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I Danmark har angreb og skade af
roecystenematoden været kendt i
de sidste hundrede år. Men på
trods af, at roecystenematoden
forekommer almindeligt i de egne,
hvor roedyrkningen er særlig ud-
bredt - Lolland-Falster, Møn, Syd-
og Vestsjælland og Fyn - er det
kun i et meget begrænset omfang,
der forekommer alvorlig skade. I
50‘erne var der usædvanligt ud-
bredte og stærke angreb i forhold

til de øvrige år; en væsentlig årsag
var, at roedyrkningen i denne pe-
riode var større end andre år. Ef-
terfølgende er problemerne blevet
mindre, og her må det antages, at
jordtype og kulturmæssige forhold
spiller en betydelig rolle. Eksem-
pelvis er det karakteristisk, at an-
greb af roenematoder i vore nabo-
lande er mest ondartede på san-
dede arealer.

Hvad er en cystenematode?

Cystenematoder hører systematisk
til rundormene, hvoraf der er flere
hundrede arter, der optræder som
planteparasitter.

Rundormene er mikroskopi-
ske, åleformede dyr med en læng-
de fra en halv til flere millimeter.
Blandt de planteparasitiske arter
er der en gruppe, hvor de mange
hundrede æg udvikles og bliver i
den døde hun (en cyste). Den
døde hun kan ses  med det blotte
øje, så længe den sidder på rød-
derne. Den er ca. én millimeter
stor, først hvid, senere mørkere for
til sidst at blive helt mørkebrun.
Havre-, kartoffel- og roecystene-
matoder hører til de almindeligste
i Danmark, men omfatter mere
end 50 arter globalt.

Ved Danmarks Jordbrugs-
Forskning undersøgte vi i slutnin-
gen af 70‘erne roecystenemato-
dens udbredelse på Lolland-Fal-
ster. Der blev udtaget jordprøver
fra 166 forskellige arealer. 70 af de
undersøgte prøver indeholdt cy-
ster af roenematoden i forskellig
grad, varierende fra næsten ingen-
ting til 8.000 larver pr. kg jord.
Halvdelen af prøverne indeholdt
mindre end 2.000 larver pr. kg
jord. Som det fremgår af de an-
givne tal, er roecystenematoden
almindelig udbredt, men populati-
onstætheden i de inficerede area-
ler er påfaldende lav, ikke mindst i
betragtning af, at disse arealer an-
vendes til roedyrkning ofte hvert
andet eller tredje år.

Hvordan udvikler
roecystenematoderne sig?
Om foråret klækkes nogle af de
roecystenematodeæg, som ligger i
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jorden. Larverne - både hanner og
hunner - er 1/2 mm lange, tynde
og åleformede og bevæger sig
rundt i jorden for at opsøge rødder
af værtsplanter, som de trænger
ind i.

Hannen bliver kønsmoden og
forlader roden på det tidspunkt,
hvor hunnens citronformede bag-
krop presses ud gennem roeover-
fladen. Her opsøges hunnen af
hannen, og parringen foregår.
Herefter udvikles der i hunnens
krop flere hundrede æg. Nogle æg
lægges i en såkaldt slimsæk, men
det overvejende antal forbliver i
hunnens kropshule. Når æggene
er færdigudviklede, dør hunnen.
Den døde krop - cysten - falder af
roden og fungerer nu som en be-
skyttende beholder for æggene.

Dette sker for 1. generations
vedkommende i løbet af juli må-
ned og for 2. generations vedkom-
mende i løbet af september må-
ned.

Æggene inde i cysten klækkes
det følgende forår, med det er kun
40-60%, der klækkes. Hvis der er
værtsplanter til stede, vil der
klækkes flere, end hvis der ikke er
værtsplanter til  stede. Dette skyl-
des, at værtsplanternes rødder ud-
sender en væske - roddiffusat -
som påvirker roecysterne. Bedero-
er og korsblomstrede arter har en
sådan klækningsstimulerende ef-
fekt over for roecystenematoden.

Af de resterende cyster klæk-
kes 2 år efter en tilsvarende
mængde osv. Det betyder, at der
går adskillige år, før alle æggene er
klækket, og dette forhold er vigtigt
i forbindelse med sædskifte med
henblik på at komme cystenema-
toderne til livs.

Hvordan ses angreb af
roecystenematoder?

I foråret vil angrebne marker
fremtræde med meget uens vækst,
specielt når foråret er fugtigt og
forsommeren tør. Et fugtigt forår
hæmmer rodvæksten, og når roe-
cystenematoderne herefter angri-
ber rødderne, bliver disse delvist
ødelagt og derfor dårlige til at op-
tage vand og næring. Dette kom-
mer specielt til udtryk i tørre for-
somre. Bladene bliver gullige, og
planterne „sover“ unormalt me-
get.

