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Inleiding
Zwarte nachtschade (Solanum nigrum) geldt als een voor Nederland lastig
akkeronkruid, dat vooral in rooivruchten voorkomt. Door zijn opkomst laat in het
voorjaar en begin van de zomer is deze onkruidsoort in staat om aan de werking
van vroeg in het voorjaar toegediende bodemherbiciden te ontsnappen en hierdoor,
gevoegd bij zijn sterke groeikracht, met het cultuurgewas te concurreren.
Over de biologie en ecologie van zwarte nachtschade is nog vrij weinig onderzoek
verricht, ondanks het feit, dat het thans in diverse landen een belangrijk
onkruid is.Navolgende gegevens zijn ontleend aan onderzoek verricht op het PAGV
en aan de literatuur.
Taxonomie
Zwarte nachtschade behoort tot de nachtschade (Solanaceëen)-familie.Het is in
Nederland een eenjarige soort, die laat in het voorjaar en in het begin van de
zomer opkomt, tot in het najaar doorgroeit en pas bij een flinke nachtvorst afsterft. Inmeer tropische gebieden kan de plant overblijvend zijn.
Zwarte nachtschade vormt doorgaans bossige planten, zonder bepaalde hoofdstengel, wordt vaak 50 à 100 cm hoog en bezit een flink ontwikkeld wortelstelsel. De stengels zijn rond of hoekig of geribd, glad of spaarzaam behaard. De
bladeren staan afwisselend aan de stengel, zijn enkelvormig, eirond tot bijna
driehoekig, gaafrandig of getand of onregelmatig gelobd, glad tot behaard en
kunnen sterk in grootte variëren.

Kiemplanten
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Volwassen plant,met bloemen en vruchten

Tros vruchten (ware grootte)

Zaadje: links dwarsdoorsnede, rechts overlangse doorsnede (sterk vergroot)

De bloemen, groeiend in een trosje, zijn met een korte steel aan de stengel bevestigd en wit van kleur. In het midden van de bloem zitten de zeer opvallende,
gele meeldraden. De vrucht is een bes, i tot ü cm in doorsnede, aanvankelijk
groen en bij het rijpen zwart. De groene bessen en ook de overige delen van de
plant zijn voor mens en dier giftig.
De zaden in de bessen zijn plat, eirond tot rond, li tot 2mm in doorsnede en
geel tot donkerbruin van kleur.
Binnen de soort Solanum nigrum bestaat er sterke variatie in uiterlijk van de
plant, als gevolg van reactie op verschillen in standplaats. Ook kan binnen een
plant variatie in bladvorm bestaan als gevolg van verschil in tijdstip waarop
het blad is gevormd. Binnen de soort Solanum nigrum kan men bovendien verschillende ondersoorten onderscheiden.
Volgens Engelse literatuur bestaan er binnen de soort Solanum nigrum meerdere
ondersoorten. Hierbij worden onderscheiden: de ondersoort nigrum, met klierloze
haren, en de ondersoort schultesii met geklierde haren. Binnen de ondersoort
nigrum vond men in Engeland, op grond van waarnemingen bij zwarte nachtschadepl'anten in snijma'is, het liggende type,met een plantdiameter tot 90 cm en het
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langgerekte type,met eenplanthoogtetot90cm.DeophetPAGV bestudeerde
zwarte nachtschadeplanten blijken uiterlijk deneiging tehebben meer horizontaal danverticaal tegroeien en dusmeer tothet liggende type tebehoren.In
Franse literatuurworden op grond van detalrijke verschijningsvormen vanzwarte
nachtschade twee (andere)ondersoorten en 16variëteiten onderscheiden.
Binnen desoortSolanium nigrum bestaat sinds enkele jaren ook verschil in
gevoeligheid tenopzichte van dechemische groep triazinen.(w.o. atrazin).
Volgens Franse onderzoekingen vertonen triazinen-gevoeligezwarte nachtschadeplanten een betere groei dantriazinen-resistente planten.
Geografische verspreiding en voorkomen
Zwarte nachtschade iseen onkruidsoort van degematigde entropische luchtstreken.Hetkomt intalrijke landen indiverse gewassen vooren is inEuropa
inheems. Invele delen van dewereld isheteen lastig onkruid zowel in landbouw-als intuinbouwbouwgewassen. InNederland komt het algemeen voor opbouwland en intuinen.Opbouwland wordt het 'tmeest aangetroffen inrooivruchten.
Ook komt zwarte nachtschade voor opafvalplaatsen en inopen bossen.
Zwarte nachtschade groeit het beste opzwak zure ofneutrale gronden methoge
vruchtbaarheid, vooral daarwaar deN-enP-toestand hoogis.
Levenscyclus
Schema levenscyclus
Fig.1.Levenscyclus zwarte nachtschade (bijopkomst omstreeks beginmei).
1 =opkomst
Q c
^-^ ~~-4
2=vegetatieve periode
3 =bloei
4 =vruchtvorming
5 =vruchtval
6 =afsterven

Kiemrust, levensduur van de zaden
Zaad van zwarte nachtschade kiemt in de vrije natuur niet gedurende de winter en
het vroege voorjaar. Pas wanneer de buitentemperatuur in het voorjaar voldoende
hoog is opgelopen (ca 20° C gedurende een deel van de dag),begint het zaad
massaal te kiemen.
Bij proeven in Engeland bleef pas geoogst zaad bij constante temperaturen tussen
4° en 30° C in kiemrust. De kiemrust kon hier echter wel worden doorbroken, door
nl. het zaad bloot te stellen aan bepaalde, afwisselende temperaturen. Bij
andere proeven in Engeland kon ook bij 2 tot 2i jaar lang in het veld in
ongestoorde grond bewaard zaad van zwarte nachtschade steeds kieming worden
opgewekt (door het zaad aan wisselende temperaturen bloot te stellen). De beste
kieming werd verkregen bij zaad dat in januari van het veld was gehaald.
Zaden van zwarte nachtschade kunnen volgens de literatuur zeer lang in leven
blijven. Bij proeven in Engeland kiemde -bij drie keer per jaar bewerken van de
grond - in het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde jaar na vorming van het
zaad resp. 45, 12,5, 3en 2%van het totale aantal bij de aanvang van de proef
aanwezige zaden. Na vijf jaar was nog 11%van het aantal gezaaide zaden in
leven. Van zaden van zwarte nachtschade die - in de Verenigde Staten van Amerika
- vanaf 1902 gedurende 39 jaar op 56 en op 107 cm diepte waren begraven, bleek
in 1941 nog resp. 83 en 79% te kiemen (nadat de zaden in een voor kieming
gunstige omgeving waren gebracht).
Zaden in de uitwerpselen van vogels na het eten van bessen van zwarte nachtschade, blijken merendeels nog in leven te zijn. Ook blijkt, dat na passage door
het maagdarmkanaal van rundvee, een deel van de zaden zijn kiemkracht behouden
heeft.

