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Resume 
Undersøgelser af roenematodens (Beterodera schachtii) skadevoldende betydning, gennemført i 
væksthus, viste tydelig udbyttereduktion ved infektionsgrader større end 10 æg pr. g jord. 

På inficerede arealer fandtes der en sikker sammenhæng mellem antallet af cyster ijorden efter høst 
og udbytte af sukkerroer. 

Roenematodinfieeret jord behandlet med aldicarb gav under væksthusforhold 7 pet. større udbytte 
af sukkerroer end ubehandlet jord , og opformeringen af roenematoder var ea. en halv gang mindre i de 
aldicarb-behandlede parceller i forhold til de ubehandlede. Selvom opformeringen ved aldicarb-be
handling blev reduceret, var populationstætheden i løbet afvækstperioden op til 30 gange smittegraden 
ved forsøgets begyndelse. 

Det største udbytte ved dyrkning i jordtemperaturer på 10, 19 og 28°e opnåedes ved 10° og 19°C. 
Opformeringen af nematoder var størst ved 19° og 28° og kun ringe ved 100 e. 

Nøgleord: Heterodera schachtii, roenematoder, skadevoldende betydning, jordtemperatur, aldiearb. 

Summary 
A microplot experiment carried out in a glasshouse showed that a population density of more than 10 
eggs per g of soil of Beterodera schachtii gave a significant yield reduction of sugar beet. 

In seven fieids iIifested withB. schachtii the yields of sugar beet were compared with the population 
density ofthe pest at harvest time. Eight plots (4rows of3 metres) per fie1d were seleeted in the range 
from the best to the poorest growth. The sugar beet was weighed and the numbers of cysts and eggs 
were counted. 

There were negative correlations between yield of sugar beet and (a) the number of cysts and (b) eggs 
per g of soil and the most signifieant eorrelation was with the number of cysts. It is possibie that the 
high number of cysts at harvest time corresponds to high initial infestation at springtime, and this is 
supported by the faet that the average number of eggs per cyst was generally higher in the plots with the 
fewest cysts. 
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Another experiment was carried out in a temperature tank (Wisconsin tank) using three different soil 
temperatures: 10°, 19°, 28°C. There were also three different initial densities of H. schachtii for each 
temperature level and half of each tank was treated with aldicarb (0.6 g per m2). There was only one 
plot of each combination. 

The results show a significant correlation between the initial eggs/g of soil and the yield of sugar 
beet. The population density after harvest was highest at 28°C in the untreated plots, but even in 
aldicarb-treated plots the population density at 28°C was up to thirty times the initial density. 

Key words: Heterodera schachtii, beet cyst nematode, yield reduction, soil temperature, aldicarb. 

Indledning 
På baggrund af tidligere undersøgelser over roe
nematodens udbredelse på Lolland-Falster (Ja
kobsen, 1979) gennemførtes undersøgelser til 
belysning af roenematodens skadevoldende be
tydning under varierende dyrkningsbetingelser. 
Endvidere blev der i et enkelt væksthusforsøg 
foretaget bekæmpelse med aldicarb. 

I. Karforsøg i væksthus 
Med henblik på fastsættelse af en skadetærskel 
for roenematoden gennemførtes et karforsøg med 
forskellige populationstætheder. Forsøget blev 
gennemført i plastkasser (30 x 50 x 30 cm) inde
holdende jord inficeret med roenematoder i føl
gende mængder: 0,1, 10 og 100 æg pr. gjord. Der 
blev anvendt let lermuldet jord fra et areal ved 
Statens Planteværnscenter, Lyngby, og de for
skellige infektionsniveauer blev opnået ved at til
sætte udvaskede cyster af roenematoder. 

Forsøget gennemførtes ved en lufttemperatur 
mellem 20 og 35°C i perioden 12. april til 12. 
november 1976. 

Resultater 
I tabel l er vist infektionsgraden ved forsøgets 
anlæg og afslutning samt roeudbyttet. 

