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Blandt kartoflens mange skade-
gørere hører kartoffelcystenema-
toder til blandt de værste. Kartoffel-
cystenematoder forekommer ud-
bredt, hvor der dyrkes kartofler,
og de har deres oprindelse i And-
esbjergene, hvorfra de er blevet
spredt sammen med kartofler til
mange lande – særligt i Europa.

Det var først i begyndelsen af
nittenhundredetallet, at man blev
opmærksom på, at der var et pro-
blem. Udbredte problemer med
kartoffelcystenematoder i perio-
den efter anden verdenskrig førte
til, at studiet af nematoder –
nematologien –  blev etableret
som en selvstændig disciplin in-
den for plantepatologien. I denne
periode, og i mange lande – her-
under også i Danmark – blev der
oprettet enheder, som specielt be-
skæftigede sig med disse skade-
dyr. Problemerne i Danmark har
været relativt beskedne sammen-
lignet med lande, hvor kartoffel-
dyrkningen er langt mere udbredt
som f.eks. Holland. Alligevel har
bekendtskabet med kartoffel-
cystenematoder været en smerte-
fuld oplevelse for mange danske
kartoffelavlere. Problemerne førte
til, at der blev iværksat en offentlig
bekæmpelse af dette skadedyr.

Hvad er en
kartoffelcystenematod?
Nematoder hører systematisk til
rundormene, hvoraf der er flere
hundrede arter, der optræder som
planteparasitter. Rundormene er
mikroskopiske åleformede dyr
med en længde fra en halv til flere
millimeter.

Blandt de planteparasitiske
arter er der en gruppe, hvor de
mange hundrede æg udvikles
og forbliver inde i den døde hun
– en cyste, se foto 1. Den døde
hun kan ses med det blotte øje,
så længe den sidder på rødderne,
se forsidefoto. Den er ca. én milli-
meter stor, kuglerund, først hvid,
senere mørkere for til sidst at blive
helt mørk læderbrun. Havre-, kar-
toffel-, roe- og gulerodscystene-
matoder hører til de almindeligste
i Danmark, som omfatter mere
end 50 arter globalt.

Hvordan udvikler kartoffel-
cystenematoderne sig?
Æggene i cysten klækkes i løbet
af vækstperioden. Klækningen sti-
muleres af diffusater fra rødder af
værtplanter. Den klækkede larve
bruger også disse diffusater til at
finde vej til værtplantens rødder.
Larven trænger ind i roden og op-
søger et sted, som er gunstig for

den videre udvikling. Her sker der
et larveskift, samtidig med at der
dannes nogle særlige celler ved
larvens hoved. På dette tidspunkt
mister larven evnen til at bevæge
sig rundt i planteroden og antager
en flaskeagtig form. I de videre
larvestadier svulmer hunnen op,
og er som voksen kugleformet.
Derimod vender den voksne han
tilbage til den typiske nematod-
form, forlader roden og opsøger
hunnerne udefra. Disse er nu vok-
set ud gennem rodbarken, se foto
2, således at det alene er hovedet,
der er inde i roden og i stadig
kontakt med de rodceller, som
sikrer hunnen den nødvendige
næring. Efter parring udvikles
æggene i hunnens krop. Denne
udvikling sker i løbet af nogle
uger. Under danske forhold vil
man kunne se de nyudviklede
hunner uden på rødderne af de
angrebne planter i løbet af juni,
og æggene vil være udviklet  i
midten af juli.

Den unge hun er hvid eller gul
afhængig af arten. Senere ændres
farven over det brunlige til mørk
læderbrun. Når hunnen dør og
falder af roden som cyste, indehol-
der den 300 til 600 æg. Disse æg
klækkes først efter en tørke/kulde
dvale den efterfølgende vækst-
sæson. Der er således kun én
generation om året.

Hvor mange af æggene der
klækkes det følgende år afhænger
af, om der dyrkes kartofler eller en
anden værtplanteart. Hvis dette er
tilfældet, vil klækningen blive sti-
muleret, og op til 60 procent af
æggene vil klækkes. Dyrkes der
ikke værtplanter, vil der kun klæk-
kes ca. 20 procent af æggene. Det
samme gælder de følgende år. Det
kan derfor tage mange år, før de
sidste æg klækkes – før jorden er
fri for kartoffelcystenematoder
– når den først er blevet smittet.
Æggene kan overleve inde i cy-
sterne i jorden i op til 15-20 år
under gunstige omstændigheder.

Hvor skadelige er
kartoffelcystenematoder?

Kartoffelcystenematodernes skade
på planterne består i, at de ødelæg-
ger rodsystemet, således at vand
og næringssalte kun vanskeligt
kan optages. Skaderne er derfor
også størst i tørre vækstsæsoner.