Kieming en opkomst
Factoren die de kieming en opkomst béinvloeden
Licht
Zwarte nachtschade kiemt het beste in het licht. Bij proeven in Engeland met
vers zaad bedroeg het kiemingspercentage in het licht 74%en in het donker 11%.
Afwisselend licht en donker stimuleert de kieming.
Temperatuur^
Voor kieming van zwarte nachtschade zijn vrij hoge en wisselende temperaturen
nodig. Wisselende bodemtemperaturen zijn bij zwarte nachtschade de belangrijkste
factor voor het breken van de kiemrust. Pas bij een temperatuur boven 15° C (en
bij voldoende temperatuurwisseling) kiemt zwarte nachtschade. Vandaar dat deze
onkruidsoort pas vrij laat in het voorjaar begint op te komen. Volgens onderzoek
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inWest-Duitslandmettalrijke akkeronkruidsoorten, behoort zwarte nachtschade
totdegroep onkruidsoorten diehoge eisen stellenaandekiemingstemperatuur.
Bij deze groep ligtdeminimum kiemingstemperatuur bij 20"à25"C.
Doorhetzaad eerst enkele dagen (voorafgaandeaandeperiodemetafwisseling
van temperatuur)aankoude (5"C)bloottestellen,wordteennoghoger kiemingspercentage bewerkstelligd.Bijproevenmetopverschillende tijdstippen vanhet
jaarvanhetveld verwijderd zaad gavenwisselende temperaturen van4"en30"C
eennogbetere kiemingdanwisselende temperaturen van15"en30"C.
Bij proeven indeVerenigde StatenvanAmerika werden dekiemingspieken bij heel
andere temperatuurregimes verkregen.
Bij onderzoek inFrankrijkmetzaden vantriazinen-gevoeligeentriazinen-ongevoelige plantenvanzwarte nachtschade, gaven bij bijna alle temperatuurregimes
zadenvantriazine-gevoelige planteneenduidelijk hoger kiemingspercentagete
ziendanzaden afkomstigvantriazinen-resistente planten.
Bij proevenophetPAGV bleek,dathetbegin vandeopkomstvanzwarte nachtschade vrij nauwkeurigmetbehulpvaneentemperatuursom teberekenen is. Bij
waarnemingen over opkomst in1979, 1980en1981 werdeengoede relatie tussen
temperatuursom enbeginvanopkomst gevonden,alsyanaféénjanuari degemiddelde dagelijkse luchttemperaturen boven 10"Cverminderdmet10"C,werdenopgeteld. Wanneerdetemperatuursom 16"tot20"Cwas, begon deopkomst.De
opkomst stopteweer,inafhankelijkheidvandeneerslagverdeling,bijtempera.tuursommen tussen 150"en250"C.
Bijgaande figuur geeftvanhetbovenstaandeeenverduidelijking.

opkomst
kiamplanten

100
150
UmparaUjurtom•

Relatietussendetemperatuursomendeopkomstvan zwartenachtschade.(Onkruidentuin PAGV Lelystad.)

Samenvattendkangezegd worden,datzwarte nachtschade,ominhetvoorjaarte
kunnen kiemenenopkomen, vrij hogeensterk wisselende temperaturen nodig
heeft.Deopkomst begintpasnahetbereiken vaneenbepaalde temperatuursom.

Zimrstof^vo£htgehaKe_van_de grond
Aangaande deze factoren konden geen duidelijke gegevens worden verkregen.Bij
waarnemingen ophetPAGV bleek zwarte nachtschade bijeendroogenkorstig
bodemoppervlak vooral vanuit krimpscheurenoptekomen.
De indruk werd verkregen,datinvrij droge grond zwarte nachtschade beter kiemt
en opkomtdandiverse andere soorten akkeronkruiden.
JM^pte^ijjginjJ vaj2Jleli a ld
Volgens literatuurgegevens wordt debeste opkomst verkregenmetzwarte nachtschade-zaad, datHtot \H cmdiep ligt.Bijzaad datdieperdanlh cmligt,is
de opkomst gering. Bij waarnemingen ophetPAGV werddeindruk verkregen,dat
zwarte nachtschade vanuit diepten groterdanZHcmnogvrij geregeld opkwam.
jàr£ndsoortj_£r£njJbewerk_imj
Zwarte nachtschade komt inNederland vooropallerlei grondsoorten, vooral daar
waardevruchtbaarheidstoestand hoogis.
Grondbewerking stimuleert dekieming enopkomst.Bijproeven inEngeland bedroeg
bij verstoring vandegronddeopkomst inheteerste jaar 30%eninhettweede
jaar 8%. Inongestoorde grond bedroeg deopkomst i/iheteerste jaar 102,inhet
tweede jaar praktisch 0%.Grondbewerking eind april gafeenveel intensievere
opkomst tezien dangrondbewerking inandere maanden.Bijgrondbewerking later
dan medio september werd indatzelfde jaar geen opkomst meer waargenomen.
Bijeengrondbewerking inelkjaargetijde kwam, invergelijking metalleeneen
grondbewerking inhetvoorjaareninhetnajaar, naar verhouding meer zwarte
nachtschade opindezomerenminder inhetvoorjaar.Bijditonderzoek inEngeland over grondbewerking inverbandmetdeopkomst, werd vermoedelijk alleende
grond vanboven losgewerkt (endusniet gekeerd).
Ook bijproeven indeVerenigde Staten vanAmerika deed grondbewerking inapril
de opkomst vanzwarte nachtschade sterker toenemen dangrondbewerking inde
andere maanden.

Opkomstperiodiciteit
Aljjemeen
Zwarte nachtschade is een typisch late voorjaarskiemer. De opkomst begint doorgaans in de tweede helft van a p r i l , bereikt in mei haar hoogtepunt en eindigt
doorgaans in j u l i .
J^ajan^e2ij^k2e_0£k£mst_[n_te2is2teijt jjijronoculUiur
In de onkruidentuin van het PAGV is vanaf november 1977 de opkomst van zwarte
nachtschade in monocultuur nagegaan.
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In tabel 1zijn de cijfers over de opkomst gedurende de periode oktober 1978 t/m
september 1983 per maand weergegeven, in procenten van de totale jaarlijkse
opkomst (= aantal planten opgekomen tussen twee opeenvolgende omwerkdata).
Tabel 1. Opkomst bij zwarte nachtschade, per maand, in procenten van het totaal
aantal tussen twee opeenvolgende omwerkdata opgekomen planten.

aantal
opgekomen
jaar jan. febr. nrt. april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. cnwerk- planten/
datum periode
1978
. . .
19-10
1979
1980
1981
1982
1983

gsm.

