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Resumé
Beretningen indeholder en oversigt over fore-
komst af kartoffelcystenematoder i jordprøver
undersøgt for Statens Plantetilsyn i perioden 1969
til 1986.

Langt den overvejende del er udtaget i arealer

til læggekartofler, hvorfra der årligt er undersøgt
5-8000 jordprøver.

Det relative antal prøver, hvori der er påvist
kartoffelcystenematoder har i denne periode haft
en stigende tendens - fra 0,2 pct. til 0,8 pct.

Nøgleord: Kartoffelcystenematoder, jordprøveundersøgelser, læggekartofler.

Summary
Results are given from a potato cyst nematode
survey carried out over the period 1969-86 in
Danish seed potato fields and other crops where
occurrence of potato cyst nematodes is unaccept-
able.

Between 5,000 and 8,000 soil samples from
seed potato fields were examined per year. The
frequency of potato cyst nematodes increased
from 0.2 to about 0.8 per cent.

Areas intented for seed potato growing must be
examined for potato cyst nematodes after the last
potato growing - and the previous autumn at the

latest. Areas found to be infested with potato cyst
nematodes are rejected for seed potato growing
in Denmark.

Considering the small proportion of arable
land used for potato growing in Denmark - about
one per cent - it should not be difficult to reduce
the number of potato cyst nematodes: by increas-
ing the number of years between potato crops
and by growing potato cultivars that are resistant
to pathotype Ro-1 - the only important pathotype
in Denmark.
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Indledning
Kartoffelcystenematoden (Globodem spp.) hører
til de farlige planteskadegørere, og i de fleste
lande er der indført foranstaltninger, der skal be-

grænse udbredelsen af disse skadedyr.
Det gælder også i Danmark, hvor reglerne for,

hvordan man skal forholde sig over for kartoffel-
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cystenematoder er beskrevet i Landbrugsministe-
riets bekendtgørelse nr. 796 af 11. december 1987.

Bekendtgørelsen anfører bl.a., at alle arealer,
der anvendes til dyrkning af læggekartofler samt
dyrkning af afgrøder, hvorfra der eksporteres
planteprodukter med vedhængende jord, skal un-
dersøges for forekomst af kartoffelcystenemato-
der.

Denne kontrol varetages af Statens Plantetil-
syn, som udtager jordprøver fra de pågældende
arealer.

Siden 1950 er jordprøver blevet undersøgt for
indhold af kartoffelcystenematoder ved Zoolo-
gisk Afdeling, Planteværnscentret, og denne be-
retning indeholder en oversigt over resultaterne
fra perioden 1969 til 1986.1 tidligere beretninger
(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) er der givet en oversigt over re-
sultaterne i perioden 1950-1968.

Fra september 1986 er disse undersøgelser over-
ført til Statens Plantetilsyn.

Kartoffelcystenematoder
Der forekommer to arter af kartoffelcystenema-
toder - den »gule« art Globodera rostochiensis og
den »hvide« art G. pallida (3).

Begge arter hører til de cystedannende nema-
todarter, en gruppe af nematoder, som er karak-
teristiske ved, at hunnens bagkrop vokser til et
kugleformet legeme, der indeholder de udvik-
lede æg - normalt mellem 200 og 500. Efter hun-
nens død forbliver æggene beskyttet inde i den
døde krop - cysten. En del af æggene klækker i lø-
bet af næste forår, og dette gentages i en årrække,
således at de sidste æg kan klækkes så sent som
10-15 år efter hunnens død.

Blandt de to arter af kartoffelcystenematoder
forekommer der forskellige patotyper. Dvs. ty-
per, som ikke morfologisk kan adskilles, men som
har forskellig reaktion over for kartoffelsorter,
der er resistente over for kartoffelcystenemato-
der. I Danmark er der hidtil kun konstateret fore-
komst af Globodera rostochiensis med undtagelse
af ganske få lokaliteter i Sønderjylland, hvor der
forekommer G. pallida. Inden for G. rostochiensis
forekommer der, med ganske få undtagelser, her
i landet kun én patotype: RO-1.

Dette er baggrunden for, at der i de danske be-
stemmelser vedrørende kartoffelcystenematoder
indgår, at det kun er tilladt at dyrke kartofler
hvert fjerde år på arealer, hvor kartoffelcystene-
matoder forekommer, og kun hvis der anvendes
en kartoffelcystenematodresistent sort.

Metode
Der udtages og undersøges jordprøver fra are-
aler, hvor der dyrkes læggekartofler samt arealer,
hvorfra der sker eksport af planteprodukter med
vedhængende jord. Der udtages én jordprøve pr.
ha bestående af 50 delprøver udtaget med jordbor
jævnt fordelt over arealet. Hver delprøve er udta-
get med et 20 cm langt jordbor med en diameter
på én cm.