Resultaterne viser, at der under disse forsøgs
betingelser er sket en udbyttenedgang på 50 pet. 
ved en infektionsgrad på 10 æg pr. g jord i forhold 
til jord uden forekomst af roenematoder og et 
udbyttetab på 85 pct. ved en infektionsgrad på 100 
æg pr. g jord. 

Den relative opformering var størst ved den 
laveste infektionsgrad, og opformeringen var ab
solut størst ved en infektionsgrad på 10 æg pr. g 
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Tabel l. Udbytte og opformering af roenematoder ved 
forskellig infektionsgrad 

Yield and Pf'Pi af H. schachtii at different initial densi
ties 

Æg pr. gjord 
Eggslg soU 

Ved anlæg Afslutning Pop. tilvækst 
Pi') Pf2) Pf:Pi 

O O 
O 33) 

1 37 37 
1 28 28 

10 180 18 
10 213 21 

100 56 0,6 
100 67 0,7 

') Pi = infektionsgrad v. forsøgets anlæg 
initial population 

Udbytte 
Yield 

kg rod 
kg root 

1,2 
1,3 
0,7 
1,3 
0,6 
0,7 
0,2 
0,2 

2) Pf = infektionsgrad v. forsøgets afslutning 
final population 

3) Utilsigtet inficeret under forsøget 
Unintended infection 

jord, hvorimod der var en nedgang i popula
tionstætheden ved den største infektionsgrad . 
. De anførte resultater kan ikke uden videre 

overføres til markforhold, da forsøget gennem
førtes i væksthus, hvor rumtemperaturen va
rierede fra 20-35°C, men antyder, at en infek
tionsgrad på mellem l og 10 æg pr. g jord over
skrider skadetærsklen. 

Hollandske undersøgelser (Heijbroek, 1973) 
har vist, at den økonomiske skadetærskel for roe
nematoder nås, når infektions graden overstiger 3 
til 8 æg pr. gjord. Tilsvarende engelske undersø
gelser (Jones, 1956) viste, at skadetærsklen for 
roenematoder ligger på ca. 10 æg pr. g jord, men 



at denne værdi varierer i forhold til jordtype og 
vækstbetingelser i øvrigt. 

For at få belyst dette under danske forhold 
gennemførtes følgende undersøgelse. 

ll. Bestemmelse afudbytte af sukkerroer og infek
tionsgrad af roenematoder i marker angrebet af 
roenematoder 
I samarbejde med De samvirkende lolland-fal
sterske Landboforeninger blev der i efteråret 
1976 udvalgt 7 marker på Lolland, hvor der var 
iagttaget angreb af roenematoder (lokalitet A til 
G). 

Der blev i disse marker udvalgt 8 parceller på 4 
rækker li 3 meters længde med en plantebestand , 
der varierede fra god - jævn - til dårlig vækst. 

Roerne blev i de udvalgte parceller aftoppet og 
sendt til vejning og bestemmelse af sukkerindhold 
på Nakskov og Sakskøbing sukkerfabrik. 

Udbytte - kg/30 m' 
Y/sid 

30 • • • • 
25 

• • 
• • • • • 

• • 
20 • 

• 
15 

10 

• ••• 

• 

• 

• 

• 
•• 

• 
• 

Fra parcellerne blev der udtaget jordprøver til 
tekstur- og pH-bestemmelse og til undersøgelse 
for forekomst af planteparasitiske nematoder, 
specielt roenematoder. 

Til bestemmelse af roenematoder blev der un
dersøgt 2 x 250 g jord. 

De opnåede data fra udbyttebestemmelse, 
sukkeranalyse, tekstur- og pH-analyse og antal af 
cyster, henholdsvis æg, af roenematoder pr. prø
ve blev behandlet af Dataanalytisk Laboratori
um. 

Resultater 
I figur l og 2 er vist korrelationen mellem udbyt
te/antal cyster, henholdsvis antal æg i de enkelte 
parceller efter optagning af roerne. 

Tabel 2 og 3 viser de tilsvarende korrelations
værdier for de enkelte lokaliteter, henholdsvis de 
samlede resultater. 