-

-

1.3 70.624.9 3.2
- - 37.042.4 20.6
- 1.1 85.413.5 - 12.1 76.610.4 0.9 - - 6.7 77.0 9.6 1.9 4.8 -

-

. . .
-• .

29-10
24-10
27-10
26-11
10-3
27-9

4.2 69.320.2 5.3 1.0

Uit tabel 1blijkt, dat in vier van de vijf jaren meer dan 70%van het per jaar
(= per periode) opgekomen aantal planten in mei opkwam. Het naar verhouding opvallend lage opkomstpercentage in mei 1980 is waarschijnlijk toe te schrijven
aan de geringe hoeveelheid neerslag in die maand (13m m ) ,waardoor de opkomstpiek naar juni (80mm neerslag) is verschoven. Het vrij hoge opkomstpercentage
in juli 1980 is vermoedelijk te verklaren uit de opvallend grote hoeveelheid
neerslag in die maand (120 mm).Opvallend is de opkomst in augustus 1983, het
enige jaar waarin in die maand nog opkomst bij zwarte nachtschade werd geconstateerd. Mogelijk hangt dit samen met het feit, dat 1983 het enige jaar was,
waarin ook een voorjaarsgrondbewerking (in maart) is toegepast.
In figuur 2 is de opkomstperiodiciteit van zwarte nachtschade grafisch weergegeven. Deze grafiek is gebaseerd op maandgemiddelden over de periode 1979 t/m
1982.
Bij proeven in Engeland in 1968, 1969 en 1970waarbij de grond periodiek werd
bewerkt, werd eenzelfde opkomstpatroon verkregen, met dien verstande dat de
opkomst daar iets later begon (begin mei),de piek pas in juni of eind mei werd
bereikt, terwijl de opkomst doorging tot in september. Bij grondbewerking in
juli was er een tweede opkomstpiek, in juli. Bij andere proeven in Engeland (zie
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1818

384
976
463
209

ookbij"opkomstengrondbewèrking"),waarbijinhetvoorjaarenindeherfst
een grondbewèrking werd toegepast,werd gemiddeld overdeperiode 1961-1966,
een duidelijk intensievere opkomstindedrie zomermaanden waargenomen (van26X
vandejaarlijkse opkomst)danin1983indeonkruidentuin vanhetPAGV (16%).
Het opvallend grote aantal opgekomen zwarte nachtschade-plantenin1979,in
vergelijkingmetdevier daarop volgende jaren,isvermoedelijk vooral toete
schrijven aanhetslechts zeer oppervlakkig inwerken (maximaal 5cm)vande
bessen,invergelijkingmethetca.20cmdiep omwerken vandegrondinde
latere jaren.

Figuur 2.Schematische weergave opkomstperiodiciteit vanzwarte nachtschadebij
eenmalige grondbewèrking indeherfst.
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Invloed van tijd van opkomst op groei en ontwikkeling
In 1982werden op4 augustus op het PAGV de grootste plantdiameter en planthoogte nagegaan bijzwarte nachtschade,die op 12mei en op 9juni als pas opgekomen
plant tussen de gewassen zomergerst,suikerbieten,stambonen en op niet beteelde
grond was uitgeplant.Tabel 2geeft hiervan een overzicht.
Tabel 2.Grootste plantdiameter (D)en grootste planthoogte (H)bij zwarte
nachtschade in verschillende gewassen en op onbeteelde grond,op
4 augustus1982.
datijmopkomst

zwarte nacht:schade

12 mei

gewas

9 juni

diameter
5 cm
75cm
100cm
150cm

diameter
3 cm
3 cm
15cm

hoogte
hoogte
10cm
3 cm
95cm
5 cm
90cm
35cm
?
?
75cm
(Van zwarte nachtschade op onbeteelde grond,opgekomen op 9juni,ontbreken de
gegevens.)

zomergerst
suikerbieten
stambonen
onbeteeld

Alle drie gewassen (dieop normale tijden waren gezaaid) hadden ten opzichte van
onbeteelde grond een duidelijk onderdrukkend effect op de groei »an zwarte
nachtschade. Dit effect was,vooral bijvroeg opgekomen zwarte nachtschade,het
sterkst bij zomergerst en het zwakst bijstambonen.De injuni opgekomen zwarte
nachtschadeplanten waren in zomergerst en in suikerbieten opvallend klein gebleven en hadden in die gewassen dus heel weinig groeikansen.
De in gewassen voorkomende zwarte nachtschade-planten groeiden blijkens tabel 2.
veel meer in de lengte enminder in de breedte dan de zwarte nachtschade-planten
op niet-beteelde grond.
Groei
Zwarte nachtschade in monocultuur

a^_Bc^ve_n£rondsejjrc^ej.
Zwarte nachtschade heeft een vrij langzame begingroei.Bij in 1979 indeonkruidentuin van het PAGV tussen 19en 26 april opgekomen planten werd op 29juni een
grootste plantdiameter gemeten van 10cm.Op 2 augustus bedroeg deze 50cm.
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Zwarte nachtschade als monocultuur heeft een bossige groeiwijze. De planten
groeien zowel in de breedte als in de hoogte, zonder dat daarbij een bepaalde
hoofdstengel valt te onderscheiden.
In de periode 1978 t/m 1982werden in de onkruidentuin voor het PAGV geregeld de
grootste plantdiameter en de grootste planthoogte nagegaan, de eerste twee jaren
binnen een vastewaarnemingsplek, de laatste drie jaren vlak daarbuiten.Ook
werden in de eerste twee jaren de bedekkingspercentages geschat. In tabel 3 zijn
per jaar de grootste plantdiameter, de grootste planthoogte, het maximale bedekkingspercentage en de decaden waarin dezewerden bereikt, weergegeven.
Tabel 3. Grootste plantdiameter (D),grootste planthoogte (H),in cm, maximale
bedekkingsgraad (B)en de perioden, in decaden permaand, waarin deze
werden bereikt, bij zwarte nachtschade.
jaar
1978
1979
1980
1981
1982

maand
aug.
okt.
sept.
sept.
okt.

gem.

sept.

diameter
dec.

2
2
2
1
1

D
105
130
115
115
75

maand
okt.
sept.
sept.
sept.
okt.

2

110

sept.

hoogte
dec.

