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Resume 
Forsøget blev gennemført i en fem år gammel rosenkultur af sorten Baccara, hvor Pratylenchus 
penetrans og P. vulnus forekom i en populationstæthed på 50-100 pr. 250 ml jord. 

FØrste behandling fandt sted i maj 1973, og behandlingsprogrammet blev gentaget i juli sam
me år, efter at nematodtællinger havde vist, at den opnåede effekt ikke var tilfredsstillende efter 
fØrste behandling. 

Resultaterne fra forsØget viser, at det er muligt at opnå en betydelig reduktion i antallet af 
P. penetrans og P. vulnus ved anvendelse af de systemiske nematicider aldicarb og thioxamyl. 

Samtidig tyder resultaterne på, at der opnås en bedre effekt ved gentagen behandling med 
mindre doser fremfor en enkelt stØrre dosering. 

Effekten af behandlingen varer et halvt til et helt år, hvorefter der må regnes med en be
tydelig stigning i antallet af nematoder, hvis ikke behandlingen gentages. 
NØgleord: Pratylenchus penetrans, P. vulnus, aldicarb, thioxamyl, roser i væksthus. 

Summary 
The experiment was carried out on a five years old Baccara culture, in which Pratylenchus pene
trans and P. vulnus occurred in a population density of 50 to 100 per 250 millilitres of soil. 

Initial treatment took place in May, 1973, and the programme of treatment was repeated in 
July of the same year, folIowing a count of population showing that the effect achieved was not 
satisfactory af ter the initial treatment. 

The result of the experiment shows that it is possibie to obtain a considerable reduction of the 
population density of P. penetrans and P. vulnus through application of the nematicides aldicarb 
and thioxamyl. 

At the same time the results indicate that an improved effect is obtained through rep ea ted 
dosing of smaller dose rather than with one single larger dose. 

The effect of the treatment will prevail from six months up to one year, and then a consider
able increase in population must be expected, if the treatment is not repeated. 

Key words: Pratylenchus penetrans, P. vulnus, aldicarb, thioxamyl, roses in glasshouses. 
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Indledning 
Tidligere undersøgelser (Jacobsen 1975) har 
vist, at Pratylenchus penetrans og P. vulnus 
ofte forekommer i rosenkulturer i danske 
væksthuse. 

Resultater fra udenlandske undersøgelser 
(Oostenbrink et al. 1961) (Windfield 1974) 
(Støen 1975 personJig medd.) viser, at tilstede
værelse af ovennævnte nematodarter, selv i re
lativt lave populationstætheder, kan medfØre 
betydelige planteskader i rosenkulturer. 

På denne baggrund gennemførtes et forsØg 
med nematiciderne aldicarb1) og thioxamyI2). 

Forsøgets udfØrelse 
Forsøget blev anlagt i en 5 år gammel Bacca
rakultur, hvor tidligere undersøgelser havde 
vist, at Pratylenchus penetrans og P. vulnus 
forekom i en populationstæthed på 50-100 pr. 
250 ml jord. 

Planterne blev dyrket i kummer med stØbt 
bund. ForsØgsparcellerne var 1,25X2,00 m 
netto med 3 gentagelser pr. behandling. 

Der blev anvendt følgende behandlinger: 

1. ubehandlet 
2. aldicarb 10 %, 6 g pr. m2 udbragt på jor

den og vandet ned 
3. aldicarb 10 %, 12 g pr. m2 udbragt på jor

den og vandet ned 
4. thioxamyl 23,8 %, vanding med 5 liter 

0,032 % opl. pr. m2 efterfulgt af 2 sprøjt
ninger med en 0,4 % opl. med ca. 14 dages 
interval 

5. thioxamyl 23,8 %, 3 vandinger il 5 liter 
0,032 % opl. pr. m2 med 10-14 dages in
terval. 

De anvendte bekæmpelsesmidler virker sy
stemisk, det vil sige, at de optages af planterne 
og fordeles i disse via saftstrømme. Aldicarb 
optages kun af rØdderne, hvorfra det transpor
teres opad i planten. Thioxamyl kan derimod 
optages både gennem rØdderne og af plantens 
overjordiske dele og kan transporteres både op 
og i nogen grad nedad i planten. 

1) Temik 10 G. 
2) Vydate L. 

Første behandling blev udfØrt den 16. maj 
1973, men da nematodtælIinger i juli viste, at 
der endnu forekom et betydeligt antal nemato
der i rØdderne, blev behandlingsprogrammet 
gentaget. 

I alt fØlgende behandlingsdatoer: 

aldicarb 
16/5 18/7 

thioxamyl 
1973 

16/5. 28/5, 7/6, 18/7, 6/8, 17/8 1973 

Ved sprøjtning med thioxamyl blev der til
sat sprederniddel. Der blev sprøjtet til afdryp
ning med en 3 atm. trykluftsprØjte. Vandin
gen blev udfØrt med vandkande. Efter hver 
behandling blev der vandet fra dyser anbragt 
ved jordoverfladen i en mængde, som med
fØrte, at jorden var gennemvandet i 20-25 cm's 
dybde. 

