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Stinkende ballote
(Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek)
Onaangename geur
De naam doet al vermoeden dat deze ballote soort
geen aangename geur heeft. Het geslacht Ballóta L.
van de lipbloemfamilie(tabiátae) omvat ongeveer 25
soorten. De oorspronkelijke groeiplaatsen hiervan
liggen in hoofdzaak in het Middellandse Zeegebied en
in de Oriënt. Ook de enige in ons land voorkomende
soort, een ondersoort van de Ballóta nigra L., heeft
8 daar haar oorsprong liggen. Veel planten hebben hun
verspreiding te danken aan de eigenschap dat ze
geneeskrachtig zijn, waarom ze elders in cultuur zijn
gebracht en later verwilderd. Zo ook met de stinkende
ballote. De plant komt hier te lande algemeen voor in
Zuid-Limburg, Zeeland, langs de grote rivieren en in
de zuidelijke duinstreek. De plant houctt van een
voedzame grond in een stoffig milieu. Groeit alleen
maar op open plaatsen waar zij weinig concurrentie
van andere planten te duchten heeft.

Breed uitstoelende plant
Stinkende ballote is overblijvend. De plant stoelt zich
breed uit en heeft veel vertakte stengels. De bladeren,
die kruisgewijs aan de stengels staan, zijn aan beide
zijden behaard en hebben een getande rand. De bloei
vangt in juni aan en gaat door tot in de herfst. De
bloemen staan in losse schijnschermen in de oksel van
de bladeren. De tmdippige bloemkroon is roodviolet. Aan het begin is de bloemkroon buisvormig. Er
zijn wee knge en twee korte meeldraden, die tegen
de h n l i van de bloemkroon liggen en in het
b u i m i g e deel in de b l m k r o o n zijn ingeplant. De
bloemen rijn proterandrisch. Als de helmknoppen
opengaan f@ #e sitamper met zijn aamengesloten
stempels nog tussen de meeldraden verscholen. Na
verloop van tijd komt de stamper tussen de
meeldraden tevoorschijn. Hij buigt iets naar beneden
en de beide stempels buigen uitem. Het stuifmeel
wordt van bloem naar bloem gebracht via de rug van
b e d e n d e insekten. Als we bijen in het volk terug
zien komen mart een bepoederde bovenzijde, dan
hebben ze in ml spvaUen dit type bloem bezocht.
Onder het vruchtbeginsel ligt een kussenvormige
discus, waarop zich, aan de voorzijde van de blmm,
het nectarium bevindt. De vrijgekomen hectar wordt

beschermd b r een ring van beharing r r g het
~
begin
van het buisvwm@&d w de -M
ge*

Drie kiemopeningen
De stuifmeelkorrels hebben van h n (pd~ir')
gezien
een afgeronde driehoekige vorm. Er zijwdrb
kiemopeningen die in de h o e h @n
n. Dii is
een van de hoofdvormen van de s t u i f d h t s v i r n
de lipbioedmilk. Regelmige l e e m wrip drubriek zei het zijn Q*
dat er Mmo de faimiI'i
ook soorten zijn mgt zes kimq&it.rgen.

Bijenbezoek
De bloemen van de srinkqde hllote nwew~
bij de
bijen wel gdiafd zijn wmt
ew dwk h
bezocht. Behalve honingbijen is er
d )beewk
van wolbijen. Wat me opvrel bij h& i
is
Mj9n w mbijen
dat de M o m térplijkwt@d
worden bz&. Afsi wol*
op een plam-alo
bijvoorbeeld hartgsspan (honiiddt d T a a L.)
worden er geen andere b l o e m b e k e r s op de plant
geduld. Op de sünkende klkm is dat niet he$ wal.
Wel worden bijen r e g e l m e doar wikdjen
aanpmllien.

Langdurige kiemkracht
De vruchten rijpen in de kelk, die ook na de bloei aan
de plant blijft. Ze hebben de vorm van een nootje en
de zaden blijven gedurende vele jaren hun kiemkracht
behouden. Over het algemeen kiemen ze in de herfst.
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Spirrlunde bU&e (BaJlota nbra L subsp. foetida Hayekl
A bl08nMjze; B Ma& C trloem in rnanneiijk stadium; D bloem in wowwlijk stadium; E meeldraad;
F stuheehrrel (polair); G stamper; H vruchtbeginsel met nectarium; I nootjes.
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