Angreb af kartoffelcystene-
matoder kan i sin yderste konse-
kvens betyde, at der stort set ikke
kommer noget udbytte. Det er det,
man ofte kan se i privathaver, se
foto 3, hvor der dyrkes kartofler
i det samme stykke jord i årevis.
Til sidst bliver knoldene meget
små og få. Jorden er kartoffeltræt,
som haveejerne siger, men det er
som oftest meget høje angreb af
kartoffelcystenematoder, der er
årsagen.

Så galt går det sjældent inden
for kartoffelerhvervet. Som en
tommelfingerregel kan man sige,
at et angreb på 1000 æg og larver
pr. kg jord giver en udbyttereduk-
tion på ca. 0,5 procent. Med kar-
toffelcystenematoden skal man
imidlertid ikke udelukkende for-
holde sig til de økonomiske skade-
tærskler. Da kartoffelcystenema-
toden som tidligere nævnt er un-
derlagt offentlig bekæmpelse, se
side 6, gælder også andre forhold
her.

Hvordan ser
angrebssymptomerne ud?
Angrebne kartoffelplanter bliver
ofte mindre end ikke angrebne
planter og får gullige blade. Oftest
ses angrebet som pletter i marken,
se foto 4.

Forsidefoto: Levende hunner (gule)
og cyste (brun) på kartoffelrod

Foto 1. Cyste hvor en del af indholdet – æg og larver – er frigjort

Foto 2. Unge hvide hunner på kartoffelrod

Foto 3. Her ses resultatet af et kraftigt angreb af kartoffelcystenematoder i det
foreste stykke

Der er ikke én, men to arter
med mange racer (patotyper)

I mange år troede man, at der kun
var én art kartoffelcystenematod,
men da det lykkedes at forædle
kartoffelsorter, som var resistente
over for denne, viste det sig, at der
ikke blot var tale om forskellige
racer, men at der tillige forekom-
mer to selvstændige arter –
Globodera rostochiensis og G.
pallida. De to arter adskiller sig på
flere måder fra hinanden. Disse
forskelle kan ikke umiddelbart
iagttages bortset fra, at den ny-
dannede hun efter at have været
hvid bliver gul hos G. rostochiensis,
men vedbliver med at være hvid
hos G. pallida. Man kalder dem
derfor også den gule og den hvide
kartoffelcystenematod.

At der forekommer to arter
og flere racer af kartoffelcystene-
matoden har ikke kun akademisk
interesse, men er af afgørende be-
tydning for forædling og anven-
delse af kartoffelsorter, der er resi-

stente over for disse nematoder.
Helt tilbage i midten af forrige år-
hundrede blev det påvist, at der
fandtes nært beslægtede under-
arter til den dyrkede kartoffel, som
var resistente. Dette førte til en
omfattende eftersøgning af vilde
kartofler i Andesbjergene, og det
lykkedes at finde et betydeligt an-
tal, der indeholdt resistens over
for de forskellige arter og racer
af kartoffelcystenematoder. Nogle
var helt resistente over for visse
racer af den gule kartoffelcystene-
matod, andre delvis resistente
over for den gule og den hvide
kartoffelcystenematod.

I Danmark har vi alene påvist
den gule art bortset fra et enkelt
fund af den hvide art i Sønderjyl-
land for en del år tilbage. Det be-
tyder, at vi hidtil er i den meget
heldige situation, at vi kan bekæm-
pe kartoffelcystenematoderne i
Danmark ved anvendelse af sorter,
som er helt resistente over for den
type af kartoffelcystenematoder,
som forekommer her i landet.

Foto 4. En plet i marken viser, at her er angreb af kartoffelcystenematoder
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Symptomerne kan normalt ses
fra midt i juni. Rodsystemet bli-
ver kort og stærkt  forgrenet, og
på rødderne kan de voksne hun-
ner (hvide/gule) eller cysterne
(mørkebrune) ses siddende som
perler på en snor, se foto 5.

Hvilke planter er værtplanter?
Kartoffelcystenematoderne er ud-
præget skadedyr på planter af nat-
skyggefamilien, hvilket i Danmark
vil sige kartofler, tomat, aubergine
samt de forskellige vildtvoksende
arter fra natskyggefamilien.

Hvordan forebygger og
bekæmper man angreb af
kartoffelcystenematoder?

Man forebygger angreb af kar-
toffelcystenematoder ved at an-
vende kontrollerede læggekartof-
ler og undgå, at der sker smitte
fra arealer, der er inficeret med
kartoffelcystenematoder via jord
og planter fra sådanne arealer.
Dette gælder også smitte via red-
skaber og maskiner. Det er meget
vigtigt, at der ikke dyrkes kartofler
hyppigere end hvert fjerde år.

