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Longidorus elongatus är den största växtparasitära 
nematoden i våra jordar. Fullbildade djur är 5-7 
mm långa. Foto: Linda Kauri. 

upp t.o.m. Finnerödjaområdet. Nematoden hit
tades dock inte i någon av inventeringarna i prov 
från Gotland. 

Knappast synlig för blotta ögat 
Longidorus elongatus är den största nematod vi 
känner till av alla växtparasitära nematoder. De 
fullbildade honorna i en undersökt svensk popula
tion var 5-7 mm långa. Hanar är sällsynta i de 
fl e s-ta populationer; i den nämnda undersökningen 
fanns l hane på 50 honor, så förökningen är nor
malt par-tenogenetisk. Äggen läggs i marken. 
Generationstiden var i en utländsk undersökning 
19 veckor vid 20°C, och man kan nog räkna med 
ca en generation per år. Man har funnit att en del 
djur kan bli åtmin-stone ett par år gamla. 

L. elongatus är en s.k. ektoparasitisk nematod, 
dvs. den tränger inte in med kroppen i roten. An
greppet sker i rotspetsarna. Den långa muntaggen 
når där in att skada tillväxtpunkten, vilket får till 
följd att rotens längdtillväxt upphör och att rot
spetsen sväller upp så som nämnts ovan. Trots sin 
längd är nematoderna inte lätta att se, eftersom de 
är smala och genomskinliga. Möjligen kan särskilt 
skarpsynta personer ana nematoder, som hänger 
fast med muntaggen i ~n gallbildning. 

Utöver att L. elongatus åstadkommer direkta 
skador i jordgubbar, så kan den också vara bärare 
(vektor) av virus, som ger skador i jordgubbar och 
vinbär. Såvitt bekant är dock inga skadefall kända 
här i landet. 

Bekämpning endast genom växtföljden 
Den allmänna förekomsten indikerar att Longi
dorus elongatus har en stor värdväxtkrets. I ett 
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fler-årigt försök med monokulturer av jordgubbar, 
korn, råg, ängssvingel, timotej, rödklöver, vitkål 
och po-tatis samt träda, var jordgubbar den bästa 
och röd-klöver den näst bästa värdväxten, medan 
råg och timotej inte var bättre än träda. Från andra 
undersökningar vet vi också att rotselleri är en 
mycket bra värdväxt, som dessutom kan skadas 
kraftigt. Morot är däremot en dålig värdväxt, som 
emellertid kan skadas vid höga nematodtätheter. 
Också olika ogräs är värdväxter för nematoden. 

Kemisk jorddesinfektion för att bekämpa L. 
elongatus tillämpas i en del länder men är inte 
möj-lig i Sverige. Hos oss baseras bekämpningsre
kommendationerna på kännedomen om olika väx
ters värdegenskaper, dvs. på växtföljdsåtgärder. 
Det snabbaste sättet att minska förekomsten a v L. 
elongatus är, såvitt vi nu känner till, att odla råg 
eller timotej eller att lägga fältet i träda mellan 
jordgubbskulturerna. Hur många år som krävs va
rierar från fall till fall, varför nematodförekomsten 
bör följas upp genom jordprovsundersökningar. 
Sådana utföres vid SLU, Nematodlaboratoriet, 
Box 44, 230 53 Alnarp. Vi vet dock inte exakt var 
den s.k. toleransgränsen ligger för nyplantering av 
jordgubbar, men med stor sannolikhet ligger den 
klart under 10 nematoder/250 g jord; kanske är 
värdet bara ett par nematoder per 250 g jord. 

Den som bara har jordgubbar på en liten del 
av sin areal kan oftast klara sina odlingar enbart 
genom en lång växtföljd. Ett bra sätt är att byta 
fält med icke-jordgubbsodlande grannar. Även i 
sådana fall kan det ibland vara klokt att kontrollera 
jorden på nematoder, eftersom också andra växter 
än jordgubbar kan föra upp nematodtätheten till 
skadliga nivåer. 
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