RodprØver til bestemmelse af populations
tætheden blev udtaget fire gange, henholdsvis 
i juli og september 1973 og februar og august 
1974. Ved de sidste to udtagningstidspunkter 
blev der også udtaget jordprØver. 

Rodprøverne blev udtaget på fØlgende måde: 
6-8 planter fra hver parcel blev forsigtigt 

lØsnet, således at rodnettet i videst mulige om
fang forblev ubeskadiget. Fra rodnettet af de 
lØsnede planter blev der udtaget en prØve på 
10 g bestående af de yderste tynde rødder. 
RodprØverne blev anbragt i et såkaldt tåge
apparat for at få nematoderne ud af rødderne. 
Efter 4 dØgn blev antallet af de uddrevne ne
matoder talt op. 

Som kontrol på uddrivningsmetodens effek
tivitet blev der over en periode på 8 dage dag
lig foretaget optællinger af det uddrevne antal 
nematoder fra rodprØverne fra parcellerne. 

For at få et indtryk af fordelingen af nema
toderne i forhold til rodtykkelsen blevet hold 
prØver delt op i rØdder med en diameter på 
mindre og større end 2 mm. 

JordprØverne blev udtaget med jordbor med 
ca. 20 stik pr. parcel, og en repræsentativ prØ
ve på 250 ml blev underSØgt for indhold af 
nematoder. 
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Resultater 
I tabeller vist antallet af uddrevne nemato
der pr. 10 g rødder ved de fire prøveudtag
ninger. 

Tallene, som er et gennemsnit af de tre gen
tagelser, viser ret store svingninger mellem de 
fire prøveudtagninger. I de ubehandlede par
celler er der sket en betydelig tilvækst fra prØ
veudtagningen i juli 1973 til udtagningen i 
september samme år. 

Dette er i god overensstemmelse med det 
forhold, at både Pratylenchus penetrans og P. 
vulnus har den største populationstilvækst ved 
temperaturer mellem 20 og 30° C og tilsvaren
de sker der en betydelig nedgang i dyrenes ak
tivitet ved lavere temperaturer. Dette kommer 

Tabel 1. 

til udtryk i resultaterne fra prØveudtagningen 
i februar 1974, hvor prØverne fra behandlede 
såvel som ubehandlede kun indeholder relativt 
få nematoder, hvorimod der igen er fundet en 
nematodtilvækst ved prØveudtagningen i au
gust. 

Tilstedeværelse af nematoder i rØdderne 
antages at korreleres til rØddernes aktivitet, 
således at dyrene fortrinsvis trænger ind i de 
tynde nydannede rødder. Resultaterne i tabel 2, 
hvor der er foretaget optællinger af antallet af 
uddrevne nematoder fra rØdder af forskellig 
tykkelse, viser imidlertid ikke, at der forekom
mer flere dyI" i rødder under 2 mm i diameter 
i forhold til rØdder med en diameter mellem 
2 og 4 mm. 

Antal Pratylenchus spp. pr. 10 g rødder ved prøveudtagninger i: 

juli 1973 sept. 1973 febr. 1974 aug. 1974 
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1. ubehandlet 215 2360 35 302 
2. aldicarb 6 g pr. m2 nedvandet ..... . 48 49 10 521 
3. aldicarb 12 g pr. m 2 nedvandet ..... . 13 13 4 431 
4. thioxamyl*) ..................... . 29 

9 5. thioxamyl**) .................... . 

Tabel 2. 

1. ubehandlet 
2. aldicarb 6 g pr. m 2 nedvandet .. 
3. aldicarb 12 g pr. m 2 nedvandet .. 
4. thiomaxyl*) ................ . 
5. thiomaxyl**) ............... . 

Tabel 3. 

1. ubehandlet 
2. aldicarb 6 g pr. m 2 nedvandet .. 
3. aldicarb 12 g pr. m 2 nedvandet .. 
4. thioxamyl*) ................ . 
5. thioxamyl**) ............... . 

') og ") se under forsøgets udførelse 

Antal Prat y lench us spp. 
pr. 10 g rØdder med en 
roddiameter < 2 mm 

152 
733 
554 
550 
252 

Antal Pratylenchus spP. 
pr. 250 ml jord 

1. optælling febr. 1974 

25 
19 
17 

4 
11 

41 
29 

14 
1 

340 
1368 

Antal Pratylenchus spp. 
pr. 10 g rØdde,r med en 
rod diameter > 2 mm 

452 
368 
309 
121 

2484 

Antal Pratylenchus spp. 
pr. 250 ml jord 

2. optælling aug. 1974 

32 
30 
15 
15 
6 



U ndersøgelsen er foretaget for at få et ind
tryk af, i hvilken grad man skal tage hensyn 
til rodtykkelsen, når man Ønsker en bestem
melse af nematodtætheden i rodprØver fra ro
senkulturer. 

