de echte V. bonariensis
wat ons toeliet — met behulp van RADFORD et al. I.e. 's excellente sleutel — om onze
plant uit Gent te benoemen. Een vergelijking van ons materiaal levert volgende ver-
schillen op die identificatie van vegetatieve planten toelaat.

V. bonariensis V. brasiliensis

Stengel onderaan iets ruw behaard met Stengel stekelig behaard door naar bo-
onwillekeurg gerichte borstels, boven- ven gerichte borstels (binoculaire
aan dicht wollig behaard (binoculaire loep!).

Middelste stengelbladen geleidelijk
Middelste stengelbladen duidelijk versmallend, zittend,
geoord stengelomvattend.

Er zijn ons uit de ons omringende landen geen verdere vondsten bekend als graan -
adventief. De soort zou wel optreden als woladventief in Groot-Brittannië, hoewel
V. brasiliensis er vaak verward wordt met V. bonariensis (pers, med. EJ. Clement
1992).

Adventief in België: nieuw voor de Belgische adventief-flora, verzameld op
11.10.1992 te Gent (Verloove 116 priv. herb.). Het Belgische Verbena-materiaal be -

56 DUMORTIERA 58-59— 15-11-1994



vat echter heel wat kritische soorten die door een revisie moeten bevestigd worden.

4. Conclusies

Het onderzoek naar graan- en veevoederadventieven leverde ook in 1993 weer
heel wat interessante vondsten op. Opnieuw werden een relatief groot aantal soorten
toegevoegd aan de lijst van de Belgische adventieven. Een samenloop van ongunstige
klimatologische omstandigheden zorgde er nochtans voor dat heel wat taxa nauwe-
lijks of slechts laat op het seizoen tot ontwikkeling kwamen. Vanwege de koude,
vochtige zomer met weinig zonneschijn werd niet één bloeiende plant gezien van
Guizotia abyssinica of Xanthium sp. Andere zuiderse soorten als Medicago sp. en
Ammi majus bloeiden pas medio september in plaats van begin juli zoals in 1992. Bo-
vendien kende de traditionele herbicidenbehandeling in het voorjaar weinig succes
door de overvloedige neerslag waardoor inheemse, banale soorten de bovenhand
haalden (cf. Borlim te Zeebrugge). Het "seizoen" eindigde daarenboven erg plotse-
ling en ongewoon vroeg (half oktober) door de vroege nachtvorst.

Blijkbaar bestaat in de Belgische adventiefflora, naast de erder genoemde medi-
terrane en Noordamerikaanse herkomst, ook een belangrijk Zuidamerikaans ele-
ment. Soorten als Amaranthus standleyanus, Bidenspilosa, Chlorispycnothrix, Phy-
salis peruviana, Schkuhria abrotanoides, Solarium sisymbriifolium, Tagetes minuta
en misschien ook Ammi visnaga, Bromus catharticus enNicandra physalodes vallen
hier onmiskenbaar onder. Bovendien zijn er ook sterke aanwijzingen dat import
plaatsvindt vanuit Zuid-Afrika. De waarnemingen van Emex australis en Urochloa
panicoides wijzen alleszins in deze richting.

E. Robbrecht wijst er ons op dat de samenstelling van de Belgische graan-
adventief-flora op hoogstens tien jaar tijd compleet gewijzigd is (pers. med. 1994).
Het grote aantal nieuwe Amerikaanse onkruiden is hiervan de belangrijkste expo-
nent. Net als in 1992 (cf. VERLOOVE & VANDENBERGHE 1993) moet deze evolutie in
zijn geheel worden toegeschreven aan de grote hoeveelheden soja die sedert enkele
jaren worden ingevoerd door G.G.T. (Gent), Sobelgra en Vamo Mills (Antwerpen)
en die een enorme diversiteit aan Amerikaanse akkeronkruiden met zich meebren-
gen. Deze tendens zal ons in de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid nog tal
van nieuwe taxa opleveren.

Mede door het toenemend belang van de invoer van soja en de begeleidende ad-
ventief-flora moet overwogen worden om het begrip "graanadventief ' te vervangen
door het ruimere "voederadventief".
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