
ROTGALLNEMATODER 

Rotgallnematoderna (släktet Meloidogyne) är en 
grupp av nematoder, som är närbesläktade med de 
hos oss mera kända cystnematoderna. Medan cyst
nematoderna är de viktigaste nematoderna i tem
pererat klimat, så är rotgallnematoderna mest be
tydelsefulla under tropiska och subtropiska för
hållanden. Troligen är rotgallnematoderna globalt 
sett de ekonomiskt viktigaste av alla nematoder. 
Också hos oss kan vissa arter vara eller bli av 
mycket stor betydelse. Den for närvarande enda 
kända arten på friland här i landet, Meloidogyne 
hapla, har gjort sig starkt påmind under de allra 
senaste åren. 

Skadeblld 
Kraftiga angrepp av rotgallnematoder ger upphov 
till ett onormalt förgrenat rotsystem med en för
kortad huvudrot, ofta också grenad, t.ex. hos morot. 
Som namnet anger, får angrepp därtill till följd att 
det blir knutor, galler, på rötterna. Dessa kan vara 
mycket olika stora. Hos den inhemska arten Meloi
dogyne hapla är de små, vanligen inte mer än 2-3 
mm i diameter. Hos mera värmekrävande arter 
kangallerna bli centimeter stora. Nematodernafinns 
i båda fallen inne i vävnaden och kan inte ses. 

Levnadssätt 
Rotgallnematodernas utvecklingpåminner mycket 

Kraftiga angrepp av Meloidogyne hapla i morötter 
ger kort, ofta forgrenad huvudrot och talrikt med 
s idorötter med små galler. 

Diverse växter 
Skadedjur 

Vid angrepp av de värmekrävande Meloidogyne
arterna, här M. javanica på gurka, kan rotsystemet 
helt deformeras av galler. 

om cystnematodernas. Det är liksom hos dessa det 
andra juvenilstadiet som kommer fram ur ägget, 
tränger in i värdväxtroten och sätter sig fast. En 
viktig skillnad finns emellertid i kläckningsbiolo
gin. Äggen hos rotgallnematoderna kläcks spon
tant, alltså oavsett om det finns någon värdväxt 
eller inte. Detta låter sig göra, därför att värdväxt
kretsen är mycket omfattande. Hos cystnematoder
na har arterna i allmänhet en mera begränsad värd
växtkrets. I gengäld förekommer en s.k. värdväxt
stimulerad kläckning, som gör att äggen hos fler
talet arter i forsta hand kläcks i närvaro av värd
växter. 

Väl inne i roten sätter sig juvenilerna i båda 
fallen fast och initierar att det i roten bildas s.k. 
jätteceller med ett näringsinnehåll, som passar 
nematoderna. Hos rotgallnematoderna brukar det 
bli 4-7 jätteceller, medan cystnematoderna åstad
kommer ett enda mångkärnigt s.k. syncytium. På 
de här cellerna livnär sig nematoderna fram till att 
de efter detfjärde juvenilstadiet blir färdiga hanar 



och honor. Hanarna har då återfått sin maskform 
och kan ta sig ut i jorden och leta reda på och be
frukta honorna, som fortfarande sitter fast i röt
terna. De flesta rotgallnematoderna förökar sig 
dock utan befruktning (partenogenetiskt) och hanar 
finns då inte, eller finns men fyller ingen funktion. 

Honorna börjar nu sin äggproduktion. Här kom
mer ytterligare en viktig skillnad mellan rotgall
nematoder och cystnematoder. Hos cystnematoder
na kan äggen ligga skyddade i flera år inne i den 
döda honan, cystan, innan de kläcks. Hos rotgallne
matoderna bildas inga cystor, utan honan lägger 
äggen utanfår bakändan av kroppen i en viskös s.k. 
äggsäck När hon dör upplöses hon snabbt. Äggen 
kommer således att ligga relativt oskyddade i mar
ken ochkläcks till allra största deleninom detförsta 
året efter att de bildats. Juvenilerna måste sedan 
snabbthitta värdväxterfår att överleva. Hos de van
ligaste subtropiska/tropiska arterna innehåller en 
gallbildning oftast flera honor, äggsäcken hamnar 
inne i gallbildningen och äggen kläcks efter hand, 
varpå ytterligare honor kan bildas. Detta kan re
sultera i helt abnorma rötter. 

Förekomst och motåtgärder 
Friland 
På friland har i Sverige hittills bara påträffats en 
art, den ovan nämnda Meloidogyne hapla. Den 
finns på mycket lättajordar i de södra delarna av 
landet, och skador har påträffats upp t.o.m. Väster
götland. Den viktigaste skadadekulturen är morot, 
men också palsternacka, rotselleri, sallat m.fl. kul
turer kan drabbas svårt. Mer eller mindre goda 
värdväxter är nästan alla åkerväxter, både kultur
växter och ogräs, utom medlemmarna av gräsfamil
j en. Den viktigaste motåtgärden blir då att låta en 
stråsädesgröda (ogräsfri) föregå de känsliga kul
turerna. Då kan man i stor sett undvika skador av 
betydelse. En olämplig förfrukt är potatis, som är 
en god värdväxt utan att själv skadas nämnvärt. 

Meloidogyne hapla förekommer också på pryd
nadsväxter på friland, främst på rosor. Här gäller 
det för producenten att odla på nematodfri jord och 
för konsumenten attvidinköpet se till att plantorna 
inte är infekterade. 

Faktablad om växtskydd utges inom områdena 
Jordbruk och Trädgård 
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Meloidogyne chitwoodi är en rotgallnematod, 
som skulle kunna leva här men som ännu inte på
träffats hos oss. Den förekommer i Europa främst 
i Holland, där inte minst potatis angrips. Det är 
själva knölarna som skadas. Denna art är mycket 
svår att komma tillrätta med, eftersom värdväx
terna också omfattar stråsäd. Det är därfår ytterst 
viktigt att vi inte får in den i landet. 

Växthus 
Meloidogyne hapla kankomma in i växthus och bli 
ett problem vid odling direkt i marken (ekologiska 
odlingar har drabbats). Tidigarevar särskiltvärme
krävande arter som M. incognita, M. javanica och 
M. arenaria mycket vanliga skadegörare i gurka 
och tomat, men när man i den konventionella od
lingen övergick till engångssubstrat, så försvann 
problemen. Om man börjar odla direkt i marken 
igen, kan nematodernakomma tillbaka om man är 
oförsiktig. Den viktigaste motåtgärden är därfår 
förebyggande: att se till att inte få in smittan i od
lingen. Inte minst har man anledning att vara får
siktig med importer av exotiska växter. Väl inne i 
ett växthus kan rotgallnematoderna bekämpas ge
nom ångning eller kemiskjorddesinfektion av jor
den, men detta är kostsamma åtgärder, som dess
utom oftast inte medfår utrotning. 

Jordprovsundersökning 
Risken för angrepp av rotgallnematoder kan 
bestämmas genom j ordprovsundersökning vid vårt 
laboratorium. Många morotsodlare i Skåne och 
Danmark utnyttjar den möjligheten när det gäller 
att undvika skador av Meloidogyne hapla. 
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