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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

ønsket en afdækning af biologien omkring klækning af kartoffelcysternematoder og hvilke faktorer, der 

påvirker og fremmer denne i marker med en kartoffelafgrøde samt hvornår klækning sker i forhold til kar-

toflers vækststadie. Særligt ønskes svar på om, og i givet fald hvor længe efter lægningen af kartofler i en 

mark, jordprøvning fortsat vil være repræsentativ for markens nematodestatus på tidspunktet fra før læg-

ning af kartofler. Der ønskes en vurdering, med baggrund i litteraturen, af hvilke faktorer der inducerer cy-

sterne til at klække i større omfang i kartoffelmarker end andre afgrøder. Hvordan og hvornår induceres 

denne proces i forhold til kartoffelplantens vækststadie? Sker det umiddelbart efter at knoldene lægges, 

før fremspiring, begyndende fremspiring, fremspiring eller først senere?  

Har temperatur indflydelse på hvornår klækningen sker således, at det uafhængig af afgrøde, sker tidli-

gere med stigende jordtemperatur? 

 

Kartoffelcystenematoder (KCN) har karantænestatus i EU (den Nijs et al., 2019). På den baggrund er der i 

Danmark klare regler for bl.a. bekæmpelse af KCN på arealer, der anvendes til dyrkning af kartofler.  

Efter fund af kartoffelcystenematoder foretager LBST en registrering af marken i IMK og ejer af marken på-

lægges at foretage bekæmpelse, samt begrænse udbredelsen af smitte ved flytning af afgrøder med jord 

og via maskiner.  

Bekæmpelse af kartoffelcyster fremgår af Bekendtgørelse nr. 471 af 26 april 2019 om bekæmpelse af kar-

toffelcystenematoder. Heri foreskrives mulighed for at tage ophævelsesprøver, når: 

1. marken har været kartoffelfri i 6 år. 

LBST kan godkende en 6-årig bekæmpelsesplan, hvor følgende er opfyldt: 

2. der dyrkes kartoffelsorter med resistens over for den eller de typer af KCN, der er fundet i marken, og i 

mindst 2 på hinanden følgende år af den 6- årige periode dyrkes en anden afgrøde. 

I tilfælde, hvor der ikke har været dyrket kartofler på marken i mindst 3 år, før KCN konstateres kan LBST 

godkende en 3-årig bekæmpelsesplan, hvor følgende er opfyldt: 

3. der dyrkes i ét eller to på hinanden følgende år kartoffelsort med resistens over for den eller de typer af 

KCN, der er fundet i marken, og i den resterende del af den 3-årige periode dyrkes en anden afgrøde. 

Ud over ophævelsesprøver skal alle marker anmeldt til læggekartoffelavl undersøges for forekomst af KCN, 

og en del af arealet til konsumkartoffelavl skal løbende overvåges for forekomsten af KCN.  

I henhold til direktiv 2007/33/EF af 11. juni 2007 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder kan ’officiel 

undersøgelse gennemføres i perioden mellem høst af den sidste afgrøde på marken og plantning/lægning 

af de planter eller læggekartofler, der er omhandlet i stk. 1’.  

Der er således fastsat en tidsmæssig grænse for prøvetagning, i forhold til hvornår denne senest skal være 

gennemført mellem høst af sidste afgrøde og lægning af kartofler eller andre værtsplanter. KCN-cyster 

ekstraheres fra jordprøver udtaget i marken, og ved efterfølgende mikroskopisk undersøgelse af cysterne 
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afgøres det, om der er cyster med levende æg. Baggrunden for at undersøgelsen skal gennemføres, før 

kartoffelafgrøden etableres er, at kartoffelplanten inducerer klækning af æggene, hvorefter de klækkede 

infektive larver vil vandre fra jorden ind i kartoffelrødderne. Da undersøgelsen for tilstedeværelsen af KCN 

baserer sig på detektion af uklækkede, levedygtige æg i cyster, vil prøvetagning på et tidspunkt, hvor en 

målbar andel af KCN-populations æg er klækket, ikke give en retvisende kvantificering af markens KCN-

population, og ikke nødvendigvis give retvisende svar på, om KCN er til stede i marken.  

LBST ønsker viden om, hvorvidt det er muligt at udtage jordprøver efter etablering af en kartoffelafgrøde, 

der vil give et retvisende svar på, om marken var KCN-inficeret før lægning af kartofler. 

Besvarelse 

Sandsynligheden for at detektere KCN som funktion af antallet af cyster med æg 

For ophævelsesprøver gælder, at 1500 mL jord pr. ha udtages til undersøgelse for forekomsten af cyster 

med levende æg, mens der for overvågningsprøver skal udtages 400 mL jord pr. ha (NaturErhvervstyrelsen, 

2016). Denne besvarelse fokuserer på forhold, der kan påvirke sandsynligheden for at detektere cyster med 

levende æg i ophævelsesprøver i marker, hvor der tidligere er konstateret KCN.  