De angrebne planter får et ab-
normt „skægget“ rodnet, som i
juni-juli og august-september er
besat med hvide cyster, der sidder
som perler på en snor. Det man
ser er hunnen, som er trængt ud
gennem rodoverfladen - dog sta-
digvæk med forenden inden i det
næringsrige rodvæv.

Hvilke afgrøder angribes?
Bederoer er den afgrøde, som ud-
sættes for de kraftigste angreb,
men også rødbede, spinat, kål,
raps, radise og selleri kan angri-
bes. Generelt er det således, at på
planter tilhørende salturtfamilien
(bl.a. bederoer, spinat) vil livs-
cyklus kunne fuldføres og en
opformering forekomme. Planter
fra korsblomstfamilien er også
værter for roecystenematoden, og
bl.a. raps vil kunne forårsage en
opformering.

Hvor mange nematoder skal
der til for at skade modtage-
lige afgrøder?

Skadetærskler for roecystenema-
toder er ligesom for andre afgrø-

der afhængige af vækstvilkårene
og værtsplanternes følsomhed.
Angrebsgraden udtrykkes i æg og
larver pr. kg jord og baseres på en
jordprøve udtaget med jordbor -
normalt med 50 stik pr. hektar. Af
den samlede jordprøve anvendes
1/4 kg til undersøge1sen.

For bederoer vil skadetærsklen
være 1.000-4.000 æg og larver pr.
kg jord. Skadetærskler bør også
vurderes i forhold til næste års af-
grøde, da antallet af nematoder på
en vækstsæson kan forøges over
100 gange.

Resistente sorter
Der er udviklet en række nema-
toderesistente sorter. Forsøg har
vist, at på nematodebelastede jor-
der er resistente sorters udbytte
højere end modtagelige sorters
udbytte. På ikke nematodebelaste-
de jorde forholder det sig om-
vendt. Man kan derfor ikke med
fordel dyrke resistente sorter på
alle jorde, men må vurdere det i
forhold til en eventuel nematode-
belastning. Resistente sorter an-
gribes også men opformerer ikke
nematoderne.

Der arbejdes fortsat med ud-
vikling af nematoderesistente sor-
ter, og der vil højst sandsynligt
fremkomme bedre sorter end
dem, vi kender i dag.

Fangafgrøder
Der har været udført en del forsøg
med forskellige resistente sorter af
olieræddike og sennep som fang-
afgrøder.

Fangafgrøden sås som efter-
afgrøde tidligt på efteråret, hvor
den udskiller roddiffusat, som sti-
mulerer klækning af roecystene-
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matoderne, der herefter angriber
fangafgrøden. Da nematoderne
ikke kan fuldføre deres livscyklus
på denne, dør de, og fangafgrø-
den, som pløjes ned, har haft en
sanerende virkning på arealet.

Længere sydpå (Tyskland mv.)
kan denne saneringsmetode an-
vendes med rimelig stor succes. I
Danmark derimod ser det ud til at
være for koldt om efteråret til, at
metoden har en betydende effekt.

KONKLUSION
Hvad kan man gøre for at undgå
problemer med roecystenemato-
der?

Man skal undgå sædskifter
med hyppig roe- og rapsdyrkning
- specielt på lette jorde.

Vokser roerne uens, bør man
undersøge rødderne på de planter,
som trives dårligt. Det bør gøres i
sidste halvdel af juni eller sidste
halvdel af august, hvor det er let-

test at se de mælkehvide hunner
sidde på rødderne. Forekommer
der angreb, bør der ikke dyrkes
roer de næste 3-4 år. For at få et
mere præcist udtryk for, hvor
stærkt smittet arealet er, kan man
udtage jordprøver efter høst og få
bestemt antallet af roecystenema-
toder. Nærmere oplysninger kan
fås ved henvendelse til Afd. for
Plantebeskyttelse, DJF.

Det er hverken økonomisk el-
ler miljømæssig forsvarligt at be-

kæmpe roecystenematoden ke-
misk. Der findes kemiske midler,
som kan bekæmpe roecystenema-
toden, men disse midler er ikke
tilladt i Danmark.

Bekæmpelse af roecystenema-
toden er derfor i praksis kun mulig
ved hjælp af et hensigtsmæssigt
sædskifte, dvs. et sædskifte, som
ikke indeholder roer eller andre
værtsp1anter mere end hvert 3-4
år. Har man et mindre angreb af
roecystenematoder, kan det klares
med en resistent sort.


