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Resumé
11975 og 76 blev der foretaget undersøgelser over roenematodens udbredelse på Lolland-Falster. Der
blev undersøgt prøver fra 167 marker fordelt på 75 ejendomme. Der blev foretaget en registrering af
sædskiftet på de undersøgte arealer inden for de seneste 10 år. Endvidere blev der foretaget en
vurdering af jordtypen på de enkelte lokaliteter. For yderligere at belyse dette forhold blev der i 1976
foretaget undersøgelser på 15 lokaliteter, hvor jordtypen varierede fra let til svær jord. Undersøgelser-
ne viste, at ca. 42 pct. af de pågældende arealer var inficeret med roenematoder, og 20 pct. af de
undersøgte arealer indeholdt over 1.000 æg af roenematoder pr. kg jord. Der var ingen påviselig
sammenhæng mellem antallet af roenematoder og hyppigheden af roedyrkning. Derimod var der en
svag tendens til større populationstæthed på lette jorde i forhold til svære jorde.

Resultaterne viser, at roenematoden forekommer almindeligt udbredt på Lolland-Falster og til tider
i et omfang, der kan medføre betydelige udbyttetab ved dyrkning af roer.

Nøgleord: Heterodera schachtii, roenematoder, udbredelse.

Summary
A survey over the distribution of Heterodera schachtii on Lolland-Falster was carried out during the
years 1975-76.

Soil samples from 167 fields on 75 farms were analysed; the crop rotation was recorded within the
last 10 years; and the soil type was registered.

The results of the investigation show that 42 per cent of the investigated fields were infested with
beet cyst nematodes and 20 per cent of the fields had a population density above 1 egg per g soil.

There was no correlation between the number of years with beet crops and the number of nemato-
des. In all the investigated fields beet had been grown one year out of four or more.

A further survey was carried out in 15 fields infested with Het. schachtii. The soil texture in these
fields varied from light to heavy soil.

The results show that there was a tendency to higher population density in the part of the field where
the soil was light compared with the part where the soil was heavy.
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Indledning
Roenematoden kan gøre alvorlig skade på bede-
roer, men angriber også andre planter, bl.a. kors-
blomstrede arter, herunder ikke mindst kål og
raps.

I nogle lande, hvor sukkerroe dyrkning er ud-
bredt, optræder roenematoden som et frygtet
skadedyr. Det gælder i særdeleshed, hvor man
fortrinsvis dyrker roer på sandede jorde, som
f.eks. i Tyskland og England. I sidstnævnte land
er der ved en særlig lov angivet retningslinier for,
hvordan man skal forholde sig ved dyrkning af
roer på arealer, hvor der forekommer roenema-
toder - på linie med de bestemmelser som gælder
for kartoffelnematoder her i landet.

I Danmark har angreb og skade af roenemato-
den været kendt de sidste hundrede år. Men på
trods af, at roenematoden forekommer almindelig
udbredt i de egne, hvor roedyrkningen er særlig
udbredt: Lolland-Falster, Møn, Syd- og Vest-
sjælland og Fyn, er der kun i et begrænset omfang
tale om alvorlig skade.

Roenematoden blev iagttaget i Tyskland så tid-
ligt som midt i forrige århundrede, men først med
Kühn's beskrivelse i 1871 blev sammenhængen
mellem det såkaldte Rübenmüdigkeits (»roetræt-
heds«) fænomen og roenematoden fastslået.

I de følgende år blev roenematoden iagttaget i
en række andre lande i Europa, og allerede i 1879
beretter Warming om angreb af roenematoder på
Fyn (Warming, 1879).

Roenematodens biologi
Roenematoden hører til de cystedannende ne-
matodarter ligesom havre- og kartoffelnemato-
den.

De cystedannende nematodarter adskiller sig
fra andre nematodarter ved, at den voksne hun er
et knappenålshovedstort legeme, som for roene-
matodens vedkommende er citronformet. Efter
hunnens død hærdes kutikulaen og tjener derved
som et beskyttende dække for æggene inde i cy-
sten. Normalt udvikles der 200-300 æg i den en-
kelte hun. Klækningsraten kan variere, men groft
taget klækkes ca. 50 procent af de tilstedeværen-
de æg pr. vækstsæson. Det betyder, at det varer
adskillige vækstsæsoner, før smittede arealer er

fri for forekomst af roenematoder, selv om der
ikke dyrkes plantearter, som er værtplante for
denne parasit.

Efter klækningen bevæger larverne sig ud af
cysten for at opsøge rødder af planter, som er
egnede for deres videre udvikling. Hos visse af de
cystedannende arter stimulerer roddiffusater fra
værtplanter klækningen af larver, således at
klækningen er større, når der forekommer vært-
planter. Det er tilfældet for roenematoden, hvor
roddiffusat fra roer og korsblomstrede arter har
en sådan klækningsstimulerende effekt.