Figur 1 angiver sandsynligheden for at detektere KCN ved udtagning af 1500 mL jord pr. ha, dvs. sandsyn-

ligheden for at detektere mindst én cyste med levende æg i en sådan jordprøve, som funktion af antallet 

af cyster i prøven, under forudsætning af, at cysterne er jævnt fordelt i marken.  

 

 

Figur 1. Sandsynligheden for at cyster med levende æg detekteres i en jordprøve (1500 mL) fra et areal (1 

ha), hvor cyster er til stede som en funktion af det faktiske antal cyster i jordprøven (fra Hansen, 2011). 

Af figur 1 fremgår det, at sandsynligheden for at detektere KCN ved tætheder >15 cyster pr. prøve er >90%. 

Ved <10 cyster pr. prøve, falder sandsynligheden for at detektere KCN tydeligt med faldende tæthed af 



5 

 

cyster med levende æg. Hvis der er 10 cyster i prøven, er der fx 80% sandsynlighed for, at KCN detekteres i 

prøven, mens der ved 2.5 cyster i prøven blot er 30% sandsynlighed for at detektere KCN i prøven (Hansen, 

2011).  

Forudsat at bekæmpelsesstrategien har været effektiv for marker, hvor der udtages ophævelsesprøver, må 

det antages, at tætheden af cyster med levende æg er så lav, at sandsynligheden for at detektere KCN i 

en prøve efter lægning af kartoffelknoldene, vil være negativt påvirket af en eventuel ægklækning (og 

dermed en reduktion af antallet af cyster med levende æg) efter lægning af kartoffelknoldene.  

Denne besvarelse baserer sig på litteratur, der angiver klækningen af æg og ikke ændringer i antallet af 

cyster med levedygtige æg, og klækningsprocenten for æg kan ikke nødvendigvis ekstrapoleres direkte til 

et tilsvarende procentuelt fald i cyster med levende æg. Antages det alligevel, at andelen af klækkede æg 

resulterer i en tilsvarende procentuel reduktion af cyster med levende æg i prøven, må klækningsrater 

>25% i marker med <10 cyster pr. prøve, vurderes at reducere sandsynligheden for at detektere KCN i be-

tragtelig grad. Fx vil en reduktion i cysteantallet på 25% fra 10 til 7.5 cyster pr. prøver reducere sandsynlig-

heden for at detektere KCN fra 80 til ca. 70%. Med andre ord, vil man øge risikoen for ikke at detektere 

cyster i marken fra 20 til 30%. Med kun 5 cyster pr. prøve vil man risikere at erklære 40% af KCN-inficerede 

marker KCN-fri. 

Kartoffelcystenematoders biologi og skadevirkning på kartoffelafgrøder 

KCN inficerer stort set udelukkende arter inden for Solanaceae (Price et al., 2021). Hos inficerede kartoffel-

planter ses reduceret vand- og næringsoptag, og symptomer viser sig som reduceret vækst og visnende 

og gullige blade. Afhængigt af tidspunktet kan hunnerne ses som kuglerunde strukturer på inficerede rød-

der. KCN kan forårsage betragtelige udbyttetab, der dog kan være vanskelige at forudsige. Et ældre esti-

mat angiver et udbyttetab på 2.75 t kartofler/ha for hver 20 levedygtige æg/g jord (Brown & Sykes, 1983), 

mens et nyere væksthusforsøg fandt udbyttetab på 34% og 86% ved henholdsvis 40 og 80 æg/g jord (Con-

tina et al., 2019). 

Kartoffelcystenematoder (KCN), Globodera rostochiensis og G. pallida er såkaldt sedentære endoparasiti-

ske nematoder (rundorme). Det vil sige, at de tilbringer hovedparten af den aktive del af deres livscyklus 

fastsiddende i værtsplantens rødder. Kun voksne hanner samt det infektive juvenile stadie (J2-stadiet) er 

mobile. J2-juvenile klækker fra æg i jorden og opsøger og penetrerer værtsplantens rødder, hvorefter de 

etablerer et ”feeding site” i det vaskulære rodvæv og forbliver fastsiddende her, mens de gennemgår yder-

ligere to juvenile udviklingsstadier (J3 og J4) for til sidst at udvikle sig til voksne individer. I de fastsiddende 

stadier svulmer kroppen gradvist op, og de voksne hunner fremstår til sidst som kuglerunde strukturer på 

rodoverfladen. Når hannerne når det voksne stadie, bliver de igen bevægelige og vermiforme og forlader 

roden for at befrugte hunner. Efter befrugtning producerer hunnen flere hundrede æg. Gradvist hærder 

hunnens kutikula, og når hunnen til sidst dør udgør den hærdede kutikula cysten, som indeholder de æg 

hun har produceret. Cysterne er særdeles modstandsdygtige over for miljøpåvirkninger, og æggene kan 