1
1
2
1
2

H
65
50
35
40
50

3

50

bedekkings-%
maand
dec.
B
sept.
2
95 à 100
sept.
1
95 à 100

De periodewaarin in de vijf onderzoekjaren de grootste plantdiameter werd
bereikt, liep uiteen van de tweede decade in augustus (1978)tot de tweede decade in oktober (1979). De periode waarin de grootste planthoogte werd bereikt,
varieerde van de eerste decade in september (1979 en 1981) tot de tweede decade
in oktober (1982). De grootste planten groeiden in alle vijf jaren duidelijk
meer in de breedte dan in de hoogte.De laatste groei (bij de grootste planten)
werd nogwaargenomen in de tweede helft van oktober. Ook de bedekkingsgraad bereikte pas vrij laat - in september -zijn hoogtepunt, wat goed in overeenstemming ismet het lang doorgaan van de groei.
Volgens onderzoekingen in de Verenigde Staten van Amerika doen toenemende temperatuur en toenemende daglengte de groei bij zwarte nachtschade-planten toenemen.
Uit het voorgaande blijkt, dat zwarte nachtschade-planten een langzame groei
vertonen. Eind april, begin mei opgekomen planten bereiken in september of
oktober hun grootste omvang; later opgekomen planten groeien nog langer door. In
gewassen groeien zwarte nachtschade-planten meer verticaal enworden hier hoger,
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tot bijna een meter, dan solitair groeiende planten. Deze laatste groeien meer
horizontaal en kunnen een diameter bereiken van ca ü meter.
j^._Ojidejr£rondse£r.°-el
Volgens de literatuur heeft het wortelsysteem van zwarte nachtschade een vezelig
karakter. Het primaire wortelsysteem is sterk. Daarentegen is de spruit-wortelverhouding relatief hoog, wat op een beperkt wortelsysteem duidt.
Bij onderzoek in Frankrijk vertoonden triazinen-gevoelige zwarte nachtschadeplanten een betere wortelgroei dan triazinen-resistente planten.
Uit de literatuur konden geen cijfers worden verkregen over omvang en diepte van
het wortelstelsel en de mate van droogtegevoeligheid bij zwarte nachtschade. De
bij waarnemingen in de onkruidentuin van het PAGV verkregen indrukken duiden
eerder op een vrij goed bestand zijn tegen droogte dan op droogtegevoelig zijn
van zwarte nachtschade.

Zwarte nachtschade in gewassen
In een proef op het PAGV, waarbij het gedrag van eenjarige onkruiden in gewassen
wordt bestudeerd, kwam zwarte nachtschade aanvankelijk, in 1979, sporadisch, en
vier jaren later zo goed als niet meer in die gewassen voor. In september 1979
werd bij de toen waargenomen zwarte nachtschadeplanten een grootste plantdiameter geconstateerd van 30 cm en een grootste planthoogte van 15 cm (in
suikerbieten). De teruggang van de zwarte nachtschade-bezetting'in de loop van
de onderzoekperiode is vermoedelijk vooral toe te schrijven aan de late opkomst
van deze onkruidsoort temidden van relatief veel grotere populaties (een veel
groter aantal planten) van verschillende veel vroeger in het voorjaar opkomende
andere onkruidsoorten, zoals kleefkruid en steenraket. Voor een wat betreft
kieming en opkomst warmteminnende onkruidsoort zoals zwarte nachtschade, is het
moeilijk, vooral in een graangewas met reeds flink ontwikkelde onkruidplanten,
om zich goed te ontwikkelen. Dit als gevolg van de lagere bodemtemperatuur (door
de beschaduwing),die remmend werkt op de kieming en opkomst van zwarte
nachtschade, en als gevolg van de sterke lichtinterceptie door het gewas en
reeds aanwezige vroeg opkomende onkruidsoorten.
Bij de PAGV-proef uitgevoerd in 1982,waarbij de groei van op verschillende
tijdstippen opgekomen zwarte nachtschadeplanten in drie gewassen en op onbeteelde grond werd nagegaan (tabel 2, blz. 12),valt duidelijk op, dat in mei
opgekomen zwarte nachtschade in zomergerst weinig groeikansen krijgt, vooral als
gevolg van de snelle begingroei van de zomergerst.
Daarentegen zijn voor in suikerbieten en vooral voor in stambonen groeiende
zwarte nachtschade de omstandigheden voor een goede groei zoveel gunstiger, dat
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dit onkruid hier tot forse planten weet uit te groeien, ofschoon deze gewassen
1n vergelijking met zwarte nachtschade zonder gewas, nog duidelijk een concurrentie-effect teweeg brengen. Uit tabel 2 valt ook af te leiden, dat naarmate de
concurrentiekracht van het gewas toeneemt, zwarte nachtschade relatief meer in
de lengte groeit.

Behoefte aan voedingsstoffen
Volgens de literatuur stelt zwarte nachtschade hoge eisen aan de bodemvruchtbaarheid. Zwarte nachtschade is een onkruidsoort, die zeer geschikt is voor
gronden met een hoog stikstofniveau. Het toenemende gebruik van stikstofkunstmest vormt dan ook een verbeterd milieu voor de groei en de reproduktie van deze
onkruidsoort en is een van de oorzaken dat deze soort zich in de akkerbouw
uitbreidt.

Bloei
De bloemen van de zwarte nachtschade lijken,wat vorm betreft, veel cp die van
de aardappel.Ze zijn aan de buitenkant wit en in het midden geel.De witte
kleur wordt gevormd door de vergroeibladige, vijfslippige bloemkroon. De figuur
in het midden van de bloem bestaat uit een krans van vijf meeldraden met grote,
gele helmknoppen. De bloemen van de zwarte nachtschade hebben een diameter van
0,4 tot 1,0 cm en zijn dus vrij klein, waardoor de bloei bij deze plantensoort
weinig opvalt en veel minder spectaculair is dan die van intensief bloeiende
aardappelplanten. Zwarte nachtschade is vermoedelijk, naar analogie van de aardappel, overwegend een zelfbestuiver.
Tabel 4 geeft over de periode 1978 t/m 1982een overzicht van het begin van de
opkomst en het begin van de bloei en van de duur van de periode tussen begin van
de opkomst en begin van de bloei, zoals deze zich voordeden bij zwarte
nachtschade in de onkruidentuin van het PAGV.
Tabel 4. Begin van de opkomst en van de bloei en de tijd tussen begin opkomst en
begin bloei, in decaden, bij zwarte nachtschade.
begin bloei
begin opkomst
jaar
opkomst tot bloei
maand
maand
dec.
dec.
in decaden
1978

mei

1979
1980
1981

april

juli

1982

mei
mei
mei

2
3
1
1
1

8 à9
6 à7
6 à7

juli

3
2
1
2
1

gem.

