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Jordburna sjukdomar orsakas av jordburna patogener,  
en grupp mikroorganismer som kan orsaka en  
minskning eller begränsning av utbytet i intoleranta 
grödor. Jordburna patogener innefattar nematoder, 
svampar, bakterier och även virus.

När jordburna patogener finns i en jord kan de kontrolleras 
genom kemisk jordfumigering. Dock är gasning dyrt 
(det är inte ekonomiskt möjligt för omfattande eller  
öppet odlade åkergrödor) och icke-selektiva (majoriteten 
av levande organismer i jorden, inklusive nyttiga och 
saprophytiska1 mikroorganismer minskar också genom 
gasning). Det är möjligt att undvika utbrott av jordburna  
sjukdomar när en markhälsostrategi införs (Länk 
till faktablad EIP AGRI: https://ec.europa. eu/eip/ 
agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_infographic_
soil_health_2015.pdf). Markhälsan bibehålls eller höjs 
med hjälp av de fyra bästa Best4Soil-metoderna.

Bild 1: Icke-motila honor av en cystanematod (Heterodera schachtii) 
bryter ut i kålrötter.

JORDBURNA SJUKDOMAR: PRAKTISK INFORMATION
Detta faktablad innehåller kompletterande information till Best4Soil-filmen 

om jordburna sjukdomar: praktisk information.

https://best4soil.eu/videos/17/sw

Författare: Miguel de Cara García (IFAPA, Spanien), Vincent Michel (Agroscope, Schweiz),
 Leendert Molendijk (VNF, Nederländerna)

NEMATODER OCH SVAMPAR

Dessa två grupper av organismer innefattar majoriteten 
av jordburna patogener som är ekonomiskt relevanta.  
I Best4Soils databas (LÄNK) kan du hitta information 
om nematoder och jordburna svamppatogener för de  
viktigaste åkergrödor, grönsaker och gröngödslings- 
grödor som odlas i Europa.

Nematoder är små maskar, mestadels mikroskopiska i 
storlek, vilka påverkas av jordtemperatur och fukthalt. 
Därför finns det vissa arter som är mer anpassade till  
miljöförhållandena i södra Europa och andra till de i 
norra Europa. Nematoder föredrar sandiga jordar, men 
vissa arter är också vanliga i lerjordar. Det är viktigt 
att förstå deras livscykel. Vissa arter har specifika rot- 
infektiösa motila steg och vuxna honliga som är icke- 
motila (Bild 1).

1 Saprofytiska organismer är inblandade i nedbrytningen av dött  
organiskt material i marken.

Svampinfektioner är även beroende av jordens temperatur 
och fuktinnehåll. Oomycetes och Chitridia2 är mikroor-
ganismer som producerar flagellata sporer. Dessa sporer 
kan simma in i de vattenfyllda porerna i marken, så att 
de flyttar från sjuka till icke-sjuka rötter och sprider sjuk-
domen mycket effektivt. Dessutom producerar de flesta 
svamppatogener relativt resistenta vilande sporer, som 
tillåter dem att överleva i marken under längre perioder.  
Sådana vilande strukturer innefattar klamydosporer,  
oosporer, mikrosclerotia eller sklerotia (fig. 2). Det finns 
rapporter om mikrosclerotia eller cystasporer som överlevt 
i marken i mer än 10 år.

2 Oomycetes och Chytridia var historiskt identifierade som svampar, men
ingår inte längre i domänen Fungi.

Bild 2: Exempel på vilande strukturer av svampar (från topp till botten  
och från vänster till höger): Sclerotia; klamydosporer; oosporer;  
Mikrosclerotia.
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Både nematoder och svampar kan överleva i jord genom 
vilande strukturer eller kroppar fixerade vid fristående 
rötter efter avlägsnandet av en angripen gröda. Detta 
är en anledning till att planera exakta växtföljder för att 
undvika att jordburna patogener lever kvar i en jord. Du 
kan läsa om växtföljd i Best4Soil-film 12 (https://best 
4soil.eu/videos/12). Det finns andra metoder som hjälper 
dig att öka jordhälsan, alltså att minska förekomsten 
av jordburna patogener och att öka förekomsten av  
nyttiga organismer och att öka fertiliteten hos din jord. 
Dessa metoder skildras i Best4Soil-filmer och faktablad.  
Besök vår hemsida för mer information www.best4soil.eu 