overleve i en dvaletilstand i cysterne i jorden i årtier (Turner, 1996). Embryoet udvikler sig i ægget til det 

første juvenile stadie (J1) og derefter til det infektive J2-stadie, der klækker og forlader cysten for at opsøge 

en ny værtsplante. En mindre andel af æggene klækker spontant, men for størstedelen af æggene indu-

ceres klækningen ved mødet med rodeksudater fra planter i Solanaceae-familien. Den værts-inducerede 

klækning sikrer, at klækningen er synkroniseret med tilstedeværelsen af værtsplanten. Dette er afgørende 

for populationens overlevelse, da klækkede individer vil sulte ihjel, hvis de ikke har adgang til en modtage-

lig værtsplante relativt kort tid efter dvaletilstanden er brudt. Induktionen af klækningen behandles i det 

følgende afsnit. 
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Faktorer der påvirker klækning 

Det er velkendt, at kartoffelplantens rodeksudater inducerer klækningen af KCN-æg (Sikder & Vestergård, 

2020; Ochola et al., 2021). En række stoffer, der inducerer klækningen, er identificeret i og isoleret fra eks-

udater fra kartoffelrødder. Det gælder solanoeclepin A, α-solanin, α -chaconin, picrolinsyre, solanidine og 

solasodin (Schenk et al., 1999; Byrne et al., 2001; Ochola et al., 2020). 

Generelt stimuler disse stoffer ægklækningen for begge arter af KCN, men det kvantitative respons kan 

variere mellem G. rostochiensis og G. pallida og mellem populationer inden for den enkelte art (Byrne et 

al., 2001; Deliopoulos et al., 2011). En del af populationens æg klækker dog spontant uden induktion af 

kartoffel-eksudater.  

Temperaturens indflydelse på klækning 

Klækningen af KCN-æg er temperaturafhængig. Såvel den spontane klækning som klækning induceret 

af rodeksudater fra kartoffelplanter forekommer ikke ved temperaturer <4-5°C (Tiilikkala, 1987; Kaczmarek 

et al., 2014). Generelt klækker G. rostochiensis ved lidt højere temperaturer (10-11°) end G. pallida (5-8°C) 

(Robinson et al, 1987; Kaczmarek et al., 2014; Ebrahami et al., 2014). Minimumtemperaturen for klækning 

varierer dog mellem populationer. I et studie af 4 forskellige britiske G. pallida-populationer og 4 G. ro-

stochiensis-populationer klækkede stort set ingen æg ved 5°C, mens klækningen i løbet af 23 dages inku-

bation med rodeksudater fra kartoffelplanter ved 10°C varierede mellem et par procent og ca. 40% for 

populationer af begge arter (Robinson et al., 1987), og klækning ved 4-5°C er set for enkelte G. rostochi-

ensis-populationer i Finland og Australien (Tiilikkala, 1987; Stanton & Sartori, 1990). 

Kartofler lægges typisk, når jordtemperaturen er ca. 8°C (Landbrug & Fødevarer, 2021). Minimumstempe-

raturen for klækning af G. pallida er således typisk nået, når kartoflerne lægges, mens jordtemperaturen på 

dette tidspunkt ligger et par grader under den typiske minimumstemperatur for G. rostochiensis. 

Klækningen stiger med temperaturen indtil et optimum, hvorefter klækningen aftager med stigende tem-

peraturer. Temperaturresponset varierer mellem populationer. Nogle populationer synes at være tilpasset 

relativt hurtig klækning ved lavere jordtemperaturer. I en sammenligning af tre G. rostochiensis-populatio-

ner inkuberet med picrolinsyre, der inducerer klækning, var klækningen for én population højere end for de 

to andre ved 11°C, mens denne population klækkede langsommere end de to andre populationer ved 15 

og 25°C (Hominick, 1979). Ved 11°C begyndte klækningen efter 15-20 dages inkubation, mens klæknin-

gen indtraf tidligere (efter 7-10 dages inkubation) ved 15 og 25°C (Homininck, 1979). 

For æg inkuberet med rodeksudater fra kartoffelplanter blev det estimeret, at den maximale kumulerede 

klækning (88%) over 35 dage for G. pallida skete ved 18.4°C, mens den maximale kumulerede klækning 

for G. rostochiensis (65%) sås ved 19.7°C (Kaczmarek et al., 2014). For begge arter var klækningen betyde-

lig over et spænd af temperaturer. Kumuleret over de 35 dages inkubation klækkede 35% af G. pallida-

æg ved 9°C, 50% ved 11°C, mens 70-85% klækkede ved temperaturer mellem 13 og 25°C (Tabel 1). >23°C 

aftog klækningen for G. pallida. Klækningen af G. rostochiensis krævede lidt højere temperaturer og var 

kumuleret over de 35 dage ca. 20-40% ved 11-13°C, 50% ved 15°C, 60-85% ved 17-25°C og aftog >25°C 

(Tabel 1) (Kaczmarek et al., 2014). Kaczmarek et al. (2014) undersøgte endvidere, hvor lang tid det kræ-

vede for at 50% af den totale klækning ved forskellige temperaturer var opnået i deres inkubationsforsøg. 

