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Migrerende rodnematoder i danske bygmarker

Migratory nematodes in Danish barley fields

III. Pratylenchus neglectus' mulige patogenitet hos byg, Hordeum vulgäre L.
Pratylenchus neglectus. A potential pathogen of barley?

Hans Jørgen Andersen1

Resumé
Resultaterne af 3 potteforsøg viser, at Pratylenchus neglectus må betragtes som et potentielt patogen
hos byg. Tolerancegrænsen kan ikke bestemmes af forsøgene, men vurderes til at være lavere end
4.500 nematoder pr. 200 ml jord ved såtidspunktet.

Nøgleord: Pratylenchus neglectus, potentiel patogen, byg.

Summary
The results of three pot experiments indicates that Pratylenchus neglectus may be considered as a
potentiel pathogen of barley. A tolerance limit is not determined but it seems to be lower than Pt =
4.500 in 200 ml soil.

Key words: Pratylenchus neglectus, potential pathogen, barley.

Indledning Fischer (1968) har udført et forsøg, hvor ud-
Blandt de migrerende rodnematoder, der er fun- byttet af vinterbyg dyrket i en naturlig infesteret
det udbredte i danske bygmarker, er det især jord (900 Pratylenchus neglectus/100 ml jord)
Pratylenchus spp., der ud fra et økonomisk syns- sammenlignes med udbyttet i samme jord varme-
punkt påkalder sig interesse. Flere Pratylenchus behandlet i 2 timer ved 90°C. Ved forsøget regi-
arter betragtes som alvorlige primære patogener streredes store forskelle i planternes udvikling og
hos en række forskellige afgrøder i tempererede udbytte, og selv om der regnes med en vis stimu-
områder (Thome, 1961 og Decker, 1969). leringseffekt af varmebehandlingen, konkluderes

De »dominerende« danske arter, P. neglectus det, at virkningen væsentligst er nematodbetin-
ogP. crenatus er i flere europæiske undersøgelser get.
sat i forbindelse med udbyttetab hos byg (Kern- Pratylenchus fallax, der har en begrænset ud-
per, 1967, Fischer, \%SogHeide, 1975). Det må bredelse i danske bygmarker (Andersen, 1979 a),
dog konstateres, at der ikke findes forsøg, som er vist at være et direkte patogen hos byg. Corbett
helt entydigt demonstrerer, hvorvidt disse arter (1972) fandt, at P. fallax i mikrobiologisk sterile
kan betragtes som primære skadevoldere hos kulturer forårsagede rodsår hos byg. Allerede
byg. efter en uges forløb konstateredes de første
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symptomer, og efter otte uger var røddernes cor-
tex misfarvede og rodnekrose generel.

Nematicid-behandlinger har forbedret bygud-
byttet på arealer, hvor P. fallax var den eneste
tilstedeværende Pratylenchus art. På andre are-
aler, hvor P. neglectus og P. crenatus forekom
alene eller sammen med P. fallax, konstateredes
der ikke altid forøget udbytte {Jones, 191 A).

Selv om det er dokumenteret, at planteparasiti-
ske nematodarter ofte er primære patogener, fin-
des der dog mange arter, som ikke påvirker en
given værtplantes ydelse nævneværdigt selv ved
de største populationstætheder {Seinhorst, 1966).

Hvis en plantes ydelse påvirkes af nematodpa-
rasitering, vil relationen mellem populationstæt-
hed Pi ved såning og plantens relative ydelse y
efter Seinhorst (1965 og 1970) kunne beskrives
ved:
y = m + (1-m) ZPTfor P > T, ogy - 1 for P ^ T,
hvor m = den relative minimumsydelse, z = en
faktor < 1, T = toleransgrænsen og Z"T = 1,05 -
1,1.

Med Seinhorst modellen som det teoretiske
grundlag er der udført nogle forsøg til mulig be-
lysning af P. neglectus' potentielle patogenitet
hos byg, og om det i bekræftende fald vil være
muligt at bestemme en toleransgrænse T, og mi-
nimumsydelsen m under de givne betingelser.

Materialer og metoder
Nematodmaterialet til forsøgene er skaffet ved
monoxenisk dyrkning (monoxenisk - + 1 anden
organisme) på callusvæv, samt ved opformering
på majsplanter i drivhus.

Udgangspunktet for den monoxeniske dyrk-
ning har været tidligere forsøg med Pratylenchus
penetrans og P. thornei {Andersen, 1972). Den
beskrevne metode viste sig dog at være uegnet for
P. neglectus ogP. crenatus, men brugelig til op-
formering af P. fallax.

Efter flere mislykkede forsøg er det lykkedes at
finde frem til en egnet metode til opformering af
P. neglectus. I stedet for lucerne-callus er der
anvendt majs-callus, og i forhold til tidligere {An-
dersen, 1972) er substratet tilsat 0,5 g gærekstrakt
pr. liter, mens 2-4 D koncentrationen er halveret.

Ved metoden er der efter 3 måneder opnået po-
pulationsstørrelser på op mod 200.000 nematoder
pr. kultur.