Endvidere skal man overveje
at inddrage resistente sorter i
forebyggelsesstrategien. Der er
nemlig tale om, at kartoffelcyste-
nematoder er almindelig udbredt
i haver og egne, hvor der har væ-
ret eller er en intensiv kartoffel-
dyrkning. Der kan derfor relativt
let ske en upåagtet infektion af
kartoffelcystenematoder, og hvis
der er tale om en hyppig dyrkning
af kartofler, er der en stor risiko
for en kraftig opformering.

Det er meget vanskeligt at
konstatere en begyndende smitte.
Så længe der er tale om beskedne
angreb, vil det ikke umiddelbart
kunne ses på planterne, med min-
dre man undersøger rødderne el-
ler udtager jordprøver til undersø-
gelse for hunner/cyster. Er der tale
om stærkere angreb, vil planternes
vækst hæmmes og toppen bliver
tidlig gul og vissen.

Planten er særlig udsat for
tørke, fordi nematoderne har be-
skadiget rødderne. Anvendelse af
resistente sorter kan også bruges
til bekæmpelse af den her i landet
forekomne art og race, idet resi-
stensen er total. En anvendelse af
disse resistente sorter betyder, at
der sker en øget klækning af æg-
gene, som dog ikke kan udvikle
sig, hvorfor sorterne har en sane-
rende effekt.

Ønsker man at vide mere om
kartoffelcystenematoderne eller få
undersøgt jordprøver kan man få
nærmere oplysninger hos sin lo-
kale planteavlskonsulent, Plante-
direktoratet eller ved henvendelse
til Afdeling for Plantebeskyttelse,
DJF Flakkebjerg.

Foto 5. Cyster på kartoffelrødder, der sidder som perler på en snor

Meget stærke angreb kan dog
godt skade de resistente sorter,
idet larverne kan nå at ødelægge
rodsystemet,  inden de dør.

Har man konstateret angreb
af kartoffelcystenematoder i sin
mark/have, er det vigtigt at få be-
stemt hvilken art og race, der fore-
kommer. Man kan foretage en så-
dan bestemmelse ved at dyrke en
resistent sort og se på rødder af
disse i slutningen af juni/begyn-
delsen af juli for at konstatere,
om der er hunner eller cyster på
rødderne.

Selv om der hidtil kun er fun-
det en enkelt race af den gule
kartoffelcystenematod – bortset
fra en enkelt undtagelse, må man
regne med, at den hvide art før
eller senere dukker op. En stadig
mere udbredt anvendelse af sorter,
som er resistente over for den race
af den gule kartoffelcystenemat-
ode, som normalt forekommer,
vil fremme en sådan udvikling.

Er der udviklet hunner på rød-
derne af de resistente sorter, bør
man skyndsomt tage kartoflerne
op for at forhindre en opforme-
ring. Tager man kartoflerne op i
slutningen af juni, så kan man

forhindre, at størstedelen af æg-
gene udvikles, men det forudsæt-
ter, at man sørger for, at rødderne
hurtigt visner, eller at man destru-
erer dem.

Har man konstateret fore-
komst af afvigende art/race, må
det tilrådes, at man taler med sin
planteavlskonsulent om, hvad der
bør gøres.

Der kan ikke foretages kemisk
bekæmpelse af kartoffelcystene-
matoden, selv om der findes mid-

ler, som er effektive. De er relativt
giftige og behandlingen bekoste-
lig, men de er ikke længere tilladte
at anvende i Danmark.

Offentlig bekæmpelse

Hvis man har fået konstateret kartoffelcystenematoder på sin ejen-
dom vil Plantedirektoratet ifølge bekendtgørelse nr. 796 af 11 dec.
1987 kunne fastsætte følgende restriktioner for ejendommens arealer
samt alle ejede/lejede/forpagtede arealer, der drives i samdrift hermed:
• Der må ikke dyrkes kartofler eller tomater eller nedkules kartofler.

Det er dog tilladt at dyrke nematodresistente kartoffelsorter til
konsum, hvis der er mindst tre kartoffelfrie år imellem.

• Der må ikke bortføres jord fra ejendommen samt affald kompost
og gødning.

Herudover beskriver bekendtgørelsen en række mindre restrik-
tioner samt mulighed for dispensation til avl af læggekartofler.

Tilsvarende regler for kontrol af kartoffelcystenematoder findes
i mange lande, og inden for EU har kartoffelcystenematoden højeste
status som skadegører – en såkaldt A1-skadegører.