mei

1

juli

2

6 à7

juli
juli
juli
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7à8

5à6

De bloei begon bij zwarte nachtschade in alle vijf jaren steeds in juli. Op het
eind van de vijfjarige waarnemingsperiode lijkt de bloei iets eerder begonnen te
zijn dan in het begin, waardoor de periode tussen eerste opkomst en eerste bloei
in de loop van de vijfjarige periode vrij geleidelijk iets korter is geworden.
Mogelijk kan hiervoor een bepaalde factor voor aansprakelijk worden gesteld,
vermoedelijk een geleidelijk aan dalen van de voor de plant opneembare
hoeveelheid stikstof. Bij onderzoek in Engeland varieerde in het open veld de
periode tussen opkomst en begin van de bloei van ongeveer vijf decaden bij in
juni opgekomen planten, tot ongeveer zes decaden bij begin mei opgekomen planten. Bij proeven in de Verenigde Staten van Amerika viel het begin van de bloei,
bij opkomst in maart, ca zes decaden na de opkomst en bij later opgekomen planten reeds ca vier decaden na de opkomst.
In tabel 5wordt aangegeven wanneer gedurende de jaren 1979 t/m 1982 in de
onkruidentuin van het PAGV de bloei bij zwarte nachtschade begon. Bij het
jaarlijks omwerken van deze onkruidsoort, doorgaans eind oktober, werd nog
steeds bloei waargenomen.
Tabel 5. Begin van de bloei bij zwarte nachtschade.
jaar

begin bloei
maand
dec.

1978

juli

1979
1980
1981
1982

juli
juli
juli
juli

3
2
1
2
1

gem.

juli

2

De bloei bij zwarte nachtschade gaat door tot laat in de herfst. In 1982,toen
zwarte nachtschade pas op 26 november werd omgewerkt, waren op die dag alleen de
verst ontwikkelde (doorgaans de oudste) planten uitgebloeid. Men kan stellen,
dat onder Nederlandse omstandigheden op onbeteelde plaatsen zwarte nachtschade
kan bloeien van medio juli tot het afsterven als gevolg van een flinke nachtvorst.
In vergelijking met veel andere soorten akkeronkruiden, heeft zwarte nachtschade
een zeer lange bloeiperiode. De bloei van elk afzonderlijk bloempje duurt echter
vrij kort.
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Vruchtvorming en vruchtval
Bij zwarte nachtschade ziet men reeds vrij kort na het begin van de bloei de
eerste vruchten, in de vorm van bessen, te voorschijn komen. De vruchten, aanvankelijk nog moeilijk te zien, kunnen ongeveer zo groot worden als grote groene
erwten. Volgens de literatuur kan de diameter van de vruchten variëren van 5 tot
13 mm. De vruchten blijven lange tijd groen. Rijpe vruchten zijn zwart. In sommige landen komen vormen van zwarte nachtschade voor met rijpe rode vruchten.
Volgens Franse literatuurgegevens kunnen de vruchten geel,oranje, rood en zwart
zijn.
Van de in de onkruidentuin van het PAGV in dejaren 1978 t/m 1982 gegroeide
zwarte nachtschade is het begin van de vruchtvorming nagegaan. Doordat het
vallen van de vruchten bij deze onkruidsoort pas laat in het najaar begint en
het omwerken in de onkruidentuin doorgaans al in de tweede helft van oktober
plaats vond, bereikten de planten niet ieder jaar het begin van de vruchtval (in
tabel 6zijn dit de twee eerste jaren).
Tabel 6. Begin van de vruchtvorming, begin van de vruchtval en de duur van de
periode tussen deze twee ontwikkelingsfasen, in decaden.
begin vruchtvorming

begin vruchtval

1979
1980
1981
1982

maand
aug.
aug.
juli
juli
juli

1
2
3
2

maand
na19- •10
na26- •10
okt.

gem.

juli

3

jaar
1978

decade

l-~ ]od>sv\

duur periode begin vruchtvorming tot vruchtval

decade

okt.
okt.

3
2
1

okt.

ca 3

> 7 decaden
> 8 decaden
10 decaden
9 decaden
8 decaden
> 8à 9 decaden

De vruchtvorming begon, gerekend over alle vijf jaren, ongeveer in de derde
decade van juli, dus één decade later dan het begin van de bloei.
Het begin van de vruchtval kan blijkens tabel 6 gemiddeld op de derde decade van
oktober geschat worden. Opvallend is de vervroeging van de vruchtval in de
laatste drie jaren. De duur van de periode tussen begin van de vruchtvorming en
begin van de vruchtval bedroeg gemiddeld ongeveer drie maanden en dus minstens 8
à 9 decaden. Ten opzichte van kleefkruid duurt die periode bijna drie keer zo
lang. Bovendien kan het nog geruime tijd duren, voordat het zaad zich uit de
vruchten heeft vrijgemaakt, vooral als de vruchten lang droog blijven of lang op
de grond blijven liggen.
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Hoeveelheid vruchten en zaden
In 1982werd op het PAGV op vier verschillende tijdstippen pas opgekomen zwarte
nachtschade (in kiemlobstadium)tussen drie gewassen en op onbeteelde grond
geplant. In het najaar werd hier bij zwarte nachtschade het aantal bessen
geteld.
Tabel 7.Aantal bessen per plant bij zwarte nachtschade in gewassen en op onbeteelde grond, in1982.
gewas
zomergerst
suikerbieten
stambonen
onbeteeld