Der er udført 3 potteforsøg, alle med bygsorten
Tern. Til forsøg 1 er der anvendt nematodinoku-
lum fra majs-callus kulturerne. Til forsøg 2 var
inokulum nematoder i jord og rødder fra forsøg 1.
Nematodinokulum ved forsøg 3 har været jord og
rødder fra opformering af P. neglectus på majs-
planter.

Til forsøgene og nematodopformeringen er an-
vendt en autoklaveret sandmuldjord fra Studs-
gård med 6 pct. ler, 7 pet. silt, 43 pet. finsand, 39
pet. grovsand og 5 pct. humus. Den autoklavere-
de jord har henligget til udluftning i 6 måneder
inden brug. Der er anvendt 11 cm plastpotter med
et lag groft sand i bunden.

Der er sået 3 bygkerner i hver potte. Til forsøg 1
har nematoderne til hver potte været suspenderet
i 100 ml vand, som er tilført lagvis med ca. 4 cm
jord mellem hvert lag. Majsrødderne til forsøg 3
er klippet i små stykker og opblandet i jorden i
mængder, så potterne har indeholdt de ønskede
populationstætheder.

Forsøg 1 og 2 er udført i klimakammer ved
temperaturer indtil fremspiring på 15-17°C og
derefter på 19-20°C. Forsøg 3 er udført i drivhus
ved fluktuerende temperatur. Kun i korte perio-
der har temperaturen ligget udenfor et område på
10-22°C. Dagslyset er suppleret med indtil 10 ti-
mer kunstlys i døgnet.

Efter planternes fremspiring er der gødet med
en 13,4,9 NPK gødning »Superba«, i en mængde,
der svarer til ca. 100 kg N/ha.

Forsøg 1 er vandet efter en metode beskrevet
hos Seinhorst (1966). De øvrige forsøg er vandet
efter skønnet behov.

Forsøg 1 er afsluttet efter 8 uger, mens forsøg 2
og 3 er afsluttet efter 9 uger.

Nematoderne i jord og rødder er ekstraheret
hver for sig ved anvendelse af hhv. Seinhorst's
elutriationsteknik og en modificeret metode efter
Coolen & d'Herde (1972) {Andersen, 1979 b).

Bygplanternes udbytte er bestemt ved at veje
planternes overjordiske dele fra hver potte efter
tørring i 24 timer ved 80°C.
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Resultater
Resultaterne fra forsøgene er vist i tabel 1-3.

I forsøg 1 og 2 (tabel 1 og 2) ses populationstæt-
hederne (Pi) ved forsøgenes start at være forøget
flere gange i løbet af vækstperioden. Forholdet
mellem Pf (populationstæthed ved forsøgenes
afslutning) og P} har varieret mellem 2,7 og 7,3.
Ved ^ = 447.000 er Pf/Pf = 3,8, og ligevægtspo-
pulationstætheden ser altså ikke ud til at være
nået med nogen af de anvendte Pi.

I forsøg 3 er tæthederne med undtagelse af seri-
en med den laveste Pi alle reducerede. Forholdet
kan skyldes, at der i forsøg 3 har været tilsat
meget organisk stof i form af majsrødder til pot-
terne. Stort indhold af organisk stof kan reducere
nematodpopulationer (Sayre, 1971).

Udbytterelationerne mellem de 3 forsøg grup-
perer sig anderledes end populationsudviklingen.
I forsøg 1 er der ingen signifikante udbyttefor-
skelle mellem kontrol og potterne med P, fra 5.000
til 80.000 nematoder. I forsøg 2 og 3 derimod er
udbyttet ved alle de anvendte P{ reducerede i
forhold til kontrol. Det er dog kun reduktionen
ved den højeste Pj = 447.000 (tabel 2), der er sta-
tistisk signifikant på 5 pct. niveau.

I forsøg 2 er der ved nematodtætheder på fra
16.000 til 142.000 pr. potte en gennemsnitlig ud-
byttereduktion på 23 pct., mens der ved en tæthed
på 447.000 pr. potte er en reduktion på 47 pct.

Tabel 1. Forsøg 1: Pratylenchus neglectus fra
majs-callus podet på byg. Forsøget er udført i klima-
kammer i 8 uger ved 19-20°C, og resultaterne er gen-

nemsnit af 5 gentagelser.
Pratylenchus neglectus from maize-callus inoculated to
pots sown with barley. The experiment is carried out in
a growth chamber for 8 weeks at 19-20°C. The results

are means from 5 replicates.

Pi
pr. potte

Pf
pr. potte

Tørvægt

0
5.000

10.000
20.000
40.000
80.000

0
10.000
32.500
54.500

158.000
447.000

0
2,0
3,3
2,7
4,0
5,6

2,7
2,6
2,8
2,5
2,7
2,9

100
96

104
93

100
107

Ingen signifikante forskelle på 5% niveau.
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Udbyttereduktionerne menes ikke at kunne
tillægges andre faktorer end nematodernes tilste-
deværelse. Selv ved den højeste Pj har der været
en betydelig populationsforøgelse, og ligevægts-
populationen ser dermed ud til at være højere end
447.000 nematoder pr. potte under de givne be-
tingelser.