• • 
• • . .,.. . · ,. ... 

• •• • • • • ••• 

cyster/250 g jord 
L--~50--,""TO-O --,"'50--2rOO--'25'--0--300~--3"'5-0 --.~OO--4''--O--5""TOO-cY'I.1250 g soi! 

Fig. 1. Antal cyster af roenematoden i forhold til udbyttet på lokaliteterne A-G. 
Number af cysts af Heterodera schachtii and yield from the plots A-G. 

Tabel 2. Korrelationskoefficienter mellem antal cyster, antal æg og udbytte for de enkelte lokaliteter (A-G) 
Correlation coefficients between number af cys/s, number af eggs and yield for the different fields 

Lokalitet 
Locality A B C D E F G 

Cyster: udbytte -0,913*** -0,623** -0,818*** -0,890*** -0,851*** -0,700** -0,646 
Cysts: yield 
Æg: udbytte -0,406 -0,114 -0,555* 0,856*** -0,055 -0,043 -0,502 
Eggs: yield 

* = P (95) R = 0,497, ** = P (99) R = 0,623, *** = P (99,9) R = 0,742. 
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Udbytte - kg/3D m' 
Yield 

• • •• • • 
25 • • • 

• • • • • • :. • • • • •• •• • • • 
• • • • • • 15 ti' • • • • • • • • • • 

10 • • • • • • • • 

'----...,,---r,--.,.., --~-...,,---r,---r--~, _---,, __ ~æg/g jord 
10 20 30 40 50 69 70 80 90 l~O eggslg soi! 

Fig. 2. Antal æg af roenematoden i forhold til udbyttet på lokaliteterne A-G. 
Number of eggs of Heterodera schachtii and yieldfrom the plats A-G. 

Det fremgår af figurerne og tabellerne, at der er 
en væsentlig bedre korrelation mellem antallet af 
udbytte og cyster end mellem udbytte og antal 
æg. For at få belyst dette forhold er der foretaget 
en beregning af det gennemsnitlige antal æg pr. 
cyste fra de enkelte lokaliteter (tabel 4). 

Tabel 3. Korrelationsberegninger for alle lokaliteterne 
Correlation coefficients for all the plots 

Antal cyster 
Number af cysts 

Antal æg 
Number of eggs 

- udbytte 
- yield 

- udbytte 
- yield 

** = P(99), R = 0,242 
*** = P(99,9), R = 0,307 

-0,545*** 

-0,289** 

Det fremgår af tabellen, at der er en sammen
hæng mellem antal æg pr. cyste og udbytte, såle
des at høje udbyttetal har tendens til at korre
spondere med mange æg pr. cyste. At der kun er 
tale om en tendens, ses specielt af tallene fra 
lokalitet G. 

De fundne udbytteforskelle, med yderpunkter 
på henholdsvis 30 og 9 kgpr. parcel, skyldes også 
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andre faktorer end angreb af roenematoder , men 
de foretagne analyser af tekstur, humusindhold 
og reaktionstal viste ingen sammenhæng mellem 
disse forhold og de fundne udbytter. Det samme 
var tilfældet med forekomsten af migrerende ne
matoder, der generelt var beskeden. 

Diskussion 
Udbyttet fra de enkelte parceller inden for den 
samme mark viser store forskelle - jvf. tabel 4, 
hvor udbyttet fra de højest ydende parceller er 2 til 
3 gange større end i de lavest ydende. Disse ud
bytteforskelle kan have andre årsager end angreb 
af roenematoder, men sammenholdt med resul
taterne fra forsøg I må den væsentligste årsag til 
forskellene tilskrives nematoderne. 