Af den udtagne jordprøve undersøges 250 g.
Prøven tørres ved 60°, hvorefter den behandles i
et særligt apparat, en »Fenwickkande«, som ad-
skiller cyster og andet småt organisk materiale fra
jorden. Forekommende cyster artsbestemmes og
undersøges for indhold af æg. Cysterne opdeles i
tomme, dvs. uden indhold af æg, og fyldte, dvs.
indeholdende ét eller flere æg.

Resultater og diskussion
I det følgende gives en oversigt over antallet af un-
dersøgte prøver fordelt på år og i følgende katego-
rier:
1. Arealer beregnet til læggekartofler
2. Planteskoler
3. Gartnerier
4. Eksport
5. Diverse

Kategori 4 omfatter hovedsagelig eksport af
kartofler til konsum og forarbejdning. Kategori 5
omfatter fortrinsvis arealer, hvor der tidligere er
konstateret forekomst af kartoffelcystenemato-
der. Tallene i parentes i tabel 1 angiver det antal
prøver, som har indeholdt fyldte kartoffelnema-
todcyster.

Resultaterne, som er anført i tabel 1, dækker
over et ret forskelligartet materiale, bortset fra
kategorien læggekartofler. Tallene fra plantesko-
ler og gartnerier inkluderer også nogle undersø-
gelser af blomsterløgarealer. Prøver fra eksport-
arealer er helt overvejende kartofler, men inde-
holder også en række forskellige andre rodfrugt-
afgrøder. »Diversegruppen« består overvejende
af resultater fra lokaliteter, der er registrerede
som kartoffelnematodsmittede samt i visse år sy-
stematiske undersøgelser af kartoffelarealer i be-
stemte områder.

Der er således grund til at koncentrere vurde-
ringen af resultaterne til de tre første kategorier,
læggekartofler, planteskoler og gartnerier, hvor
forekomst af kartoffelcystematoder er uforenelig
med produktionen. Fra arealer til læggekartofler

188



Tabel 1. Antal jordprøver undersøgt for kartoffelcystenematoder i årene 1969-86. Tallene i parentes angiver antallet
af jordprøver, der indeholdt kartoffelcystenematoder.
Number of soil samples examined for potato cyst nematodes over the period 1969-86. The number of soil samples con-
taining potato cyst nematodes is given in brackets.

1969
-70
-71
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78
-79
-80
-81
-82
-83
-84
-85
-86*

1. Lægge-
kartofler
Seed
potatoes

4653 (10)
4616 (6)
4856 (6)
7002 (18)
6930 (23)
7267 (7)
6821 (30)
7442 (12)
5796 (12)
8296 (13)
5079 (6)
5323 (13)
6505 (15)
7912 (50)
6282 (72)
6477 (38)
5650 (65)
5105 (44)

2. Plan-
teskoler
Plant
nurseries

1685 (3)
1704 (-)
2638 (-)
1989 (-)
2910 (-)
1547 (-)
3145 (4)
1859 (2)
2402 (2)
2808 (7)
2266 (0)
1827 (1)
1720 (19)
726 (5)
597 (7)
718 (7)
569 (7)
323 (4)

3. Gart-
nerier m.v.
Horticul-
ture

484 (-)
440 (-)
446 (-)
480 (-)
550 (-)
556 (-)
349 (5)
218 (0)
164 (0)
233 (5)
392 (1)
455 (1)
1213 (54)
721 (59)
641 (12)
448 (3)
392 (17)
264 (8)

4. Eksport

Export

3 (-)
24 (-)
0 (-)

309 (-)
934 (-)
339 (-)
1261 (21)
1597 (5)
170 (0)
117 (1)
128 (1)
300 (2)
239 (2)
944 (37)
788 (29)
198 (0)
327 (6)
433 (29)

5. Diverse

Others

1031 (-)
163 (-)
454 (-)
2293 (-)
1812 (-)
1643 (-)
1767 (685)**
1113 (62)
1003 (53)
1289 (119)
779 (47)
966 (72)
1813 (222)
1481 (210)
2368 (162)
1240 (190)
919 (142)
788 (95)

* Omfatter perioden 1.1.-31.8.
The period 1 January - 31 August

** Skyldes primært en systematisk undersøgelse på Amager
Mainly from a systematic survey on Amager

- Oplysninger foreligger ikke
No information available

er der tale om en markant stigning siden 1982 i an-
tallet af prøver, som har indeholdt kartoffelcyste-
nematoder. Årsagen til denne stigning kan ikke
umiddelbart forklares, men kan sammenholdes
med det stigende antal nye arealer, som Statens
Plantetilsyn har registreret for forekomst af kar-
toffelcystenematoder ved avlskontrollen i samme
tidsrum. Se tabel 2.

