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Nematoder är ett av de mest 
talrika djuren som finns på 
jorden. De finns i nästan alla 
livsmiljöer.

På sockerbetor har vi nästan 
uteslutande pratat om betcyst-
nematoden. Dess ägg och lar-
ver är mestadels inneslutna i 
en liten cysta som ligger i jor-
den och som kan innehålla flera 
hundra larver. Tiden har nu 
kommit då vi ska titta närmare 
på en annan grupp nematoder 
– de frilevande. 

Många släkten och arter
Precis som namnet säger, är 
detta larver som lever och sim-
mar fritt i markvätskan större 
delen av sin livscykel. Den-
na grupp är otroligt talrik, 
det finns oerhört många släk-
ten och arter som kan angripa 
många olika växter. Skadorna 
är ofta vanligare under regniga 
år då vattnet gör att nematoder-
na lätt kan ta sig till plantorna.

De brukar delas in i endopa-
rasiter och ektoparasiter. De 
släkten som är endoparasiter 
kan ta sig in helt i växten, där 
de kryper omkring inuti de 
olika delarna, t.ex. stam, blad 
och rötter.

De som kallas ektoparasiter 
nöjer sig med att suga näring 
från rötterna vilket kan vara 
nog så allvarligt.

Frilevande nematoder
– vad är det?
TEXT:  Åsa Olsson,  NBR Nordic Beet Research Foundation

Inventering utförd 2012
NBR har under 2012 gjort en 
första inventering av betfält i 
Sverige och Danmark. Syftet 
med denna undersökning är att 
vi ska studera vilken betydelse 
dessa nematoder har för sock-
erbetsgrödan.

De frågor vi söker svar på är:
• Vilka arter finns i svenska och 

danska betfält? 
• Vilka arter är av betydelse för 

betornas tillväxt och utveck-
ling?

• Vilken betydelse har de för 
sockerskörden?

Behöver vi frukta frilevande 
nematoder?
Angrepp av de flesta arterna le-
der till ökad grenighet. Detta 
medför mer spill vid upptag-
ning och sämre renhet pga. vid-
hängande jord.

Nematodernas sår på röt-
terna kan också vara inkörsport 
för svampsjukdomar som Fusa-
rium spp. och Verticillium spp. 
I svamparnas spår följer sedan 
rötor.

Hur ser det ut ute i Europa?
Den mest fruktade av alla ne-
matoder på sockerbetor ute i 

Bild 1. Betrot från fält i nordvästra Skåne med ca 150 stubbrotsnematoder per 250 g jord. Sekundära 
svampar har orsakat rötor.
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Europa är stjälknematoden, 
Ditylenchus dipsaci. Redan vid 
små förekomster måste betod-
ling helt uteslutas på infektera-
de fält. Den har hittats på några 
enstaka fält i Danmark men 
ännu så länge inte i Sverige.

Denna nematod är en ekto-
parasit som angriper i betnack-
en, där den går in i vävnaden 
och även in i bladen. Symto-
men kan variera beroende på 
när plantan infekteras. Plan-
torna kan infekteras på ett ti-
digt stadium i tillväxtpunkten 
och kan då bilda flera roset-
ter. På bladen kan gallor bildas 
som innehåller nematoder. 
På äldre plantor kan rötor 
bildas då nematoderna äter på 
betnacken, blad och bladskaft. 
Redan vid mycket låga före-
komster i jorden kan skadorna 
bli stora. Undersökningar i Spa-
nien har visat att en population 
av Ditylenchus dipsaci som an-
grep sockerbetor också kunde 
infektera ärtor, lök, potatis och 
spenat. Dessa grödor förekom-

mer även tillsammans med be-
tor i det svenska betodlingsom-
rådet.

”Docking disorder”
I England brukar man ibland 
prata om betor som drabbats 
av ”Docking disorder”. Då är 
det vanligen stubbrotsnema-

toder det är frågan om, men det 
kan också vara nålnematoder. 
Sjukdomen har fått sitt namn 
efter den engelska byn Docking 
i norra Norfolk, där den först 
upptäcktes. Då det är som värst 
kan sockerskörden halveras.