Resultaterne fra undersøgelserne over en 
eventuel sammenhæng melleJ;TI udbytte og fore
komst af nematoder ved optagningstidspunktet 
viser, at der er en sikker sammenhæng mellem 
antallet af nematoder - målt ved antallet af cyster 
- og udbyttet. Det samme gør sig gældende for 
udbytte og antallet af nematoder - målt i antal æg, 
men her er korrelationen og sikkerheden mindre
jvf. tabel 2 og 3. Forklaringen på dette forhold er, 
at smitte graden er bestemt efter vækstperioden 
og derfor ikke direkte udtrykker hvor stor en 



Tabel 4. Antal æg pr. cyste og udbytte af roer i de 8 parceller fra hver lokalitet 
Number af eggs per cyst and yield af sugar beets in the 8 plats from each fie Id 

Lokalitet A Lokalitet B Lokalitet C Lokalitet D Lokalitet E Lokalitet F Lokalitet G 
Locality A Locality B Lacality C Lacality D Lacality E Locality F Locality G 

ntal æg UdbytteAntal æg UdbytteAntal æg UdbytteAntal æg UdbytteAntal æg UdbytteAntal æg UdbytteAntal æg Udbytte 
r. cyste kg pr. cyste kg pr. cyste kg pr. cyste kg pr. cyste kg pr. cyste kg pr. cyste kg 
umber af Yield Number af Yield Number af Yield Number af Yield Number of Yield Number of Yield Number af Yield 
ggs/cyst kg eggs/cyst kg eggs/cyst kg eggs/cyst kg eggs/cyst kg eggs/cyst kg eggs/cyst 

42 (13) 29,9 92 (43) 21,5 10 (0,2) 29,5 54 ( 6) 28,4 128(113) 29,1 89 (32) 27,7 84 (31) 
41 (54) 22,5 44 (13) 19,0 21 ( 4) 28,7 20 ( 8) 25,5 90 (41) 28,8 148(131) 22,1 30 ( 4) 
36 (35) 20,4 83 (31) 17,3 25 (48) 24,3 23 ( 7) 23,1 48 (82) 21,6 36 (52) 16,3 77 (lO) 
29 (49) 16,8 43 (69) 14,2 28 (40) 20,8 28 ( 7) 22,8 57 (80) 18,1 51 (74) 13,1 55 ( 1) 
30 (43) 16,6 50 (34) 13,8 18 (29) 17,6 36 (57) 17,6 41 (64) 18,0 64 (96) 11,2 92(104) 
22 (36) 12,4 34 (16) 13,0 26 (51) 16,9 41 (39) 17,6 53 (90) 16,3 42 (73) 11,0 63 (35) 
23 (42) 11,9 30 (47) 9,9 16 (29) 15,6 25 (41) 17,0 41 (74) 15,9 43 (64) 9,2 86 (71) 
21 (41) 11,3 30 (32) 8,9 24 (40) 14,8 39 (65) 14,2 52 (86) 13,6 64 (55) 9,0 47 (31) 

'allene i parentes er antal æg pr. g jord. 

infektion, der har været til stede ved vækstperio
dens begyndelse. Et fingerpeg om hvor stor en 
opformering, der er sket i løbet afvækstperioden, 
kan man få ved at se på det gennemsnitlige antal 
æg pr. cyste. Er antallet af æg pr. cyste stort, er 
der sket en kraftig opformering - det relative antal 
af nydannede, fulde cyster er stort i forhold til 
ældre, delvis tomme, cyster. Den relative opfor
mering er generelt størst ved de lave infektions
grader - jvf. forsøg I. 

Da der ikke foreligger bestemmelse af smitte
graden før vækstperioden, kan der ikke direkte på 
grundlag af resultaterne fra denne undersøgelse 
fastlægges en skadetærskel for roenematoder. 
Endvidere må resultaterne vurderes i forhold til, 
at sommeren 1976 var meget varm og tør. 

m. Jordtemperaturens indflydelse på opforme
ring af roenematoder ved forskellige popuJations
niveauer med og uden behandling med aldicarb 
Til belysning af ovennævnte forhold gennemfør
tes et karforsøg med kontrollerede jordtempera
turer. 

Forsøget blev udført ved hjælp af en til formålet 
konstrueret dyrkningstank, hvor jordtemperatu
ren kunne holdes konstant på tre forskellige tem
peraturniveauer i termostatstyrede vandbade. 