datum opkomst zwarte nachtschade
12mei
26 mei
9 juni

4
169
1710
6080

2
45
807

9
3
22

4920

3580

5 juli

0
0
0
378

Uit tabel 7blijkt, dat het aantal bessen per plant en dus ook de zaadproduktie
per plant, zeer groot kan zijn en zeer sterk kan variëren, zowel op grond van
verschil in tijd van opkomst van zwarte nachtschade als op grond van verschil in
gewas. Bij vroege opkomst van zwarte nachtschade produceert dit onkruid in
zomergerst bijna geen zaad, maar in stambonen (dat veel later wordt gezaaid dan
zomergerst, een zeer langzame begingroei heeft en laag blijft) en vooral op
onbeteelde grond (als vrijstaande plant) is het in staat een zeer grote hoeveelheid zaad te produceren. Bij een aantal zaden van 55 per bes kwSm zwarte nachtschade hier in stambonen en zonder gewas tot een produktie van resp. 94050 en
334400 zaden per plant. Kwam zwarte nachtschade pas begin juli op, dan wisten
alle drie gewassen vruchtvorming bij zwarte nachtschade geheel te voorkomen. Wel
dient bedacht teworden, dat het hier zeer grote planten betrof.
Bij onderzoek in Frankrijk, met zwarte nachtschade in suikerbieten, vond men bij
kleine zwarte nachtschadeplanten gemiddeld 42 bessen per plant, bij gemiddelde
planten tot 116 bessen en bij zeer sterk ontwikkelde, zeer sterk vertakte planten gemiddeld 529 bessen per plant.
Het aantal zaden per bes varieert nogal. Bij eigen tellingen liep het aantal
zaden per bes uiteen van 41 tot 66 en bedroeg het gemiddelde 55. In de literatuur uit Amerika en Frankrijk worden als gemiddelde aantal zaden per bes resp.
60en 48 genoemd.
In de literatuur worden zeer uiteenlopende aantallen zaden per plant genoemd,
zoals die door zwarte nachtschade kunnen worden geproduceerd, vanaf 500 (WestDuitsland) tot gemiddeld 60.000 (Amerika) bij een, volgens gegevens uit de Verenigde Staten van Amerika, minimum van 40.000 en een maximum van 178.000 zaden
per plant.
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Verspreiding van vruchten en zaden
Afgevallen bessen van zwarte nachtschade komen onder de plant terecht, verrotten
dan op of in de grond, waarna de zaden geleidelijk aan vrij komen. Deze zaden
kunnen gemakkelijk via werktuigen en machines verspreid worden naar andere percelen en bedrijven, vooral als de gewassen laat geoogst worden.
Niet afgevallen bessen van zwarte nachtschade blijven bij het oogsten van rooivruchten doorgaans allemaal op het veld achter,waardoor de besmetting ter
plaatse verder toeneemt. In percelen snijmals daarentegen komen de bij de oogst
nog niet afgevallen bessen van zwarte nachtschade in de snijma'iskuil terecht.
Hier behouden de zaden hun kiemkracht. Ook na het eten van de snijma'is, dus in
de mest van runderen, is een deel van de zaden vermoedelijk nog steeds
kiemkrachtig. Ook komt het voor, dat snijma'is door morsen van de runderen,
direct in de (drijfJmest terecht komt (bij zelfvoedering). Volgens Engelse
literatuur lijkt zwarte nachtschade-zaad ook verblijf in drijfmest te overleven.
Vandaar dat er sterke vermoedens zijn, dat ook verspreiding van zwarte
nachtschade plaats vindt via drijfmest. Runderdrijfmest kan daarom een
belangrijke bron van besmetting zijn met zwarte nachtschade, ook via mestbanken.
Volgens Engelse literatuur is toediening van zware giften drijfmest een van de
oorzaken geweest èn van de sterke groei èn van de verspreiding van zwarte
nachtschade.
Door versmeren van de bessen van zwarte nachtschade bij het maaidorsen van
blauwmaanzaad (eind augustus) komt ook zaad van zwarte nachtschade bij het zaad
van blauwmaanzaad terecht. Door extra schonen kan dit zaad verwijderd worden.
Verspreiding via zaaizaad van blauwmaanzaad lijkt dan ook niet van praktische
betekenis.
Het verplaatsen van zaden van zwarte nachtschade over grote afstanden gebeurt
vooral door vogels. Volgens de literatuur worden bessen van zwarte nachtschade
graag gegeten door fazanten en lijsters. De zaden worden dan via de uitwerpselen verspreid en behouden ook hierbij hun kiemkracht. Daarom is verspreiding van zwarte nachtschade door alleen hygiënische maatregelen moeilijk geheel
te voorkomen.

Levensduur
Uit het voorgaande valt op te maken, dat zwarte nachtschade een onkruidsoort is,
die nog laat in de herfst door gaat met bloeien en vruchten te vormen.
Pas bij de eerste flinke nachtvorst (eind oktober, eerste helft november)
sterft ze af. In het Middellandse-zeegebied kan, aldus Franse literatuur, zwarte
nachtschade soms verschillende jaren in leven blijven. Volgens Amerikaanse
literatuur zijn er aanwijzingen dat zwarte nachtschade ten minste twee genera-

ties per jaar kan voortbrengen. Voor Nederlandse omstandigheden lijkt dit,
althans in de vrije natuur en op landbouwbedrijven absoluut onmogelijk. Daarvoor
blijven de bessen te lang aan de plant hangen en dezaden te lang in de bes zitten en zijn de kiemingsomstandigheden voor een eventuele tweede generatie te
slecht.
Gaat men om de levensduur globaal te bepalen ervan uit, dat er gerekend tot
medio november doorgaans wel één strenge nachtvorst is opgetreden, en zwarte
nachtschade daardoor afsterft, bij een opkomst van omstreeks 10mei (tabel4 ) ,
dan komt men tot een levensduur van ongeveer 190dagen. Ineen jaar met een
vroege lente en metweinig vroege nachtvorst in de herfst komt de levensduur
boven 200 dagen, in een jaar met late eerste opkomst en vroege nachtvorst in de
herfst bedraagt de levensduur hoogstens 180 dagen. Zeer laat opgekomen planten
leven uiteraard nogweer korter.

Invloed van zwarte nachtschade op gewasvegetaties
Schadedrempel
Zwarte nachtschade kan de opbrengst van laat sluitende gewasvegetaties zeer
nadelig beïnvloeden;m.a.w. de schadedrempel ligt bij zwarte nachtschade zeer
laag. Bij een onderzoek in Oostenrijk lag de 5ï-schadedrempel in suikerbieten
bij zwarte nachtschade op 6planten per 10 m?. Dit was het laagst van alle dertien bij dat onderzoek betrokken onkruidsoorten (w.o.kleefkruid, melganzevoet).
#

In het navolgende wordt een beknopt overzicht gegeven van de invloed die zwarte
nachtschade kan hebben op gewasvegetaties in de akkerbouw.

Vöór dewinter gezaaide gewassen
Deze groep gewassen,waartoe winterkoolzaad, wintergerst enwintertarwe behoren,
heeft omstreeks de tijd dat zwarte nachtschade begint op tekomen, reeds zo'n
grote dichtheid en lengte bereikt, dat deze onkruidsoort hier weinig of geen
groeikansen heeft. Vandaar dat deze groep gewassen geen last van zwarte
nachtschade ondervindt.

Vroeg in het voorjaar gezaaide, vroeg sluitende gewassen
Tot deze groep kunnen dezomergranen worden gerekend. Deze gewassen hebben, in
vergelijking met de vorige groep, iets later in het voorjaar een dichte en vrij
hoge vegetatie opgebouwd, maar toch nog vroeg genoeg om zwarte nachtschade
weinig groeikansen te geven. Het nadelig effect van zwarte nachtschade op deze
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groep gewassen Is dan ook zeer gering.

