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Anvendelse af kontrolleret, sundt
plantemateriale har bevirket, at
problemer med nematoder i jord-
bær blandt de professionelle av-
lere ikke længere er almindeligt.
Dette gælder særligt angreb af ar-
ter, som lever i stængler og blade.
Der er også arter, der lever i og på
rødderne af jordbær, og de kan li-
gesom de andre arter gøre alvorlig
skade. Derfor skal man fortsat
som jordbæravler være opmærk-
som på angreb af nematoder.

Hvad er nematoder?
De er små mikroskopiske orme,
der lever i alle fugtige miljøer i
jord, på planter og i dyr. Der fin-
des mange tusinde forskellige ar-
ter, og de fleste har en form som
en ål – blot er de ganske små ofte
mindre end én millimeter lang.

De arter, som kan gøre skade
i jordbær, er blad- og stængel-
nematoder og jordlevende arter,
der som gruppe benævnes
„migrerende arter“. Dette hen-
fører til, at de jordlevende arter
bevæger sig rundt i jorden, hvor

de opsøger planter-
nes rødder.

Nogle arter er i stand til at trænge
ind i planterødderne, hvor de kan
opholde sig og formere sig i en
længere periode. Andre arter lever
i jorden, hvor de optager næring
fra rødderne af planter, som er
vært for de pågældende  arter. De
formerer sig via æg. De klækkede
larver gennemgår adskillige larve-
stadier, før de bliver kønsmodne.
Nogle planteparasitiske arter er
stærkt specialiserede, og andre har
mange forskellige plantearter som
vært.

Stængel- og bladnematoder
Stængelnematoden omfatter kun
én art Ditylenchus dipsaci, hvori-
mod der er to almindeligt fore-
kommende bladnematodarter –
Aphelenchoides fragaria og A.
ritzemabosi.  Yderligere en art
blandt bladnematoder forekom-
mer i jordbær – A. blastophorus –
kun sjældent i Danmark men
udbredt i Norge.

Angreb af  stængel- og
bladnematoder giver anledning
til misdannede stængler og blade,
og disse misdannelser ses på et
tidligt udviklingsstadium som en
fortykkelse af hjerteskuddet sam-
tidig med, at planten får et sølv-
glinsende udseende.

Planter, som er under mis-
tanke for angreb af stængel- og
bladnematoder, skal undersøges
nærmere, før det er muligt at af-
gøre, om der er tale om nematod-
angreb. Det gøres ved at sønder-
dele plantens hjerteskud og lægge
delene i vand i nogen tid.

Efterfølgende kan man under
et mikroskop undersøge, om de
pågældende nematoder forekom-

mer i vandet. Nematoderne svøm-
mer med rytmiske og harmoniske
bevægelser til forskel fra andre
ikke parasitiske arter, som altid
forekommer i sådanne prøver.
Disse arter bevæger sig abrupt
og uregelmæssigt.

Hvordan undgår man angreb?
Det afgørende er et sædskifte med
3-4 år mellem jordbærafgrøderne
og anvendelse af kontrolleret
plantemateriale.

Stængel- og bladnematoder
forekommer almindelig udbredt,
men hvis der ikke dyrkes afgrøder,
som specielt er velegnede værter,
så vil forekomsten være sporadisk
og meget sparsom. Det betyder, at
hvis der dyrkes jordbær på samme
areal mange år i træk, så vil der
være risiko for, at der sker en op-
formering af de nævnte arter. En
anden og væsentlig større risiko
for at få angreb af jordbærnema-
toder er, hvis der anvendes udlø-
bere fra planter, som er angrebet.
Derfor er det vigtigt at anvende
kontrolleret plantemateriale.

Migrerende nematoder
Der er specielt en enkelt art,
som kan gøre stor skade i jord-
bær. Det drejer sig om arten
Longidorus elongatus – en art,
der afviger fra  de fleste andre
nematoder ved at være 6 til 8
millimeter lang og kan derfor
ses med det blotte øje.

Den lever af at suge saften
ud af rodcellerne i rodspidsen.
Det bevirker, at rodspidsen bliver
opsvulmet og misfarvet, og at
planten forsøger at kompensere



3•Markbrug nr. 253   2002

på angrebet ved at udvikle nye
siderødder på den angrebne rod.
Herved bliver rodvæksten deform
med mørke angrebne rodspidser
og nye hvide rodspidser på de
abnormt mange siderødder. L.
elongatus lever frit i jorden, hvor
den lægger sine æg. Det tager
flere år, før de når voksenstadiet.
L. elongatus er en specialiseret
parasit, der ikke trives på andre
landbrugsafgrøder bortset fra
rajgræs.

En anden migrerende art, der
kan gøre alvorlig skade i jordbær,
er Pratylenchus penetrans. Denne
art forekommer normalt ikke i
almindelige landbrugsjorde men

er almindelig på arealer, hvor der
dyrkes havebrugsafgrøder – dels
fordi der er en række havebrugs-
afgrøder, som er gode værtplanter
for disse arter, og dels fordi der på
sådanne arealer typisk dyrkes af-
grøder, der etableres via småplan-
ter, og derfor er risikoen for ind-
slæbning af sådanne nematod-
arter større.

Til forskel fra L. elongatus lever
P. penetrans inde i plantens rødder,
hvor der kan ske en opformering.
Når plantens  rødder er blevet al-
vorligt skadet af nematodernes til-
stedeværelse, søger nematoderne
ud i jorden igen, hvor de kan leve
i en længere periode – adskillige

måneder – selv om der ikke fore-
kommer værtplanter. Forudsæt-
ningen for, at nematoderne kan
overleve som larver/voksne, er,
at jorden er tilstrækkelig fugtig.
Æggene kan modstå udtørring
i længere tid.

Dyrkes jordbær på landbrugs-
arealer, betyder det, at der kun er
ringe risiko for, at der kan være
sket en opformering af jordbær-
nematoder, hvis der har været
dyrket almindelige landbrugsaf-
grøder, inden der dyrkes jordbær.

På samme måde som stængel-
og bladnematoder kan Longidorus-
og Pratylenchusarterne introduce-
res med plantematerialet. Derfor

Jordbærål
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er det vigtigt, at der anvendes
kontrollerede planter.

Resistente sorter
Der findes endnu ikke jordbær-
sorter, som er resistente over for
nematoder.

Kemisk bekæmpelse
Der findes i dag ikke kemiske mid-
ler, som må anvendes i Danmark
til bekæmpelse af nematoder i
jordbær. Det skyldes, at disse mid-
ler er relativt giftige og stabile og
derfor indeholder risiko for ned-
sivning til grundvandet.

Hvor kan man henvende sig?
Har du mistanke om, at der kan
være nematodproblemer i dine
jordbær, så henvend dig til din
planteavlskonsulent eller til
Afdeling for Plantebeskyttelse,
Danmarks JordbrugsForskning.

Der foregår ikke nematod-
forskning i Danmark, men det
gør der ved Sveriges Lantbruks-
universitet i Alnarp under ledelse
af statsagronom Stig Andersson,
telefon: (46)4041500, e-mail:
Stig.Andersson@vsv.slu.se

Pratylenchus sp.