Som supplement til rodprØverne blev der i 
februar og juli 1974 udtaget og undersøgt jord
prØver for indhold af Pratylenchus spp. 

Til forskel fra resultaterne fra rodprØverne 
fandtes der kun en ringe forskel mellem antal
let af nematoder ved de to udtagningstids
punkter. 

Diskussion 
Behandling med aldicarb henholdsvis thioxa
myl har medført en betydelig reduktion af po
pulationstætheden af Pratylenchus både i jord 
og rØdder de fØrste 9 måneder efter sidste be
handlingsdato jævnfØr tabel 1 og 2. 

Derimod forekom der betydelig flere nema
toder i rødderne fra de behandlede parceller 
sammenlignet med rødderne fra ubehandlet 
6 måneder senere. Resultatet tyder på, at der 
kan opnås en rimelig kontrol med Pratylenchus 
penetrans og P. vulnus i rosenkulturer ved at 
gennemfØre et behandlingsprogram med et af 
de to her anvendte nematicider en gang årlig. 
Samtidig viser resultaterne også, at det ikke er 
muligt at udrydde en bestand af de omtalte 
nematodarter i en etableret rosenkultur. Popu
lationsreduktionen i de parceller, som havde 
fået den største dosis, var lidt større end i de 
parceller, som havde fået den mindste dosis, 
men denne forskel var lille i forhold til for
skellen mellem behandlede og ubehandlede 
parceller. 

Resultaterne tyder på, at man kan opnå gode 
resultater selv ved anvendelse af den mindste 
dosering, som er anvendt i dette forsØg. Hvor 
der er tale om kulturer af længere varighed 
- som roser - må man regne med at skulle 
gentage nematicidbehandlingen for at opnå til
fredsstillende resultater, fordi det ikke er mu
ligt at udrydde nematoderne. For rosenkulturer 
inficeret med P. penetrans og P. vulnus må 
det anbefales, at der foretages behandling en 

gang årlig og at denne behandling gennem· 
føres samtidig med at planterne sættes i vækst. 

Der blev ikke gennemført udbytternålinger i 
det omtalte forSØg, men behandlingerne med
fØrte en tydelig vækstforbedring i særdeleshed 
for rodnettets vedkommende. Dette forhold 
illustreres af resultaterne fra rodprØveundersØ
gelsen i august 1974, hvor antallet af nemato
der i rødderne fra de behandlede parceller var 
betydelig større end antallet i rØdderne fra de 
ubehandlede parceller, netop fordi den bedre 
rodudvikling i de behandlede parceller med
førte bedre livsbetingelser for nematoderne. 
En understregning af nødvendigheden af at 
gentage nematicidbehandlingen hvert år, hvis 
en betydelig tilvækst i antallet af nematoder 
skal undgås. 

Resultaterne fra jordprøveundersØgelsen fo
retaget i henholdsvis februar og august 1974 
viser en iøjnefaldende forskel fra de tilsvaren
de resultater fra rodprØveundersøgelserne. 

I modsætning til rodprøverne viser resulta
terne fra jordprØverne udtaget i august ikke 
nogen tilvækst i forhold til resultaterne fra 
februar. Forklaringen er formodentlig, at ne
matoderne i denne periode fortrinsvis befinder 
sig inde i rØdderne, således at resultaterne fra 
jordprøveundersØgelsen kun i ringe grad er re
præsentativ for den faktiske nematodtæthed. 
Dette forhold bØr der tages hensyn til, hvis 
man Ønsker at få foretaget kvantitative under
søgelser over forekomsten af endoparasitære 
nematoder, som f. eks. Pratylenchus i rosen
kulturer. 

Resultaterne viser, hvor vanskeligt det er at 
foretage repræsentative prØveudtagninger spe
cielt hvad angår migrerende endoparasitære 
nematoder - d.v.s. nematoder som trænger ind, 
lever og formerer sig inde i plante rØdderne -
og understreger nødvendigheden af, at der og
så udtages rodprØver fra kulturer, hvor der 
Ønskes en kvantitativ bestemmelse af endopara
sitiske migrerende nematoder. 

Konklusion 
Resultaterne viser, at man kan opnå en betyde-
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lig reduktion af antallet af Praty/enchus pen e
trans og P. vulnus ved anvendelse af de syste
miske nematicider aldicarb og thioxamyl selv 
ved brug af de i forsøget anvendte mindste 
doseringer. Effekten af behandlingerne gør sig 
gældende ca. et år, hvorefter behandlingen må 
gentages, hvis man vil undgå en tilvækst af 
nematodbestanden. 

Ved nyetablering af rosenkulturer i vækst
huse må det tilstræbes ved gennemfØrelse af 
effektiv jordbehandling - d.v.s. effektiv damp
ning eller kemisk behandling f. eks. med me
tylbromid (Coo/en et al. 1972) - og anvendelse 
af plantemateriale fri for planteparasitære ne
matoder, at undgå infektion af Pratylenchus 
penetrans og P. vulnus. 
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