For G. pallida var ca. 25% af æggene klækket efter 15 dage ved 11°C, 35% var klækket efter 13 dage ved 

13°C, 40% var klækket efter 11 dage ved 15°C, og 43% var klækket efter 10 og 9 dage ved henholdsvis 17 

og 19°C (Tabel 1). For G. rostochiensis var 10% klækket efter 11 dage ved 11°C, 20% efter 10 dage ved 
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13°C, mens 25-33% var klækket efter 7-8 dage ved 15-19°C (Tabel 1). Over 20°C klækkede æggene til-

tagende langsommere.  

Tabel 1. Opsummering af den estimerede kumulerede klækning over 35 dage ved forskellige konstante 

temperaturer. Endvidere er tiden (dage), der kræves for at opnå 50% af den kumulerede klækning estime-

ret. Data baseret på modelberegninger over empiriske data i Kaczmarek et al. (2014). 

 G. pallida G. rostochiensis 

Temperatur 

(°C) 

Kumulerede 

klækning 

(%) over 35 

dage 

50% af ku-

mulerede 

klækning 

(%) 

Tid (dage) 

for at nå 

50% af ku-

mulerede 

klækning 

Kumulerede 

klækning 

(%) over 35 

dage 

50% af ku-

mulerede 

klækning 

(%) 

Tid (dage) 

for at nå 

50% af ku-

mulerede 

klækning 

11 50 25 15 20 10 11 

13 70 35 13 40 20 10 

15 80 40 11 50 25 8 

17 85 43 10 60 30 7 

19 85 43 9 85 33 7 

21 80 40 10 60 30 7 

23 70 35 11 55 28 8 

25 60 30 13 50 25 9 

27 30 15 15 40 20 13 

29 - - - 20 10 15 

 

Ovennævnte undersøgelser er udført in vitro, hvor KCN-æg var inkuberet med klæknings-inducerende ro-

deksudater eller picrolinsyre ved konstant temperatur. Det vanskeliggør en direkte ekstrapolation til mark-

forhold, hvor temperaturen selvsagt ikke er konstant, men stiger fra ca. 8°C i midten af april, hvor kartofler 

typisk lægges, men med en vis variation mellem enkelte år og lokaliteter (Figur 2). 
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Figur 2. Jordtemperaturen (middeltemperaturen over døgnet, 10 cm dybde) på tre lokaliteter (a. Askov, b. 

Silstrup, c. Flakkebjerg) fra 1. april til 1. juni i årene 2014-2020 (Danmarks Meterologiske Institut).  
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For G. pallida må det på baggrund af ovennævnte undersøgelser antages, at minimumstemperaturen for 

klækning er nået fra lægning af kartofler, og klækningen vil stige med den stigende jordtemperatur i 

ugerne efter lægning. Ved 11°C estimerede Kaczmarek et al. (2014) at 25% af G. pallida-æg klækkede i 

løbet af 15 dage. Det må antages, at en klækning på 25% vil reducere sandsynligheden for at detektere 

cyster med levedygtige æg. Givet, at jordtemperaturen i de sidste to uger af april ofte er >10°C, vurderes 

det, at der er en betydelig sandsynlighed for, at jordprøver udtaget i denne periode ikke vil give et retvi-

sende resultat for, hvorvidt G. pallida var til stede i marken før kartoffelafgrøden blev etableret. 

Typisk er minimumstemperaturen for klækning af G. rostochiensis ca. 10-11°C, men lavere minimumstem-

peraturer er kendt for enkelte G. rostochiensis-populationer. Vi kender ikke minimumstempaturer for danske 

populationer. Af figur 1 fremgår det, at en jordtemperatur på 10-12°C ofte indtræder i løbet af sidste halvdel 

af april, og klækningen af G. rostochiensis vil tiltage med den stigende jordtemperatur i de følgende uger. 

Kaczmarek et al. (2014) estimerede 10-20% klækning i løbet af ca. 10 dage ved 11-13°C og 25% klækning 

i løbet af 8 dage ved 15°C. Typisk når jordtemperaturen ikke op på 15°C før sidste halvdel af maj, men der 

er en vis usikkerhed om sammenhængen mellem klækning og temperaturudviklingen i jorden og klæknin-

gen for G. rostochiensis. For at anlægge et forsigtigt skøn, vurderes det, at prøver udtaget efter 1. maj ikke 

vil give et retvisende resultat for, hvorvidt G. rostochiensis var til stede i marken før kartoffelafgrøden blev 

etableret. 

Ægklækning som funktion af kartoffelafgrødens alder/fænologi 

Klækningen er betinget af jordtemperaturen, men også af eksponeringen til eksudater fra kartoffelrødder. 