Stubbrotsnematoder är 
ektoparasiter som äter på röt-
terna och ger dem ett kort och 
stubbigt utseende. Nematodens 
livscykel tar cirka 6–7 veckor. 
Angripna plantor blir små 
och ofta bleka pga. försämrad 
näringsupptagning. I England 
brukar man prata om ”Chick 
and hen plants”, dvs. stora 
plantor omväxlande med små 
där de små är angripna och för-
svagade av nematoder.

Nålnematoder
Denna nematod är också en ek-
toparasit som föredrar att at-
tackera rotspetsarna, där det 
bildas typiska gallbildningar. 
Plantorna blir små och växer 
dåligt. 

Bild 2. Plantor från fält i nordvästra Skåne med strax under 300 stubbrotsnematoder per 250 g jord.

Bild 3. Plantor angripna av nålnematoder. Lägg märke till de greniga rötterna på plantorna längst till 
höger. På försöksplatsen fanns det så många som 250 individer av nålnematoder per 250 g jord.
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Rotgallnematoder
På framförallt lätta sandjordar 
kan rotgallnematoder angripa 
många grödor, bl.a. morötter, 
potatis, sallad, lök, palster-
nacka, selleri och rovor samt 
även betor. De typiska sym-
tomen är att det bildas svul-
ster, eller gallor, på rötterna. 
Många ogräs är också värd-
växter, men inte gräs. En växt-
följd med omväxlande spann-
målsgrödor kan därför minska 
angreppen.

Rotsårsnematoder
Denna grupp av frilevande ne-
matoder angriper bl.a. spann-
mål och gräs. Det finns cirka 
tio arter i Skandinavien. Nema-
toden är en endoparasit, dvs. 
den tar sig in i roten. I såren tar 
sig också sekundära svampar 
in och dessa orsakar lätt infek-
tioner som kan ses som mörk-
färgade fläckar, s.k. nekroser. 
Detta var den vanligaste ne-
matoden vi hittade i undersök-
ningen 2012. Den fanns i stort 
sett i alla undersökta jordar.

Antal fält där frilevande nematoder hittades i Sverige respektive Danmark 

Nematodart Sverige
45 fält undersöktes

Danmark
10 fält undersöktes

Rotgallnematoder 5 0

Stubbrotsnematoder 33 10

Rotsårsnematoder 43 10

Nålnematoder 6 1

Skadetrösklar
Några skadetrösklar speciellt 
framtagna för betor finns inte. 
Däremot så finns det lite mer 
allmänna skadetrösklar som får 
tjäna som riktlinjer tills vidare.

Det är dessa värden som Ne-
matodlaboratoriet, SLU, utgår 
från 2012 och de skiljer sig sä-
kert länder emellan. Det be-
hövs fler undersökningar för 
att kunna utarbeta riktvärden, 
speciellt när det gäller frilevan-
de nematoder.

Nematodart Skadetröskel,
antal individer 
per 250 g jord

Rotgallnematod 0 

Stubbrotsnematod >30

Rotsårsnematod >250  P. penetrans 50

Nålnematod 8

Stjälknematod 0

De första resultaten 2012

Så här gjorde vi undersök-
ningen
Tidigt i våras, då jorden fort-
farande var fuktig, samla-
des jordprov in från 45 betfält 
i Sverige och tio i Danmark. 
Jordproven hanterades för-
siktigt då många av arterna är 
känsliga för stötar. Jordproven 
lämnades för analys av före-
kommande frilevande nema-
todarter till Nematodlabora-
toriet i Alnarp. De arter som 
undersöktes var rotgallnema-
toder, stubbrotsnematoder, nål-
nematoder, stjälknematoder 
och rotsårsnematoder.

I nästa artikel ska vi titta närmare på i vilka 
områden de olika nematoderna hittades samt 
om där finns kopplingar till växtföljder och 
jordtyper.

14 juni: Betor från fält med 30 stubbrotsnematoder . 14 juni: Betor från fält utan frilevande nematoder .
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