De klækkede larver søger ind i rødderne og
opsøger et velegnet sted for deres videre udvik-
ling, og ved det følgende larvestadie mister de
deres bevægelighed. For hunindividerne gælder,
at de gradvis antager den karakteristiske cyste-
form. Hanindividerne derimod udvikler sig i vok-
senstadiet til den almindelige nematodform og
bliver atter i stand til at bevæge sig, således at de
kan opsøge de fastsiddende hunner og befrugte
disse. Kort tid efter befrugtningen (ca. 2-3 uger)
dør hunnerne, falder af rødderne og ligger nu frit i
jorden som cyster.

Roenematoden har her i landet to generationer
om året. Den første generation af voksne, hvide
cyster kan iagttages på rødderne i juni-juli måned
og den næste generation i august-september. De
voksne hunner har på dette tidspunkt trængt sig
vej gennem rodbarken, således at det kun er dy-
rets forreste del, der er i kontakt med rødderne.

Roenematodens udbredelse
Som indledningsvis omtalt er det relativt sjæl-
dent, at der observeres alvorlige angreb af roe-
nematoder her i landet, selv i de egne, hvor roe-
dyrkning er mest udbredt.

Et skøn over de årlige angreb af roenematoden
er anført i »Månedsoversigter over Plantesyg-
domme«, som udsendes af Statens plantepatolo-
giske Forsøg. I figur 1 er vist en oversigt over
angreb af roenematoder i årene 1930-77. Det
fremgår af figuren, at der i perioden 1953-61 har
været tale om udbredte og stærke angreb af roe-
nematoden i forhold til de øvrige år. Indberetnin-
gerne i de enkelte år er naturligvis præget af de
skadedyr, som har været særlig omtalte de pågæl-
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Fig. 1. Forekomst af roenematoder i perioden 1930-77 skønsmæssigt vurderet efter indberetninger til »Måneds-

oversigt over Plantesygdomme«.
Occurence of beet cyst nematodes during the periode 1930-77, estimated on reports to »Månedsoversigter over

Plantesygdomme«.

dende år, men selv med dette forbehold må det blev der i 1975 i samarbejde med De samvirkende
dog anses for sikkert, at der i den omtalte periode Lolland-Falsterske Landboforeninger og Lol-
har været stærkere angreb end sædvanligt. land-Falsters Husmandsforeninger gennemført

På baggrund af en udvidet sukkerroedyrkning en undersøgelse af jordprøver fra 75 ejendomme

Fig. 2. Oversigt over de egne, hvorfra der er udtaget jordprøver, samt angivelse af hvilke mængder roenematoder,
der har været i de pågældende prøver.

Map over Lolland-Falster with indication of sites, where samples were taken showing the numbers of nematodes in
the separate samples.
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på Lolland-Falster. Der blev udtaget prøver fra
én eller flere marker på den enkelte ejendom,
således at det totale antal jordprøver omfattede i
alt 167 forskellige lokaliteter (marker). Jordprø-
verne blev udtaget med jordbor med ca. 50 stik
jævnt fordelt. I figur 2 er vist udtagningsstederne
med angivelse af det fundne indhold af roenema-
toder på de enkelte lokaliteter.

I forbindelse med prøveudtagningen blev sæd-
skiftet i de seneste 10 år registreret, specielt hvad
angik hyppigheden af roedyrkning på de under-
søgte arealer, ligesom også jordtypen for de en-
kelte lokaliteter blev karakteriseret. Prøverne
blev udtaget, uden at der specielt var lagt vægt på,
om der tidligere var konstateret angreb af roene-
matoder i de undersøgte arealer. Det kan dog ikke
umiddelbart sluttes, at de fundne resultater er
repræsentative for landsdelen.

Analyserne af de udtagne jordprøver blev fo-
retaget på grundlag af 250 g jord, som blev slem-
met efter samme procedure, som anvendes for
havrenematoden (Andersen, 1961). I de fleste af
de undersøgte prøver forekom et betydeligt antal
havrenematoder.

Resultater
Af de i alt 167 prøver forekom der roenematoder i
de 70, eller 42 pct. af det samlede antal. I tabel 1 er
fordelingen afprøver i forhold til antal nematoder
angivet i procent.

Tabel 1. Indhold af roenematoder i de undersøgte
prøver

Contents of beet cyst nematodes in the investigated
samples

Æg pr. kg jord Eggs per kg soil

0 <500 500-1.000 > 1.000

% af undersøgte
prøver
% of investigated
samples

58 17 20

Langt den overvejende del af prøverne var ud-
taget på lerjordsarealer af varierende sværheds-
grad, og resultaterne viser ingen sammenhæng
mellem jordtype og forekomst af roenematoder.

Der var heller ingen påviselig sammenhæng mel-
lem forekomst af roenematoder og hyppigheden
af roedyrkning på de enkelte lokaliteter. Det kan
imidlertid ikke dermed fastslås, at jordtypen in-
gen indflydelse har på roenematodens livsbetin-
gelser.

