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MENTHA (Mynte)

På grundlag af Rothmaler 4 og Flora of the British Isles af Clapham m.fl.

1. Alle blomsterkransene i hjørnerne af almindelige blade. Aksen med blade
øverst eller med meget få blomster ved det øverste bladpar.....................2.
Blomsterkransene danner endestillede aks eller hoveder 7.

2. Bægertænderne ligesidet trekantede: så lange som brede......AGER-M. ARVENSIS
Bægertænderne tydeligt længere end brede 3.

3. Bægergrunden og blomsterstilkene glatte...............................................4.
" " " dunede 5.

4. Bægeret klokkeformet tænderne O,5-1 mm. Bladene m.m. tæthårede som unge,
med kileformet grund........................ENG-M. (ARVENSIS x SPICATA) X GRACILIS
Bæger et rørformet, tænderne 1-1,5 mm. Bladene m.m. glatte med afrundet
grund. Stænglen ofte stærkt rød til rødlilla. Kronen rødlig

RØD M. ( AQUATICA x ARVENSIS X SPICATA) X SMITHIANA
5. Bægeret klokkeformet. Planten med citronlugt. Bladundersidens ribbenet

stærkt fremtrædende...........................(ARVENSIS X SUAVEOLENS) X CARINTHIACA
Bægeret rørformet. Ingen citronlugt 6.

6. Bladene 0,8-2x0,6-1 cm, utydeligt tandede. De to nedre bægertænder længere
og smallere end de to øvre............................................POLEJ-M. PULEGIUM
Bladene 2-6,5 x 1,5-4 cm, savtakkede. Bægertænderne ens

KRANS-M. (ARVENSIS X AQUATICA ) x VERTICILLATA
7. Blomsterne i et hovede, ofte med lidt ekstra kranse nedenunder................8.

" i aks 9.
8. Bægerrøret håret. Støvdragerne ofte udragende. Ingen citronlugt

VAND-M. AQUATICA
Bægerrøret glat. Støvdragerne indesluttede. Med citronlugt

X PIPERITA VAR. CITRATA
9. Planten glat eller meget få håret......................................................10.

Stænglen håret. Bladundersiden oftest filtet 12.
10. Alle blade tydeligt 3-7 mm langt stilkede

PEBER-M. (AQUATICA x SPICATA) x PIPERITA
Bladene siddende, højst de nedre kortstilkede 11.

11. Bladene over 2 x så lange som brede, m.m. lancetformede, ikke rynkede
GRØN M. SPICATA

Bladene under 2 x så lange som brede, ægformede eller ægformet aflange,
m.m. rynkede HJÆRTE-M. (SPICATA X SUAVEOLENS) X VILLOSA

12. Alle blade tydeligt stilkede, 3-7 mm..................................................13.
Bladene siddende, højst de nedre kortstilkede 14.

13. Bladene ægformede, eller de nedre aflange m.m. spidse, med mest til
smalnet eller afrundet grund, altid uden gren hår

KRAT-M. (AQUATICA x LONGIFOLIA) x DUMETORUM
Bladene bredt ægforme d e, m.m. rynkede, butte med noget hjærteformet og
rund og både enkle og grenede hår SØD M. (AQUATICA X SUAVEOLENS) x SUAVIS

14. Bladene rundagtigt ægformede til ægformede, afrundede for til................15.
" m.m. aflange, spidse, skarpt takkede 16.

15. Blomsterstilkene og bægergrunden glatte, Bladene ens farvede, mest groft
tandede....................................HJÆRTE-M. (SPICATA X SUAVEOLENS) X VILLOSA
Blomsterstilke og bægre hårede. Bladene på faldende rundtakkede og stærkt
rynkede ovenpå RUNDBLADET M. SUAVEOLENS

16. Bladene ikke rynkede, med tydeligt til smalnet grund.........GRÅ M. LONGIFOLIA
Bladene rynkede, med bredt afrundet grund 17.

17. Bladene med næsten parallelle sider og en bredt afrundet grund, rynkede
ÆBLE-M. (longifolia X SUAVEOLENS) x ROTUNDIFOLIA

Bladene bredest nær midten, tilsmalnende mod en afrundet eller lidt
kileformet grund TAND-M. (LONGIFOLIA X SPICATA) X VILLOSONERVATA
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