Man kan derfor forvente, at klækningen øges med kartoffelafgrødens rodvækst, og at klækningen afhæn-

ger af afstanden til kartoffelrødderne. Desuden ændrer koncentrationen af klæknings-stimulerende stoffer 

i rodeksudater sig i løbet af kartoffelafgrødens udvikling. 

I det følgende gennemgås en række studier, der har undersøgt hvornår klækning tidligst kunne detekteres 

efter etablering af kartoffelafgrøden. 

I markforsøg på Mallorca kunne man detektere klækkede G. pallida J2-juvenile 1 måned efter lægning af 

kartofler af sorten Maris Peer i november eller januar. Jordtemperaturen varierede mellem lægning af kar-

tofler og den første klækning mellem ca. 12 og 14°C. For sorten Marfona, der blev lagt i januar, indtraf G. 

pallida-klækningen 18-31 dage efter lægning, og jordtemperaturen fra lægning til første klækning varie-

rede mellem ca. 7 og 11°C (Alonso et al., 2011). Hos begge sorter begyndte klækningen af J2-juvenile 1-2 

uger inden planternes fremspiring, når den tidlige rodudvikling var i gang, og den toppede ca. 4-6 uger 

efter fremspiring (Alonso et al., 2011).  

I et belgisk studie detekterede man i potteforsøg de første klækkede G. pallida J2-juvenile 28 dage efter 

lægning af tre forskellige kartoffelsorter. I løbet af forsøget øgede man gradvist temperaturen fra ca. 4°C 

ved forsøgsstart for at simulere den typiske temperaturudvikling fra etablering af tidlig kartoffelafgrøde i 

Belgien. Ca. 10-17% af æggene var klækket efter 28 dage1, hvor jordtemperaturen havde nået 8.8°C. I 

potteforsøget klækkede de første G. rostochiensis-æg efter 42 dage, da jordtemperaturen var 10.1°C, og 

på dette tidspunkt var mindst 28%1 af G. rostochiensis-æggene klækkede (Ebrahami et al., 2014). I et forsøg 

i små markplots, hvor jordtemperaturen gennemgående var 2-3°C højere end i potteforsøget, konstaterede 

man tidligst klækning af G. pallida- og G. rostochiensis-æg henholdsvis 21 og 24 dage efter lægning af 

                                                           
1 Klækningsprocenten er beregnet som forholdet mellem tætheden af KCN J2-juvenile på tidspunktet for observation 

af klækkede J2 og tætheden af æg tilsat ved forsøgsstart som oplyst i Ebrahimi et al. (2014). 
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kartofler, da jordtemperatur nået op på henholdsvis 10 og 11°C. For begge KCN-arter var >90%1 af æg-

gene klækket på tidspunktet for den første klækning. I i et større markforsøg med temperaturforhold som i 

markplot-forsøget, konstaterede man 90%2 klækning af G. pallida-æg ved en jordtemperatur på 11°C 27 

dage efter lægning af kartofler (Ebrahami et al., 2014). 

I Slovakiet detekterede man i to uafhængige potteforsøg de første klækkede G. rostochiensis J2-juvenile 2 

henholdsvis 3 uger efter lægning af kartofler svarende til 5 dage efter fremspiring. Jordtemperaturen fra 

forsøgsstart til klækning varierede mellem 15 og 18°C i forsøget med den tidlige klækning og mellem 10 

og 12°C i forsøget med den sene klækning (Renco, 2007).  

I marker i Quebec, Canada indtraf den første klækning af G. rostochiensis 14-28 dage efter lægning af 

kartofler medio-ultimo maj. I de to tilfælde, hvor klækningen allerede indtraf 14 dage efter lægning, varie-

rede temperaturen fra lægning til klækning henholdsvis mellem 11 og 15°C og mellem 18 og 20°C.  I 

tilfælde, hvor klækning blev observeret 21 dage efter lægning varierede temperaturen fra lægning til klæk-

ning mellem 11-12°C, 12-18°C og 13-20°C, mens temperaturen varierede mellem 12 og 16°C i det ene 

tilfælde, hvor klækningen først indtraf 28 dage efter lægning. Klækningsprocenten varierede mellem ca. 5 

og 20% på tidspunktet for den første klækning og steg til 20-40% i løbet af den følgende uge (dvs. 21-35 

dage efter lægning af kartofler). I disse undersøgelser fremspirede kartoffelplanterne allerede 1 uge efter 

lægning (Mimee et al., 2015). 

Ovenstående studier viser på tværs af geografiske forskelle, at den tidligste klækning for G. pallida kan 

detekteres mellem 18 dage og 1 måned efter lægning af kartofler. For G. rostochiensis indtræffer den første 

klækning efter 3-4 uger, når temperaturen fra lægning til den første klækning varierer mellem 6 og 12°C. 

Ved højere jordtemperaturer kan klækningen hos G. rostochiensis begynde allerede 2 uger efter lægning 

af kartofler, mens klækningen kan være forsinket, når kartoflerne lægges tidligt ved lave jordtemperaturer. 