Fig. 1. viser den markante stigning i antallet af
arealer til læggekartofler, hvor der forekom kar-
toffelcystenematoder. Hvorvidt der er tale om en
reelt mere udbredt forekomst siden 1981 kan
imidlertid ikke afgøres, fordi der netop i den pe-
riode er sket en omlægning af jordprøveudtagnin-
gen. Tidligere fandt den sted i forbindelse med

vækstinspektionen af læggekartofler, men bliver
nu i stadig større omfang foretaget, før der lægges
kartofler. Herved får avlerne mulighed for at
undgå de fatale konsekvenser, som det giver at få
konstateret kartoffelcystenematoder i en etable-
ret fremavlsmark, idet de af reglerne for fremavl
af læggekartofler hindres i at anvende arealer
med angreb af kartoffelcystenematoder til lægge-
kartoffelavl.

Jordprøveundersøgelse før lægning af kartofler
medfører, at avlerne også får undersøgt arealer,
som man ikke er sikre på er fri for kartoffelcyste-
nematoder, fx i forbindelse med køb eller leje af
»ny« jord. Det er således sandsynligt, at der er en
sammenhæng mellem det ændrede udtagnings-
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Fig. 1. Relativ forekomst af kartoffelnematodcyster i læggekartofler 1969-86.
Relative occurrence of potato cyst nematodes in seed potatoes 1969-86.

tidspunkt og den større forekomst af kartoffelcy-
stenematoder i jordprøver fra marker, hvor der er
eller påtænkes dyrkning af læggekartofler.

Forekomsten af kartoffelcystenematoder i
jordprøver udtaget i planteskoler og gartnerier sy-
nes også at have en stigende tendens i de seneste
år. Variationen er imidlertid så stor, at der skal en
længere årrække til for at afgøre, om det er en reel
ændring.

For prøver udtaget i forbindelse med eksport
varierer antallet af jordprøver og jordprøver med
kartoffelcystenematoder særdeles meget, men
også her er der tale om en stigende tendens.
Gruppen »diverse« er i denne sammenhæng uin-
teressant, fordi den hovedsagelig består af egns-

undersøgelser, hvor man på forhånd ved, at der er
en betydelig forekomst af kartoffelcystenemato-
der, samt af undersøgelser af tidligere registre-
rede »kartoffelcystenematodarealer«.

Konklusion
På trods af et meget lille areal med kartofler - ca.
én procent af det dyrkede areal - og på trods af, at
der har været markedsført dyrkningsværdige kar-
toffelsorter (1), som er resistente over for den
type af kartoffelcystenematoder, som helt over-
vejende dominerer i Danmark, synes problemet
med kartoffelcystenematoder at være blevet
større set ud fra det antal jordprøver, der har inde-
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Tabel 2. Registrering af arealer, hvor der er påvist kartoffelcystenematoder i årene 1969-86.
Registration of areas where potato cyst nematodes were found over the period 1969-86.

1969
70
71
72
73
74
75**
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Antal nye
lokaliteter
Number of new
localities

73
26

132
96
47

124

111
38
37
36
53

122
106
63
56
50

Heraf landbrug

Agricultural
properties

11
13
86*
65*
35*
68*

62*
11
9

15
22
78*
56*
42
19
24

Påvist via
avlskontrol
Found by
Plant Protection
Service

10
4
6
7

16
29

9
6
6
4
7

18
26
23
11
20

År, hvor der er foretaget »egnsundersøgelser«
Years where »regional surveys« were carried out
årsberetning fra Statens Plantetilsyn omlægges, således at den følger kalenderåret.
The period covered by the Annual Report of the Government Plant Protection Service was changed, so that itfollows
the calendar year.

holdt kartoffelcystenematoder. For dyrkning af
læggekartofler samt afgrøder, som eksporteres
med vedhængende jord, er den øgede udbredelse
af kartoffelcystenematoder i danske landbrugs-
jorder et problem.

Samtidig må det understreges, at en sådan ud-
vikling er betinget af lemfældighed og manglende
vilje til at begrænse problemerne med kartoffelcy-
stenematoder blandt kartoffeldyrkere, fordi det
med vores relativt beskedne kartoffelareal skulle
være let at begrænse problemet, bl.a. ved føl-
gende hensyn:
- Kartofler bør kun dyrkes hvert 4.-5. år på

samme areal, og der bør anvendes nematodre-
sistente sorter hver anden/tredje gang.

Traktorer og maskiner renses med tryksprøjter
efter anvendelse i arealer, hvor der vides at
være, eller er mistanke om forekomst af, kar-
toffelcystenematoder.
Smitte via slam, gammel emballage, fodtøj etc.
skal undgås.
Er et areal smittet med kartoffelcystenemato-
der, er den mest effektive bekæmpelse dyrk-
ning af en resistent kartoffelsort. Ifølge gæl-
dende bestemmelser må der tillige kun dyrkes
sådanne kartofler hvert fjerde år for at be-
grænse risikoen for opformering af resistens-
brydende typer af kartoffelcystenematoder.
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