Forsøgets udførelse 
De enkelte parceller var plastbeholdere med et 
rumfang på 81iter med to planter i hver beholder. 
Der blev anvendt jord fra det tidligere omtalte 
areal ved Statens Planteværnscenter, Lyngby, og 
der blev tilstræbt en populationstæthed på hen
holdsvis l(a), lO(b) og 50(c) æg pr. g jord ved 

Fig. 3. Temperaturbad anvendt til dyrkning ved for
skellige jordtemperaturer. 
The »Wisconsintank« used for the experiment with 
different soil temperatures . 
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forsøgets begyndelse. Det viste sig imidlertid, at 
det kun delvis var lykkedes at opnå de ønskede 
populationstætheder - jvf. tabel 5. 

Forsøget blev gennemført ved jordtemperatu
rer på 10, 19 og 28°C med tre populationsniveau
er, med og uden aldicarbbehandling (0,6 g pr. m2) 

og udførtes i perioden 1. maj til 31. august 1977. 

Resultater 
I tabel 5 er vist populationstæthed ved forsøgets 
anlæg og afslutning og i tabel 6 er angivet udbyttet 
for de enkelte led. 

Diskussion 
Opformeringen af roenematoder nåede det høje
ste niveau ved 28°C og var kun ringe ved lOoC. 
Behandling med aldicarb medførte en halvering af 
opformeringen sammenlignet med de tilsvarende 
ubehandlede led, men på trods af behandlingen 
var populationsniveauet efter høst 8 til 15 gange 
større end ved forsøgets anlæg ved 19 og 28°C, 
mod 11 og 23 gange i de ubehandlede. 

Det samlede udbytte var ens ved 10 og 19°C, 
hvorimod topudbyttet var størst ved lOoe. Der er, 
på trods af den næsten lige store populationstil
vækst ved 19 og 28°C, et lavere udbytte ved 28°C. 
Det kan skyldes, at denne temperatur ligger over 
sukkerroens temperaturoptimum. 

I figur 4 er udbyttet sat i relation til popula
tionstætheden ved forsøgets anlæg. 

Det samlede udbytte (fig. 4 A) (top og rod) var 
mindre påvirket af infektionsgraden end rodud
byttet (fig. 4 B), og der var en positiv korrelation 
mellem infektionsgrad og topudbytte (fig. 4 C). 

I figur 5 er vist den beregnede korrelation mel
lem udbytte af henholdsvis rod og top for be
handlet og ubehandlet ved de forskellige tempe
raturniveauer, og i figur 6 er vist den beregnede 
korrelation mellem rod udbytte og infektionsgrad 
med og uden aldicarb-behandling. 

Det samlede talmateriale bag disse beregninger 
er imidlertid så begrænset, at de anførte resultater 
skal betragtes med forbehold. De falder dog i 
hovedtræk sammen med de to tidligere omtalte 
forsøg. 
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Fig. 4. Forholdet mellem udbyttet og infektionsgraden 
ved forsøgets anlæg (log antal æg pr. log + 1) for hen
holdsvis det samlede udbytte (A), rod (B) og top (C). 
Relation between yield and population density (Pi = log 
number eggs perlog + 1)Ior total yield (A), root(B) and 
top (e). 

Konklusion 
Resultaterne fra de her omtalte undersøgelser vi
ser, at roenematoden kan forårsage betydelige 
udbyttetab under danske forhold. 

Under de givne forsøgsbetingelser har en in
fektionsgrad på 10 æg pr. gjord medført udbytte
tab på op til 50 pet. i karforsøg. Disse tal kan 



TabelS. Populationstæthed før og efter forsøgets gennemførelse 
Population density befare and after the experiment 

Antal æg pr. g jord 
Number af eggs/g soil 

Ubehandlet Aldicarb-behandlet 
Untreated Treated with aldicarb 

Temperatur Parcel før efter før efter 
Temperature Plot Pi Pf Pf:Pi Pi Pf Pf:Pi 

10°C a 2,8 2,8 1,0 7,6 2,9 0,4 
b 6,2 24,0 3,9 11,1 11,6 1,0 
c 33,3 37,6 1,1 48,2 36,5 0,8 