In het voorjaar gezaaide of gepote, langzaam groeiende of kort blijvende
gewassen
In deze groep kunnen suikerbieten, groene erwten, uien, blauwmaanzaad en aardappelen worden ondergebracht. Deze gewassen zaait of poot men doorgaans matig
vroeg, maar ze groeien aanvankelijk zo langzaam {bieten, blauwmaanzaad, aardappelen) of blijven zo kort (groene erwten), dat zwarte nachtschade deze gewassen
sterk kan beconcurreren. Daardoor kan zwarte nachtschade deze groep gewassen
flinke opbrengstschade toebrengen en de oogst bemoeilijken.

Laat in het voorjaar gezaaide gewassen
Hiertoe behoren snijma'is en stambonen, die eind april of begin mei worden
gezaaid en een langzame begingroei hebben. In deze gewassen is zwarte
nachtschade in staat om zich goed te ontwikkelen en tot grote planten uit te
groeien. Deze onkruidsoort kan daarom de opbrengst bij die gewassen sterk doen
dalen, de oogst bemoeilijken en de kwaliteit van het geoogste produkt zeer benadelen (bij stambonen door versmering met zwarte nachtschade-bessen, bij snijma'is
door vergiftiging van het voer).
In Nederland wordt zwarte nachtschade in snijma'is een toenemend probleem, vooral
bij continuteelt van dit gewas. Vermoedelijk wordt dit mede veroorzaakt door
resistentievorming van zwarte nachtschade tegen atrazin. Bij eigen waarnemingen
werd medio september 1981 in snijma'is een zwarte nachtschadeplant van bijna 2
meter hoog en 1^m diameter aangetroffen. Ook door vorming van bessen kan zwarte
nachtschade in ma'is de volggewassen nadelig be'invloeden. In snijma'ispercelen
groeiende zwarte nachtschadeplanten worden met de snijma'is grotendeels
meegeoogst. Sterk met zwarte nachtschadeplanten besmette snijma'iskuilen kunnen
bij rundvee vergiftigingsverschijnselen opwekken en zelfs de dood veroorzaken
(door het giftige solanine en solanidine). Zwarte nachtschadeplanten zijn na
ensilage minder giftig dan verse planten, vermoedelijk door omzetting van een
deel van het giftige solanine in het minder giftige solanidine. Aan te raden is
om de teelt van snijma'is op sterk met zwarte nachtschade besmette percelen af te
wisselen met een of meer jaren grasland. De groene bessen zijn het meest giftige
deel van de plant. Op een in 1982 in Nederland met zwarte nachtschade besmet
snijma'isperceel werd per ha een hoeveelheid zwarte nachtschade van 8.500kg
vastgesteld en een percentage zwarte nachtschade in de snijmaïskuil van 13.
Over de invloed van zwarte nachtschade op de opbrengst van snijma'iswerden geen
cijfers gevonden. Ook hoge nitraatgehalten in zwarte nachtschadeplanten kunnen
nitraatvergiftiging bij rundvee veroorzaken. Het nitraatgehalte is het hoogst
bij het in bloei komen van de plant.
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Maatregelen ter onderdrukking of beperking van zwarte nachtschade-populaties
Gezien het feit, dat de laatste jaren zwarte nachtschade op de Nederlandse
akkerbouwpercelen een steeds lastiger onkruid aan het worden is, lijkt het van
belang maatregelen aan te geven waarmee de zwarte nachtschade-populatie kan worden teruggedrongen. In dit stuk worden chemische methoden buiten beschouwing
gelaten. Aan deze maatregelen liggen vooral ten grondslag: hét voorkomen of verminderen van de opkomst en het bemoeilijken van de groei van deze onkruidsoort.
- In verschillende gewassen is het voor zwarte nachtschade zeer moeilijk zich
goed te ontwikkelen, vooral in reeds vóór dewinter gezaaide gewassen, zoals
winterkoolzaad en wintergranen. Ook in de zomergranen haver, zomertarwe en
zomergerst krijgt zwarte nachtschade weinig groeikansen.
- Door het vroegtijdig toepassen van grondbewerking in het voorjaar wordt de
opkomst van zwarte nachtschade gestimuleerd, zowel naar aantal planten als
naar tijd (= vervroeging van de opkomst). Wanneer deze vroege grondbewerking
uitgevoerd wordt in combinatie met laat zaaien of laat poten van het gewas en
een zo laat mogelijke zaaibedbereiding, dan kan een aanzienlijk deel van de
zwarte nachtschade-populatie (dat anders pas na het zaaien of poten van het
gewas zou zijn opgekomen) vóór het zaaien van het gewas worden vernietigd. Dit
effect wordt nog versterkt bij ter onderdrukking van zwarte nachtschade
gunstige weersomstandigheden, t.w. een warm en vochtig voorjaar en een koele,
droge zomer.
- Het achterwege laten van een zware bemesting, vooral een zwar'e stikstofbemesting, kan er verder toe bijdragen de zwarte nachtschade-populatie te
onderdrukken, vooral als de N-bemesting pas laat wordt toegediend.
Het bovenstaande kan als volgt schematisch worden weergegeven:
Gewaskeuze --> grondbewerking --> zaaitijd --> N-bemesting.
Samengevat betekent het, dat de afnemende volgorde van belangrijkheid is:
gewaskeuze, grondbewerking, zaaitijd en als laatste N-bemesting.

