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Frilevande, endoparasitära nematoder
Till denna grupp hör under våra förhållanden
främst rotsårnematoderna (släktet Pratylenchus).
Dessa är små, ca 0,5 mm långa nematoder, som i
sitt endaparasitära levnadssätt lever i rotcortex,
där de kan åstadkomma rötor. Mest kända art är,
P. penetrans, som kan vara skadegörare på ett stort
antal växter, inte minst olika plantskoleväxter,
hallon och jordgubbar. Bra värdväxter är främst
olika baljväxter och lök, men också stråsäd och
gräs kan upprätthålla höga tätheter. I växthus förekommer P. convallariae på konvaljer, P. scribneri
på amaryllis och P. vulnus på rosor. I importerat
material kan det i den endaparasitära gruppen
också finnas mera värmekrävande nematoder av
släktet Radopholus.
sedentära nematoder, cystnematoder
De uppsvälldahonoma blir av de vanligasteartema
ca 0,4-0,8 mm i diameter och kan, när de ombildas
till cystor, innehålla upptill500 ägg. Dessa harför
de flesta artema en kraftigt värdväxtstimulerad
kläckning, dvs. de kläcks på våren, främst när det
odlas värdväxter. Skadesymptomen består bl.a. i
ett kort och buskigt rotsystem, på vilket man framåt sommaren kan se de knapphålshuvudstara honoma med blotta ögat. De olika arterna har oftast
en mycket begränsad värdväxtkrets. Deninom trädgårdsbruket viktigaste nematoden, potatiscystnematoden (som egentligen kan utgöras av två arter
Globodera rostochiensis och G. pallida, är begränsad till potatisfamiljen. Utom potatis (faktablad 39
T) angrips under våra fårhållanden också tomat.
Under sydsvenskaförhållanden kan betcystnematoden (Heterodera schachtii) orsaka skador i rödbetor och korsblomstriga växter.
Sedentära nematoder, rotgallnematoder
Honoma av rotgallnematoderna sitter inne i rötterna och kan därför inte ses utifrån. Däremot tillhör
symptomen de mera typiska: större eller mindre
rotgaller. Små galler ger deninhemska artenMeloidogyne hapla, medan arter i växthus med tropiskt
eller subtropiskt ursprung kan ge mycket stora
galler, vid kraftiga angrepp så stora att hela rotsystemet verkar ombildat till klumpar. Genom att
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äggen läggs i en gelatinös äggsäck, som snart löses
upp, måste rotgallnematodema varje år finna värdväxter för att överleva. Detta underlättas av att
värdväxtkretsen för alla arter är mycket vid, dock
är i de flesta fall inte medlemmar ur gräsfamiljen
värdväxter. Den för närvarande viktigaste arten
är M. hapla, som kan ge skador i morötter och
många andra kulturer, bl.a. rosor. Förutom små
galler yttrar sig symptomen på morötter också i
grenad, "skäggig" huvudrot. Mera om rotgallnematoder finns att läsa i faktablad 133 T.

Åtgärder
Kontrollerat, nematodfritt utgångsmaterial är viktigt i mer eller mindre alla kulturer. På friland är
växtföljdsåtgärder betydelsefulla (t.ex. attodla stråsäd före morötter mot rotgallnematoder), även om
det för vissa nematoder kan vara svårt att finna
lämpliga förfrukter. Odling av nematodresistenta
sorter är en möjlig åtgärd främst mot potatiscystnematoden i potatis. När man för flera år sedan i
växthus övergick till att odla flertalet kulturer i
engångssubstrat eliminerade man skadoma av rotnematoder. I ekologisk odling direkt i markbädd
kan dock rotgallnematoder ge mycket stora problem
i gurka, tomat och sallat och rotgallnematoder och
potatiscystnematod i tomat. Här är därfår en god
hygien ytterst viktig- det gäller att aldrig få in skadegörarna. För kemisk bekämpning finns i dag endast ettjorddesinfektionsmedel att tillgå, ett dazometpreparat, för behandling i växthus och i plantskolor. När det gäller rotsåmematoder har en del
plantskolor fått bra resultat genom att odla Tagetes
året innan de känsliga kulturema planteras.
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