SYMTOM OCH DIAGNOS

Då jordburna patogener är mikroskopiska och bebor 
jorden är det svårt att upptäcka dem tills symtomatiska  
växter visas. Symtom på jordburna sjukdomar (även  
kallade tellursyra eller edafiska sjukdomar) kan likna 
andra biotiska eller abiotiska belastningar, men det 
allmänna utseendet på drabbade växter är likartat. De  
visar symtom som vissnesjuka, kloros (gulning av bladen), 
torra löv, epinasti eller växtförfall. Dessa synliga symtom 
på växtstrukturer ovan mark motsvarar skador orsakade 
av de jordburna patogenerna. De kan delas upp i två 
typer: Skador på rötterna och/eller stammen och skador 
på det vaskulära systemet. Exempel på den första typen 
av skada påträffas för svamppatogener såsom Pythium 
aphanidermatum eller Colletotrichum coccodes (Bild 3 

och 4), men även för nematoder (Bild 5).

Bild 3:.Symtom på stamröta 
på gurka orsakad av Pythi-
um aphanidermatum.

Bild 4: Symtom på rotröta förorsakad av Colletorichum coccodes Tidigt 
stadium (överst) och sent stadium (botten) på tomatrotinfektion.

Bild 5: Dåligt växande 
fläckar i lök orsakade av 
Meloidogyne fallax. Knop 
bildas av nematoden synlig 
på rötterna.

Sådan skada orsakas av en infektion på rötterna  
genom patogenen som förstör rötterna och/eller växtens 
krona, så att den inte kan absorbera eller transportera 
vatten och näringsämnen. Vaskulära sjukdomar innebär 
kolonisering av xylem på växter genom en svamp, som  
täpper igen växtkärlen, minskar vattentrycket i bladen och  
frisätter toxiner i växten (Bild 6).

Bild 6: Tomatxylemkärl som visar nekros orsakad av Verticillium dahliae.
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Dessa symtom kan lätt förväxlas med en brist på vatten, 
och kan leda till rikligare och frekventare bevattning, 
som i sin tur kan öka hastigheten och smittspridningen i 
fallet av jordburna sjukdomar. Växter smittade med jord-
burna patogener syns i form fläckar eller inom odlings-
raderna, homogena och generaliserade sjukdomar som 
täcker ett helt fält observeras normalt inte i början av 
sjukdomsutvecklingen.

Diagnos av det orsakande medlet för sjukdomen är viktig, 
eftersom olika patogener eller andra miljöskäl kan  
resultera i liknande symtom. Några av de mikroskopiska 
strukturer som nämns ovan kan hjälpa till att identifiera 
patogenen, men specialiserade laboratorier krävs för 
en säker diagnos. Kontroll av varje patogen kommer att 

FÖRMÅNLIGA OCH SAPROFYTISKA 
ORGANISMER

Man bör komma ihåg att inte bara skadliga mikrober 
lever i marken, 99 % av mikroorganismerna som lever 
i en jordbruksmark är inte patogena. Majoriteten är  
saprofytiska, vilket innebär att de är involverade i  
nedbrytningen och mineraliseringen av dött organiskt 
material, vilket är väsentligt för att upprätthålla jord-
fertiliteten. Insekter och kvalster initierar triturering av 
organiskt material, daggmaskar fortsätter att omvandla 
det organiska materialet till humus, senare förfinar  
nematoder produkten, följt av svampar, som deltar i 
sammangyttringen av organiskt material, och slutligen 
går bakterierna vidare med mineralisering och oxidering 
eller reduktion av mineraler, vilket gör dem tillgängliga 
för växternas rötter.

Bild 7: Vissnandet före döden hos tomatplanta.

Bild 8: Epinasti hos gurka.

Vissnandet syns först på de yngsta bladen och generellt 
under de varmaste timmarna på dagen. När sjukdomen 
framskrider blir vissnandet tydligare under dagen, ibland 
till och med dör växten helt (Bild 7). Kloros, nekros  
eller helt enkelt epinasties (grönvissnande med förfall av 
växtens organ) kan uppträda innan allmänna symtom på 
vissnandet syns (Bild 8).

kräva en annan lösning, och kunskapen om relationen 
värdar x patogen är avgörande för en lyckad kontroll. 
Best4Soil ger kunskaper om värdväxt x patogen eller  
nematodrelation genom två databaser (länkar till schema). 
 