Zwarte nachtschade als waardplant
Een onkruidsoort kan ook nog schade veroorzaken door het meehelpen bij de
verspreiding van bepaalde ziekten en plagen.
Zwarte nachtschade is volgens de literatuur waardplant van bepaalde schimmelziekten,w.o. Rhizoctonia solani. Daarnaast is zwarte nachtschade waardplant
van verschillende belangrijke virusziekten bij aardappelen, zoals het aardap-
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pelbladrolvirus, het aardappel A-virus, het aardappel X-virus, en van nog andere
virusziekten, zoals het tabaksmozaïekvirus.
Verder is zwarte nachtschade waardplant van diverse aaltjessoorten, zoals het
stengelaaltje, de vrijlevende aaltjessoorten Pratylenchus penetrans en Pratylenchus pratensis en het wortelknobbelaaltjesgeslacht Meloidogyne.
In de literatuur wordt zwarte nachtschade op grond van onderzoekingen als
waardplant genoemd van het aardappelcysteaaltje. Andere proeven wezen uit, dat
zwarte nachtschade de populatie van het aardappelcysteaaltje kan doen afnemen,
in vergelijking met het niet voorkomen van zwarte nachtschade. Zwarte
nachtschade lokte hierbij wel de larven uit de cysten, maar deed de populatie
licht dalen of gelijk blijven.
Helaas wordt bijna nergens in de geraadpleegde literatuur vermeld, inwelke mate
zwarte nachtschade bijdraagt aan het vermeerderen van de betreffende ziekte of
plaag, zodat de praktische betekenis van het als waardplant fungeren van zwarte
nachtschade in het algemeen zeer onduidelijk is.Waarschijnlijk zal er bij hoge
onkruidpopulaties wel enig effect zijn.
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Samenvatting
Zwarte nachtschade, Solanum nigrum, een van de lastigste akkeronkruiden in
Nederland, behoort tot de familie van de nachtschaden. Hij komt in het open veld
en in de vrije natuur alleen op in het late voorjaar en in het begin van de
zomer.
Binnen de soort Solanum nigrum bestaat er een sterke variatie in uiterlijk van
de plant,mede als gevolg van reactie op verschillen in standplaats. Zwarte
nachtschade kiemt doorgaans pas bij voldoende hoge temperatuur (> 15"C)en pas
wanneer het aan wisselende temperaturen is blootgesteld. Doorgaans blijft zaad
van zwarte nachtschade onder veldomstandigheden eerst opgesloten zitten in de
vrucht, waardoor het in de praktijk pas enige tijd nadat het op de grond is
gevallen, kan kiemen. Zaad van zwarte nachtschade kan in de bouwvoor zeer lang
in leven blijven.
Zaden van triazinen-gevoelige planten kiemen doorgaans beter dan zaden van
triazinen-resistente planten. Het begin van de opkomst van zwarte nachtschade in
het voorjaar onder veldomstandigheden kan met behulp van een temperatuursom
berekend worden. De opkomst is het best wanneer de zaden niet dieper liggen dan
I'scm. Bij zaden die dieper liggen dan Zh cm is erweinig opkomst. Grondbewerking stimuleert de kieming en opkomst. Bij PAGV-onderzoek gedurende de
jaren 1979 t/m 1982 begon in monocultuur, bij eenmalige grondbewerking in de
herfst, de opkomst doorgaans eind april, bereikte in mei een sterke top om vervolgens in juni sterk te dalen en in juli op te houden. Alleen in 1983, toen ook
een voorjaarsgrondbewerking was toegepast, werd in augustus nog opkomst waargenomen.
Zwarte nachtschade heeft een vrij langzame begingroei. In monocultuur groeit het
duidelijk meer in de breedte dan in de hoogte, in gewassen daarentegen meer in
de hoogte dan in de breedte. In monocultuur worden de grootste plantdiameter en
grootste planthoogte pas laat, doorgaans in september of begin oktober, bereikt.
De wortelgroei is in vergelijking tot de bovengrondse groei veel geringer, wat
op een beperkt wortelsysteem duidt.
Het concurrerend vermogen ten opzichte wanandere eenjarige, vroeger in het
voorjaar opkomende soorten, als kleefkruid, witte krodde, steenraket, is gering.
De gewassen hebben een sterke invloed op de groei van zwarte nachtschade. In een
proef bleek deze onkruidsoort in zomergerst praktisch geen groeikansen te hebben. Daarentegen wist zwarte nachtschade bij opkomst in mei in suikerbieten en
vooral in stambonen nog tot omvangrijke planten uit te groeien. Bij late opkomst
bleef de groei in alle gewassen zeer beperkt, vooral in zomergerst en suikerbieten.
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Zwarte nachtschade stelt hoge eisen aan de bodemvruchtbaarheid en prefereert
een hoog N-niveau van de grond. Dit laatste is, gezien de steeds toenemende Nbemesting, vermoedelijk een van de oorzaken voor de sterke toename van zwarte
nachtschade in de akkerbouw. De bloei begint doorgaans medio juli en gaat door
tot eind oktober. De eerste vruchten (bessen)zijn binnen twee weken na de
eerste bloei te zien en de eerste (zwarte) afgevallen vruchten ongeveer drie
maanden na de eerste vruchten, in oktober. Het aantal per plant geproduceerde
bessen kan zeer hoog zijn, maar varieert sterk als gevolg van de sterke variatie
in plantomvang. Bij grote zwarte nachtschadeplanten, gegroeid in monocultuur, op
onbeteelde grond, werden meer dan 6.000 bessen geteld. Het aantal zaden per bes
varieert van ca. 40 tot ca. 75.Per plant kunnen zeer veel zaden, soms meer dan
300.000, geproduceerd worden.
Bessen van zwarte nachtschade kunnen verspreid worden door vogels en komen bij
teelt van snijma'ismerendeels via de snijmaïskuil, in de mest van rundvee
terecht. Zaden van zwarte nachtschade, terechtgekomen in mest van vogels, in
snijma'iskuil en in mest van rundvee verliezen daardoor niet hun kiemkracht.
Zwarte nachtschadeplanten zijn giftig voor rundvee, vooral de groene bessen.
In rooivruchten geproduceerde zwarte nachtschadebessen blijven bij de oogst
alle op het veld achter.
De levensduur van zwarte nachtschadeplanten eindigt doorgaans bij de eerste
flinke nachtvorst, eind oktober -eerste helft november.
Indien zwarte nachtschade kans ziet in een gewas tot omvangrijke planten uit te
groeien, kan het opbrengstverlies per zwarte nachtschadeplant zeer groot zijn.
De schadedrempel kan dus zeer laag liggen. Bovendien kan, vooral in bieten,
zwarte nachtschade de oogst van het gewas verzwaren. Zwarte nachtschade kan in
suikerbieten, aardappelen, uien en stambonen de opbrengst van het gewas flink
doen dalen, vooral bij vroege opkomst van dit onkruid, de oogstwerkzaamheden
verzwaren en bij suikerbieten de verwerking in de fabriek nadelig beïnvloeden.
De rooivruchten bieden, door hun trage begingroei en hun beperkte lengtegroei,
zwarte nachtschade de gelegenheid om hier tot een sterk concurrerende onkruidsoort uit te groeien. Zwarte nachtschade in snijma'is kan een sterke bron van
besmetting worden door verspreiding over grote afstand van kiemkrachtig zaad bij
verkoop van rundermest via mestbanken. In granen (excl.ma'is)en in koolzaad is
van zwarte nachtschade weinig opbrengstschade te duchten. In wintergranen en in
koolzaad is,wanneer de eerste zwarte nachtschadeplanten eind april - begin mei
opkomen, het gewas al zover ontwikkeld, dat dit onkruid praktisch geen kans
krijgt tot een concurrerende soort uit te groeien.
In rotaties met veel -granen en met koolzaad, weinig rooivruchten enweinig snijma'is, zal zwarte nachtschade minder gelegenheid krijgen zich uit te breiden dan
in rotaties met weinig granen, veel rooivruchten en met snijma'is.
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Zwarte nachtschade iswaardplant voor talrijke soorten parasieten w.o. de schimmel Rhizoctonia solani, verschillende aaltjessoorten, w.o. het aardappelcysteaaltje en van diverse belangrijke virusziekten, w.o. het aardappelbladrolvirus.
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