Gns. Average 14,1 21,5 1,5 22,3 17,0 0,8 

19°C a 3,7 148,0 40,0 4,6 56,0 12,2 
b 4,0 229,0 57,3 5,8 80,0 14,8 
c 41,2 165,0 4,0 22,4 124,0 5,5 

Gns. Average 16,3 180,7 11,1 10,9 86,7 8,0 

28°C a 6,2 163,0 26,3 2,7 98,0 36,3 
b 8,9 464,0 52,1 5,1 170,0 33,3 
c 31,0 438,0 14,1 22,3 185,0 8,3 

Gns. Average 15,4 355,0 23,1 10,0 151,0 15,1 

Pi = infektionsgrad v. forsøgets anlæg 
initial population 

Pf = infektionsgrad v. forsøgets afslutning 
final population 

Tabel 6. Udbytte af sukkerroer ved de forskellige infektionsgrader og temperaturer 
Yield af sugarbeet at different population densities and temperatures, treated and untreated with aldicarb 

Ubehandlet Aldicarb-behandlet 
Untreated Treated with aldicarb 

Udbytte g/parcel Udbytte g/parcel 
Yield g/plot Yield g/plot 

Temperatur Parcel rod top i alt rod top i alt 
Temperature Plot roo! top total root top total 

10°C' a 318 198 516 420 342 762 
b 267 289 556 262 247 509 
c 270 301 571 187 326 513 

Gns. Average 285 263 548 290 305 595 

19°C a 409 270 679 441 234 675 
b 259 330 589 296 234 530 
c 140 302 442 276 259 537 

Gns. Average 269 301 570 338 242 581 

28°C a 283 208 591 307 235 541 
b 147 250 397 267 202 469 
c 162 300 462 258 259 517 

Gns. Average 197 253 483 277 232 509 
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Fig. 5. Korrelationsberegninger mellem infektionsgrad og udbytte af top- henholdsvis rod udbytte ved de 3 
temperatumiveauer (l0-19-28°C) med (+) og uden H aldicarbbehandling. 
Caleulated relation between yield and number af beet eyst nematodes af top and root at the three tempera/ures 
(J0-19-28°C) treated with aldicarb (+) untreated (-), 

imidlertid ikke direkte overføres til markforhold , 
da de er opnået under væksthusbetingelser. 

Resultaterne fra dyrkning ved forskellige jord
temperaturer viser, at opformeringen af roene
matoder stiger med stigende jordtemperatur in
den for det undersøgte interval på 10 til 28°C. 
Dette er i overensstemmelse med det forhold, at 
roenematoden forårsager betydelig større skade, 
hvor temperaturen er højere i dyrkningsperioden 
end her i landet, f.eks. i Californien. Det betyder, 
at der her i landet er en særlig risiko for en kraftig 
opformering af roenematoder i varme somre. 
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Fig. 6. Korrelationsberegning mellem infektionsgrad og 
rod udbytte beregnet samlet på de 3 temperatumiveauer 
med (+) og uden H aldicarbbehandling. 
Calculated relation between root-yield and number af 
beet eyst nematodes, treated with aldicarb (+) and 
untreated (-). 



Behandling med 0,6 g aldicarb pr. m2 kan 
hæmme populationstilvæksten og begrænse ud
byttetabet, men effekten forhindrer ikke, at der 
kan opbygges endog høje infektionsgrader. 

På baggrund af roenematodens relativt ud
bredte forekomst i de egne, hvor sukkerroedyrk
ningen er koncentreret, bør man være opmærk
som på dette skadedyr. Dyrkning af roer eller 
andre værtplanter må frarådes, hvis infektions
graden er større end 5 til 10 æg pr. g jord. 

H vor der ofte dyrkes roer på de samme arealer, 
bør der rutinemæssigt foretages analyser til be
stemmelse af infektionsgraden. 
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