Prydnadsväxter
Skadedjur

BLADNEMATODERIPRVDNADSVÄXTER
J ordgubbsbladnematoden (Aphelenehoides fragariae) och krysantemumbladnematoden (A ritzemabosi)
har båda stora värdväxtkretsar. Angrepp förekommer i en mängd olika krukväxtslag, av vilka Begonia
och Saintpaulia tillhör de mest utsatta. Inkräktarna är mycket små, 0,5-1,2 mm, och kan endast påvisas
med hjälp av mikroskop.
Skadebild
skadebilden varierar beroende på hur nematoderna
lever. De kan leva på ytan av vävnaderna (ektoparasitiskt) eller inne i vävnaderna (endoparasitiskt).

I Saintpaulia lever nematoderna i regel ektoparasitisktmellan bladeninne i de små bladknopparna,
vilket ger skador i form av avgränsade bruna,
skimrande, insjunkna fläckar i de framväxande
bladen. Skadan syns först på bladets undersida.
Efterhand syns fläckarna även från ovansidan
som döda partier. Hela bladet och plantan blir
hård och kompakt, ofta utvecklas dessutom en
mängd små blad vidjordytan. Hos Begonia, där nematoderna lever endoparasitiskt, yttrar sig angreppen i utflytande, till en början vattniga fläckar
mellan nerverna. Efterhand som cellerna sugs ut
och dör skiftar fläckarna färg från gulbrunt till
brunt. På undersidan uppvisar bladet ett kopparliknande skimmer.
Calceolaria, krysantemum, Primula och rudbeckia uppvisar andra typer av symptom med av
nerverna väl avgränsade fläckar i olika gula och
bruna nyanser.
Asplenium får liknande fläckar mellan nerver-

Gulbruna-bruna, utflytande fläckar på Begonia
orsakade av bladnematoder.
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Sommarrudbeckia med tydligt markerade fläckar.
Nematoderna lever inne i bladet.
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Saintpaulia med små, outvecklade blad.
Foto: Stanislaw Kalt.

Jordgubbsbladnematoder inuti bladvävnad.
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na som krysantemum men kan dessutom få missbildade blad med inskärningar i bladytan. Dessa
missbildningar dyker även upp hos Streptocarpus,
som i likhet med Saintpaulia utvecklar onormalt
hårda blad. Här är ofta de nyutbildade bladen onormalt tjocka och odifferentierade.

tillräcklig för att välja ut nematodfria rnoderplantor, utan en mikroskopisk nematodundersökning
bör föregå. Ej heller en s.k. vävnadskultur eller
meristemförökning är någon garanti för att plantorna ärnernatodfria, såvida inte förökningenskett
via ett mycket litet rneristem. I övrigt är det viktigt
att hålla bord och mattor rena. Detta gäller i synnerhet vid angrepp av krysanternurnbladnematoden, som kan överleva i vissna växtdelar i flera
år.

Biologi
Bladnematoder är starkt beroende av fuktig miljö.
De trivs därför bra i den vattenfilm som i fuktig
miljö omger bladknoppar och blad, och som alltid
förekommerinuti bladknoppama. Tack vare denna
vattenfilm sprider sig nematodema från blad till
blad och från planta till planta och kan tränga in i
bladen via klyvöppningama eller in i bladknop pen.
De punkterar cellema med sin muntagg och suger
ur dem, vilket medför att cellema dör eller att cellfunktionen störs. Nematoderna har en generationstid på ca 11 dagar vid 18°C. En hona kan under gynnsamrna förhållanden producera 20-30
ägg på några få dagar. Äggen kläcks efter 3- 4 dagar och efter 9-1 Odagar ärjuvenilerna könsmogna
individer.
Åtgärder
Då många krukväxter förökas vegetativt, är det
synnerligen viktigt att utgå från nematodfritt rnadermateriaL En okulär besiktning är dock inte
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