Af de studier, hvor det er muligt at estimere graden af klækning, fremgår det at 5->90% af æggene er 

klækket på tidspunktet for den første klækning. Den laveste klækning blev konstateret ved den meget tid-

lige klækning 14-21 dage efter lægning af kartofler i det canadiske studie, og i disse tilfælde steg klæknin-

gen hurtigt til 20-40% i løbet af den følgende uge. I de øvrige studier var 10-90% af æggene klækket 3-4 

uger efter lægning af kartofler. Det vurderes derfor, at klækningen 3 uger efter etableringen af kartoffelaf-

grøden med stor sandsynlighed er så fremskreden, at jordprøver på dette tidspunkt ikke vil give et retvi-

sende resultat for markens KCN-status før kartoffelafgrøden blev etableret. 

I det følgende præsenteres en række studier, hvor klækning er kvantificeret på forskellige tidspunkter i for-

hold til kartoffelplanternes fremspiring. I disse studier er det således ikke nødvendigvis undersøgt, hvor tidligt 

klækningen indtræffer.  

I et ældre væksthusstudie med en konstant jordtemperaturen på 20°C havde kartoffelplanterne fraregnet 

den spontane klækning (dvs. klækningen i kontrol-behandlinger uden kartofler) induceret 25-35% æg-

klækning hos G. rostochiensis 2 uger efter fremspiring, 30-45% 3 uger efter fremspiring, 30-50% 4 uger efter 

fremspiring og 45-55% 5 uger efter fremspiring for cyster placeret 10-30 cm under rodzonen (Rawsthorne 

& Brodie, 1987). Hvis den spontane spontane klækning inkluderes, var klækningen 40-50% 2 uger efter 

fremspiring, og klækningen steg til 50-65% 3 uger efter fremspiring, 55-80% 4 uger efter fremspiring og 70-

90% 5 uger efter fremspiring (Tabel 2). Klækningen aftog med dybden (10-30 cm) under rodzonen og med 

den laterale afstand fra rodzonen og varierede således mellem 5% i 50 cm afstand fra rodzonen og 55% 

                                                           
2 Klækningsprocenten er beregnet som forholdet mellem tætheden af KCN J2-juvenile på tidspunktet for observation 

af klækkede J2 og tætheden af æg bestemt ved forsøgsstart. 
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10 cm fra rodzonen 2 uger efter fremspiring, mens den 5 uger efter fremspiring varierede mellem 44% 50 

cm fra rodzonen og 93% 10 cm fra rodzonen (Rawsthorne & Brodie, 1987).  

I markforsøg i New York, USA var antallet af levedygtige æg i G. rostochiensis-cyster nedgravet i 10 cm 

dybde mellem kartoffelrækker reduceret med 82-93% allerede 1 uge efter fremspiring, når afstanden mel-

lem kartoffelrækker var 23-46 cm. Ved større afstand (92 cm) mellem rækkerne var ca. 70% æg på dette 

tidspunkt klækket, hvilket var sammenligneligt med klækningen i plots uden kartoffelplanter. Senere (5-7 

uger efter fremspiring) var op til 90-99% æg klækket i én mark, også når rækkerne var plantet med 92 cm 

afstand (Tabel 2) (LaMondia et al., 1987). Disse resultater indikerer, at kartoffelplanterne allerede 1 uge efter 

fremspiring kan have induceret klækning af en betragtelig del af G. rostochiensis-æg i jorden mellem kar-

toffelrækkerne, særligt når rækkeafstanden er <50 cm.  

Et andet markforsøg fra Cork, Irland viste, at ca. 30% af æg fra begge KCN-arter nedgravet 10 cm fra kar-

toffelplanter var klækket 1 uge efter fremspiring, mens klækningsgraden i ≥20 cm afstand fra planterne var 

ca. 15%. I 10 cm afstand fra planterne steg klækningen til 50-60% 2 uger efter fremspiring, 70% 3 uger efter 

fremspiring og toppede med ca. 90% 5 uger efter fremspiring (Tabel 2). Længere fra planten (20-80 cm) 

steg klækningen tilsvarende, men med en forsinket udvikling, der groft sagt svarede til en uges forsinkelse 

for hver ekstra 10 cm afstand fra planterne (Ryan & Devine, 2005). 

Tabel 2. Opsummering af resultater fra forsøg, der har opgjort klækningsprocenten for KCN-æg på forskel-

lige tidspunkter i forhold til kartoffelplanters fremspiring. 