Tabel 2. Forsøg 2: Pratylenchus neglectus i jord og
bygrødder fraforsøg 1 podet på byg. Fors øget er udført i
klimakammer i 9 uger ved 19-20°C, og resultaterne er

gennemsnit af 5 gentagelser.
P. neglectus in soil and barley-roots from exp. I inocu-
lated to pots sown with barley. The experiment is car-
ried out in a growth chamber for 9 weeks at 19-20°C.

The results are means from 6 replicates.

Pi

pr. potte

0
16.000
29.000
49.000

142.000
447.000

Pf
pr. potte

0
109.000
148.000
135.000

1.037.000
1.702.000

Pf/Pi

0
6,8
5,1
2,8
7,3
3,8

Tørvægt
g

2,30
1,84
1,62
1,94
1,73
1,21

%

100
80
70
84
75
53*

* Signifikant på 5% niveau.

Tabel 3. Forsøg 3: Pratylenchus neglectus i jord og
rødder fra opformering på majsplanter i drivhus. For-
søget er udført i drivhus i 9 uger ved fluktuerende tem-
peratur. Resultaterne er gennemsnit af 6 gentagelser.
Jorden i kontrolpotter er varmebehandlet i 2 timer ved

60°C.
P neglectus in soil and roots from multiplication in a
greenhouse. The experiment is carried out in a green-
house with fluctuating temperature. The results are

means from 6 replicates.

Pi
pr. potte

Pf
pr. potte

Tørvægt
g %

0
26.000
52.000
92.000

104.000

0
31.000
43.000
30.000
60.700

1,2
0,8
0,3
0,6

1,7
1,3
1,2
1,4
1,5

100
76
71
82

Ingen signifikante forskelle på 5% niveau.

Diskussion og konklusion
Resultaterne peger i retning af, at Pratylenchus
neglectus må betragtes som et potentielt patogen
hos byg. Forsøgene kan dog ikke betragtes som
mere end præliminære i forsøget på en løsning af



de øvrige stillede spørgsmål. Som det fremgår af
datamaterialet, er det af forsøgene hverken mu-
ligt at fastlægge toleransgrænsen T eller mini-
mumsydelsen m under de givne forhold.

Årsagerne til at udbytterelationerne er så for-
skellige mellem forsøg 1 på den ene side og forsø-
gene 2 og 3 på den anden side kunne ønskes
nærmere belyst. En formodet årsag kan være, at
planten ikke så let kan »vokse fra« nematoderne,
når en population ved forsøgets begyndelse alle-
rede er etableret i jorden. Man må ligeledes for-
mode, at den effektive P4 ikke har samme relation
til den angivne Pi ved forsøg, hvor nematoderne
tilsættes i en vandig suspension, og hvor de alle-
rede er etablerede i jorden. I det førstnævnte til-
fælde er det nok realistisk at antage, at ikke alle
individerne af den tilsatte population vil overleve
eller være vitale nok til at parasitere rødderne.
Den effektive Pj i forsøg 1 kan derfor godt være
mindre end den anførte Pj. I en etableret popula-
tion kan den effektive Pi derimod godt være større
end den angivne, da der vil være æg til stede i
jorden og i rødderne, som kan klækkes ved eller
kort tid efter forsøgets begyndelse. Trods nævnte
forhold har populationstilvæksten i forsøg 1 i
gennemsnit ikke været meget mindre end i forsøg
2. Den gennemsnitlige Pf/Pi i forsøg 1 har været
4,0 mod 5,2 i forsøg 2. Det tyder på, at den reelle
reproduktion i forsøg 1 godt kan have været høje-
re end i forsøg 2. Endvidere tyder det på, at den
væksthæmmende indflydelse på planten sker på
et tidligt tidspunkt af plantens udvikling.

Toleransgrænsen, T, kan ikke bestemmes af
forsøgene, men synes dog at måtte vurderes til at
være lavere end Pi = 16.000 pr. potte, der er
laveste P} i forsøg 2. Nævnte tæthed svarer til
4.500 nematoder pr. 200 ml jord. De største tæt-
heder af P.neglectus i bygmarker bestemt ved
såtidspunktet har ikke i noget tilfælde oversteget
2.000 pr. 200 ml jord (Andersen, 1979 a og b).

Populations tætheder og resultater fra pottefor-
søg kan ikke umiddelbart overføres til markfor-
hold. På grund af en meget større rodtæthed i
potter end i marken er det dog sandsynligt, at
toleransgrænsen under markforhold er lavere end
i potteforsøg, og det kan ikke helt udelukkes, atP.
neglectus under visse forhold kan bidrage til at
reducere udbyttet i bygmarker, men en konklusi-
on vedrørende dette forhold kan ikke foretages på
grundlag af resultaterne fra denne undersøgelse.

Erkendtlighed
Afhandlingen udgør en del af et projekt, som er
udført på bevillinger fra Statens jordbrugs- og
veterinærvidenskabelige forskningsråd samt på
en bevilling fra Carlsbergfonden. Der bringes en
tak for nævnte bevillinger.
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