Det er karakteristisk, at der, hvor roenemato-
den optræder som en alvorlig skadevolder, f.eks.
Polen, Tyskland, Holland og England, fortrinsvis
dyrkes roer på arealer med lettere jorde. Hvor-
vidt dette er årsagen til, at roenematoden normalt
ikke her i landet i større omfang forvolder bety-
delig skade, kan imidlertid ikke afgøres på
grundlag af de her omtalte undersøgelser. Stapel
(1952) omtaler nogle svenske undersøgelser med
forskellige forfrugter forud for dyrkning af roer.
Ved dyrkning af raps som forfrugt opnåedes et
udbytte på 65 procent af udbyttet, hvor der havde
været oliehør som forfrugt. I hvilken grad roene-
matoden var årsag til det mindre udbytte kan ikke
afgøres på grundlag af resultaterne, men ifølge
Stapel må roenematoden betragtes som den væ-
sentligste årsag til udbytteforholdene. Det er på-
faldende, at der blandt de undersøgte arealer fo-
rekommer eksempler på, at der trods forekomst
af roenematoden har været dyrket roer hvert an-
det år i de seneste ti år, uden at dette har medført
en opformering af roenematoden i større omfang.

For at belyse jordtypens eventuelle indflydelse
på udbredelsen af roenematoden blev der i 1976
gennemført undersøgelser på 15 marker, hvor
man på forhånd havde formodning om, at der
forekom roenematoder, og hvor der samtidig var
en betydelig forskel på jordtypen i den pågælden-
de mark.

På de 15 undersøgte arealer blev der udtaget
prøver 2 steder, i henholdsvis let og svær jord.

Antallet af roenematoder i de undersøgte prø-
ver er angivet i tabel 2.

Det fremgår af tabellen, at der er en tendens til
en større populationstæthed af roenematoder i
den del af markerne, hvor jorden var let i forhold
til der, hvor jorden var sværere inden for den
samme mark. Men samtidig viser resultaterne, at
der er meget betydelig variation mellem de en-
kelte marker. Bäckström (1925) gennemførte lig-
nende undersøgelser i Skåne og fandt dengang
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Tabel 2. Forekomst af roenematoder i marker med
varierede jordbundsforhold

Number of beet cyst nematodes infields with different
types of soil

Antal æg pr. g jord Number of eggs per g soil
Mark
Field

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

let jord
light soil

0
0,1
0,1
0,2
0,6
0,9
2,5
2,6
4,3

14,5
20,9
25,2
33,6
35,5
77,0

Gns. Average 14,5

svær jord
heavy soil

0
( 0

0
0
0
0,5
5,4

12,4
0
6,5

18,6
13,1
17,1
30,4
39,0

9,5

betydeligt større forskel mellem antallet af roe-
nematoder på henholdsvis let og svær jord, end
der er fundet ved den her omtalte undersøgelse.
Undersøgelsen, som blev gennemført på 3 mar-
ker, viste, at der var 15 til 100 gange flere cyster i
den lette del af markerne i forhold til der, hvor
jorden var svær.

Der foreligger ingen danske undersøgelser,
som belyser forholdet mellem populationstæthed
og udbyttetab forårsaget af roenematoder. Fra
Holland foreligger der oplysninger, som viser, at
mere end 10 larver pr. cm3 jord medfører målelige
(signifikante) tab (Heijbroek, 1971). I en senere
beretning vil der blive beskrevet resultater fra en
undersøgelse til belysning af dette forhold under
danske betingelser.

Migrerende nematoder
I forbindelse med analyserne for roenematoden
blev der foretaget bestemmelser af forekomsten
af migrerende nematodslægter.

Resultaterne af disse undersøgelser, som kun
har været af orienterende karakter, viser, at den

dominerende slægt i disse prøver var Pratylen-
chus-slægten, og inden for denne slægt var det
arten Pratylenchus neglectus, som forekom hyp-
pigst. Der var imidlertid tale om relativt lave po-
pulationstætheder. Bortset fra 4 prøver, som in-
deholdt mere end 1 Pratylenchus pr. gjord, var
indholdet i de øvrige prøver mellem 0 og 5 pr. 10 g
jord. De øvrige slægter, som forekom almindeligt,
var Tylenchorhynchus, Merlinius, Paratylenchus
og Helicotylenchus, hvorimod de virusoverfø-
rende slægter Longidorus og Trichodorus kun fo-
rekom sporadisk og i et meget ringe antal.

Resultaterne giver ikke grund til at antage, at
disse migrerende nematodslægter har nogen be-
tydning som skadevoldere i de undersøgte are-
aler.

Konklusion
Undersøgelserne viser, at der kun i et begrænset
omfang forekommer roenematoder i sådanne
mængder, at der kan forventes betydelig skade.
Det kan dog ikke udelukkes, at risikoen for op-
formering af roenematoder er større på lettere
jorde, end tilfældet er for de svære jorde, som
f.eks. lolland-falsterske.

Ved intensiv roedyrkning bør man regelmæs-
sigt få undersøgt jordprøver for eventuel fore-
komst af denne nematodart.
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