Forsøgsbetingelser/beskrivelse af 

prøveudtagnig 

KCN-art(er) Ægklækning 

(andel klæk-

kede æg af 

tilsatte æg) 

Tidspunkt for 

kvantificering 

af klækning 

(uger efter 

fremspiring) 

Reference 

Væksthusforsøg; 20°C, 10-30 cm un-

der rodzonen, 

G. rosto-

chiensis 

40-50% 2  Rawsthorne 

& Brodie, 

1987 

  
50-65% 3  

 

  
55-80% 4  

 

    70-90% 5    

  85-95% 6  

  95% 8  

Markforsøg; klækning undersøgt for 

cyster nedgravet mellem kartoffel-

rækker 

G. rosto-

chiensis 

  
LaMondia et 

al., 1987 

10 cm dybde; 23-46 cm afstand 

mellem rækker 

 
82-93% 1  
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10 cm dybde; 92 cm afstand mellem 

rækker 

 
67-72% 1 

 

10 cm dybde; 23-92 cm afstand 

mellem rækker 

  47-99% 5-7    

Markforsøg G. rostochiensis 

 og G. pallida 

 
Ryan & 

Devine, 

2005 

10 cm fra rodzonen 
 

30% 1  
 

≥20 cm fra rodzonen 
 

15% 1 
 

10 cm fra rodzonen 
 

50-60% 2  
 

20 cm fra rodzonen  20-25% 2  

≥30 cm fra rodzonen  15% 2  

10 cm fra rodzonen 
 

70% 3  
 

20 cm fra rodzonen  35-60% 3  

≥30 cm fra rodzonen  20-30% 3  

10 cm fra rodzonen   90% 5    

20-30 cm fra rodzonen  75-90% 5  

40-50 cm fra rodzonen  30-55% 5  

 

Devine & Jones (2003) undersøgte aktiviteten af klæknings-stimulanter i jord udtaget i 0-20 cm dybde i 

kartoffelrækker gennem vækstsæsonen i Cork, Irland. I dette tilfælde blev jordens indhold af klækningssti-

mulanter ekstraheret, og ekstrakternes evne til at inducere ægklækning hos G. rostochiensis og G. pallida 

blev kvantificeret i laboratorie-assays ved 22°C (Devine et al., 2001). Desuden undersøgte man klæknings-

graden for begge arter, når de var inkuberet med ekstrakter fra kartoffel-fri jord. Ekstrakter af jord udtaget 

mellem kartoffelrækkerne blev første gang undersøgt 13 dage før planternes fremspiring. Før fremspiring 

stimulerede kartoffeleksudater en beskeden klækning (2-6%), som dog var betragteligt højere end klæk-

ningen i kontrolekstrakter fra kartoffel-fri jord (0.4%). Klækningen steg kraftigt i ekstrakter fra jord indsamlet 

fra fremspiringstidspunktet og frem til blomstring, og særligt G. pallida responderede på ekstrakter fra de 

tidlige prøvetagninger. Således steg klækningen for G. pallida fra 19% ved kartoffelplanternes fremspiring 

til 42% 7 dage efter fremspiring og nåede et toppunkt på 52% 21 dage efter fremspiring. For G. rostochiensis 

sås en lignende, men lidt forsinket udvikling, hvor klækningen steg fra 6% ved fremspiring til 12% 7 dage 

efter fremspiring og toppede med 46% 36 dage efter fremspiring.  

Studiet af Devine & Jones (2003) er det eneste studie, der undersøger klækningsprocenten før fremspiring, 

men fælles for de ovenstående studier er, at kartoffelplanterne fra tidspunktet for fremspiring og de føl-

gende 5 uger stimulerer klækningen for begge arter betragteligt. Typisk går der længere tid, før æg i en vis 

afstand til planterne klækker, men det bemærkes, at klækningen mellem rækker plantet med 23-46 cm 
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afstand i en af undersøgelserne var så høj som 82-93% allerede 1 uge efter fremspiring (LaMondia et al., 

1987). Klækningen var lavere i et tilsvarende markforsøg, hvor ca. 30% æg i 10 cm afstand fra planten var 

klækket en uge efter fremspiring (Ryan & Devine, 2005). Om den udtalte forskel i klækning i de to under-

søgelser skyldes genetiske eller fysiologiske forskelle mellem de undersøgte KCN-populationer, kan ikke 

vurderes på baggrund af de tilgængelige oplysninger. Forsøgene blev udført med forskellige kartoffelsorter, 

hvilket også kan være baggrunden for forskellen i klækningsgrad. Ikke desto mindre viser både markforsøg 

(LaMondia et al., 1987; Ryan & Devine, 2005) og væksthusforsøg (Rawsthorne & Brodie, 1987), at klæknin-

gen allerede 1-2 uger efter fremspiring ligger på 30->90% målt i ca. 10-20 cm afstand fra kartoffelplanter. 

Det vurderes derfor, at ægklækningen fra kartoffelplanternes fremspiring og senere i kartoffelafgrødens 

udvikling er så udtalt, at det sandsynligvis reducerer muligheden for at detektere ikke-klækkede levende 

æg i jordprøver. Dermed vil jordprøver udtaget fra marker fra tidspunktet for fremspiring eller senere i vækst-

sæsonen ikke være repræsentativ for markens KCN-status på tidspunktet før lægning af kartofler.  

