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Stængelnematoder (Ditylenchus dipsaci) og udbytte i sukkerroer  

Anne Lisbet Hansen, alh@nordicbeetresearch.nu 

Konklusion 
I en mark med angreb af stængelnematoder er sukkerudbytte og angreb målt i to gange 6 parceller i 
sorterne Isabella KWS og Cactus. Med forbehold for manglende forsøgsdesign tyder resultaterne 
på, at Isabella KWS er bedre til at modstå angreb af stængelnematoder end Cactus. 

Conclusion 
In a field with attacks of the stem nematode Ditylenchus dipsaci, sugar yield and attacks are 
measured in two time 6 plots with varieties Isabella KWS and Cactus. Despite the lack of 
experimental design, the results suggest that Isabella KWS is better to resist the attacks of stem 
nematodes than Cactus. 

 
 

Foto 1 og 2. Til venstre: Roe angrebet af stængelnematoder. Til højre: Angreb kan inden høst bedømmes som 
procent råddannelse på tværsnit af øverste del af roden..  
 
Stængelnematoder er modsat de mere velkendte roecystenematoder fritlevende. Æg lægges i invaderet 
plantevæv ca 8-10 om dagen i en måned, og larverne undergår fire larvestadier. Livcyklus angives til at tage 3-
4 uger under optimale betingelser. Ved ugunstige forhold, f.eks. udtørring, går 4. larvestadie over i et 
hvilestadium, der kan vare i 10-20 år. Larverne bevæger sig med vandfilmen ved fugtige forhold. Der kan være 
adskillige tusind individer i en enkelt plante, flest på overgangen mellem sygt og sundt væv.  
 
Angreb kan især ved våde og kolde forhold starte allerede på kimplantestadiet, hvor der ses drejede og 
deforme blade, men symptomer bliver ofte overset. Fra juli optræder der igen symptomer. Symptomer på 
angreb er kraterråd på roelegemet over jordoverfladen. Ved fremskredne angreb falder toppen let af, hvis man 
”skubber” til roerne i marken.  
 
De fleste landbrugsafgrøder og mange ukrudtsarter kan fungere som værter, men tilsyneladende er hvede og 
byg ikke værter. Roer bør ikke dyrkes efter angreb i havre, løg og kartoffel. Tyske forsøg har vist, at gul 
sennep kan medvirke til en opformering, mens olieræddike kan virke sanerende. På tysk sortsliste er der 
roesorter, som viser mindre modtagelighed overfor angreb af stængelnematoder end andre. 
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Formål og Metode 
I en roemark er der konstateret angreb af stængelnematoder (Ditylenchus dipsaci). I marken er 
sorterne Isabella KWS og Cactus sået 28 marts.   

Der er i hver sort etableret 6 høstparceller, der forud for optagning 4. oktober i tværsnit af øverste 
del af roden er bedømt for pct råddannelse, som følge af stængelnematodangreb (foto 2). 
Resultater og diskussion 
Der har været kraftigere angreb i Isabella KWS end i Cactus, hvilket skyldes, at Isabella KWS er 
sået i den lille del af marken med to år mellem sukkerroer, og Cactus er sået i den normale del af 
marken med tre år mellem sukkerroer. Kortere sædskifte giver højere angreb af stængelnematoder.  

I striben med Isabella KWS falder sukkerudbyttet fra 15,23 t/ha ved 2 pct råddannelse til 4,71 t/ha 
ved 88 pct angreb. I Cactus falder udbyttet fra 15,12 t/ha ved 1 pct råddannelse til 12,95 t/ha ved 7 
pct angreb. Udbytte som funktion af råddannelse efter angreb af nematoderne ses i figur 1.  

Med forbehold for, at resultaterne ikke er baseret på et anlagt randomiseret forsøg, og trods et 
kraftigere angreb i Isabella KWS i forhold til Cactus, tyder resultaterne på, at Isabella KWS har 
større tolerance overfor angreb end Cactus, idet hældningskoefficienten for de rette linier, der er 
tilpasset data, er lavere for Isabella KWS end Cactus. Isabella KWS angives af firma at have 
tolerance overfor rodråd, der skyldes svampen Rhizoctonia solani. Tolerance overfor R. solani har i 
visse tilfælde vist sig, at være koblet til tolerance overfor stængelnematoder, hvilke disse resulater 
måske også viser. Der er udenlandske rapporter om gradsforskelle i modtagelighed af stængel-
nematoder blandt sukkerroesorter.  
 

 

 
 

Figur 1. Sukkerudbytte og råddannelse efter angreb af 
stængelnematoder. 

Foto 3. Angreb af stængelnematoder giver 
indfaldsveje for sekundære rådsvampe. 
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