Ingen studier har eksplicit undersøgt klækningsprocenten direkte i jord i tidsrummet mellem lægning af 

kartofler og fremspiring, men jordekstrakter fra en kartoffelmark resulterede i 2-6% klækning i tidsrummet 8 

uger efter lægning af kartofler og frem til fremspiring (10 uger efter lægning) (Devine & Jones, 2003). Til 

sammenligning var klækningen i ekstrakter fra kartoffel-fri jord kun 0.4%. I markforsøg på Mallorca konsta-

terede Alonso et al. (2011), at klækningen begyndte 1-2 uger inden fremspiring, men klækningen var be-

skeden på dette tidspunkt og toppede først 4-6 uger efter fremspiring. Det indikerer således, at kartoffel-

planter allerede 1-2 uger før fremspiring kan stimulere en beskeden klækning af KCN-æg.  

På det foreliggende datagrundlag er det usikkert, hvorvidt klækningen før fremspiring er så fremskreden, 

at sandsynligheden for at detektere cyster med levedygtige æg er væsentligt reduceret. Af samme grund 

antager en ny model for populationsdynamikken for G. pallida, at klækningen begynder, når kartoffelknol-

dene lægges i jorden (Ewing et al., 2021). Der er dog ikke tvivl om, at klækningen vil indtræffe senere med 

stigende afstand til rodzonen. Sandsynligheden for at en jordprøve udtaget i tidsrummet mellem lægning 

af kartofler og fremspiring vil være repræsentativ for markens nematodstatus før etablering af kartoffelaf-

grøden vurderes derfor at være størst for jordprøver udtaget imellem kartoffelrækker frem for prøver udta-

get i rækkerne. 

Sammenfatning 

Denne besvarelse baserer sig på en gennemgang af udenlandske studier af KCN-klækning. Overordnet 

kan det konkluderes, at klækningen på tidspunktet for kartoffelafgrødens fremspiring er typisk så fremskre-

den (15->90% 1 uge efter fremspiring), at jordprøver udtaget på dette tidspunkt ikke kan antages at være 

repræsentative for markens KCN-status inden etableringen af kartoffelafgrøden. 

Hvorvidt prøver udtaget i tiden mellem lægning af kartofler og fremspiring er repræsentative for KCN-status 

inden etablering er mere usikkert. Når kartoflerne lægges, vil jordtemperaturen typisk have nået minimums-

temperaturen for klækning af G. pallida, og klækningen vil stige efter lægning af kartofler, hvor ekspone-

ringen til klæknings-stimulerende rodeksudater og jordtemperaturen gradvist øges. For G. pallida klækker 

op til ca. 40% af æggene i løbet af 2-3 uger ved jordtemperaturer >10°C. Set i forhold til tidspunktet for 

lægning af kartofler, indtræffer klækningen af G. pallida mellem 18 dage og 1 måned efter lægning. Da 

klækningen kan stige meget hurtigt omkring tidspunktet for den første klækning, og da den stigende jord-

temperatur efter lægning af kartofler vil øge sandsynligheden for høje klækningsrater, er det nødvendigt at 

anlægge forsigtige skøn for, hvornår prøvetagning kan forventes at give retvisende resultat for tilstedevæ-

reslen af G. pallida inden etablering af kartoffelafgrøden. Det vurderes, at jordprøver udtaget inden for den 
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første uge efter lægning af kartofler vil være retvisende, forudsat at middeljordtemperaturen (10 cm dybde) 

ikke overstiger 8°C. 

De fleste populationer af G. rostochiensis begynder først at klække ved lidt højere temperaturer (ca. 10-

11°C), men enkelte populationer klækker ved lavere temperaturer, og minimumstemperaturen for danske 

populationer kendes ikke. Jordtemperaturen når typisk 10-11°C i løbet af sidste halvdel af april. Ved 10-

11°C kan klækningen for G. rostochiensis i løbet af 2-3 uger nå op på 25-35%. For G. rostochiensis indtræffer 

den første klækning typisk 3-4 uger efter lægning af kartofler, når temperaturen fra lægning til den første 

klækning varierer mellem 6 og 12°C, hvilket er sammenfaldende med det typiske fremspiringstidspunkt for 

kartofler lagt medio april (personlig kommunikation Isaac Kwesi Abuley, Institut for Agroøkologi, Aarhus 

Universitet). Der er dog eksempler på, at G. rostochiensis kan klække allerede 2 uger efter lægning af kart-

fler ved jordtemperaturer >11°C. Sammenholdt med, at klækningen kan stige meget hurtigt omkring tids-

punktet for den første klækning og fremspiring, vurderes det, at prøver senest bør udtages 10 dage efter 

lægning, forudsat at middeljordtemperaturen (10 cm dybde) ikke overstiger 10°C. 

For begge KCN-arter bør prøver udtages i størst mulig vertikal afstand fra rodzonen, dvs. i furerne mellem 

kartoffelrækkerne.  
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