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Av diurVarldens alla arter utgё res minst tre

lardcdclar eller bortat l mibOn av insekter.De―
ras reproduktionsfё rmaga ar fantastisk: den
sammanlagda avkomman fran ett enda ur―
sprungsdiur kan pl en sasong uppga till milioner.

Likval dranks viinte linsekter,och den viktigas―

tc orsaken till detta ar att de allra flesta insekter

blir siuka cner dё r innan dc hinner 16rё ka sig.

Dct flnns manga olika ttukdOmstinstind hOs

insekter― kanske lika rnanga som hos rnanniskan

可alv Det rlnns infektionsttukdOmar, tumё rer

och gcnctiska ttukdOmar,det rlnns st6rningar i

amncsomsattningen och naringsbrist, och det
rlnns ttukdOmar som orsakas av kemiska cner

fysikaliska skador,cner av skador fran parasitin―

sekter och predatorcr Laran om alla dessa ttuk―

domstillstind kallas insektpatologi.De nesta in_

scktpatologer brukar arbeta med insekternas in―

fektionsttukdOmar,alltsa sidana ttukdOmar som

orsakas av t ex bakterier, virus, svampar och
prOtOzOer Anledningcn till detta ar att sadan

forskning kan fa praktisk betydeise genom att
lcda fram till metoder for nlikrobiologisk bc‐

kampning av skadeinsekter

BakteriettukdOmar

De mikroorganismer som man oftast rlnncri ttu‐

ka cner dё da insekter ar nOg bakterierna Det
flnns ett hundratal inscktpatogena bakte面 earter,

och de flesta kan massodlas pa billiga artirlciclla

substrat utanbr vardtturet.Frambr allt ar det
tva sporbildande baktcrier som blivit berё mda,
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3.ρ op′′′Jα ι ingar i de amerikanska preparaten
''Doom''och''Japidemic",och den orsakar s k

mJolkttuka hOSlarverna avjapanbaggen,PopJ′ ′ゴ′

ノαρO″ Fεα, och andra bladhorningar 〔bukdomen
har fatt sitt namn av att den normalt vattenklara

kroppsvatskan hOs siuka insekter blir mJolkvit av

de ca 50 mijardcr bakteriesporer som bildas i
Varie ml b10dvatska.Japanbaggen kom omkring
1916 ёver till Nordamerika frin Japan,och efter‐

som den da kom att sakna naturliga rlender,
breddc dcn mycket hastigt ut sig och blev ett

mycket svart skadettur pa framR)r allt vall―
vaxter. Man prё vade da med viss framging att

bekampa den med nematodcr men ёvergick sa

smaningOm til1 3 ρορ〃″α′,sonl visade sig ha en
helt fantastisk effckt. Visserligen kunde det ta

l_2 manadcrinnan iarverna dog,rnen verkan var

langvarig,cftcrsonl bakteriesporcrna kunde halla

sig vitala i marken ett lugotal ar efter det att

varddiuren dё tt ut,och japanbaggcn ar nu knap―

past langrc nagOt problenn i USA. I bl a Frank―

rike och Schweiz har blde B ρop′′′′α′och nagra

andra narstaendc baktericarter visat sig anvand_

bara mot andra bladhorningar, sarskilt/771ρ 力′―

′,lα〃ο″′22a」 a′Fs.Tyvarr ar 3.′。ρ″′′α′―preparat

dyra, eftersom baktericn sporulcrar daligt pa
konst』 orda Substrat och darbr maste framsthl―

las i levande insekter

Den mest anvinda insektpatogenen ar utan
tv市 clB r力 ″ガ″gセ′:∫Fs.Artnamnet kommer av
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det tyska Thuringen,dar den i bё ttan pa 1900-ta‐

let orsakade massdёd hos kvarnmottet.Frankri‐

ke var fё rst med att framsthHa denna bakterie
sonl ett ko■lmersiellt preparat:redan 1938 1anse‐

rades den undcr namnet "Spor6ine". Efter
andra varldskrigets slut framstandcs 3.′ 力rr″′71g‐

J′ /1sJs‐ preparat i allt fler lander; p1 1950-talet

fanns det rninst ett dussin preparat i varlden.Nu

ar det fram“ r allt So可 etuniOnen,USA,Frank‐
rike och Japan som producerar sidana preparat.

Åtskilliga tuscn ton av bakterien anvands nu ar_

ligen inomjord‐ och tradgardsbruk varlden ёver.
Utvecklingen av B r力 ″″ルtg′′″sFs till bekamp‐

ningsmedel ar en iang OCh spannande historia,

som bёttar med Louis Pasteur.Genom sina stu‐
dicr pa 1860-talet ёver ttukdOmarna hos silkes‐
mask,raddadc han ju den franska och italienska

silkesindustrin fran en saker ruin. Han utarbe‐

tade darvid metoder att elinlinera den skadliga

protozon ノVοs′′71α  ιο′77bycls Bland annat lade

cmellertid Pasteur ocksa markc till,att daminet i

burar som innchallit ttuka larver ibland var oer‐

hёrt snlittsamt, och att det pa mycket kort tid

kunde ge friska silkesmaskar symptom pl en
bakterieinfektion som var snabbt d6dande,men
dar egentligen ingen bakterietillvttxt kunde kon‐

stateras Det hela var mycket fё rbryllande Se‐

nare kom bakterien att studeras av manga andra

forskare, sarskilt i Frankrike, Tyskland, Japan

och USA,och alla glorde samma iakttagelse som
Pasteur Man fann ocksi att bakterien varlatt att

odla pa enkla substrat,och att unga bakteriekul―

turer var ofarliga,rncdan gamia kulturer hade ett

siags giftverkan pa larverna av manga。lika arter

巧arilar, sa att dessa omedelbart slutade att ata

och senare dog. Den slutliga fё rklaringcn kom

faktiskt inte fbrran 1954, da Angus i Kanada
visade att giftverkan hos de flesta ttarillarver be―

rodde pl en egendO■1lig proteinkristall(para‐

sporkropp,endotoxinkristan),som bara uppstar
nar bakterien bildar sporer,och som frig6res till‐

sammans med dessa, nar bakteriecellvaggen
smaningOnl faller sёnder.

Kristallen ar i sig可 01v helt Ogiftig,och ingen‐

ting hander Om man sprutarin den i blodct pa en

frisk ttarilsiarv Men i tarmen hos en larv,dar

tarmsaften ar alkalisk(pH minSt8,9)och innehal―

lcr agg宙 testtalkandc och rcduccrande enzymcr,
sa lё ses kristanen upp i giftiga enhctcr. Ingen

annan insektordning(t eX nyttiga parasitsteklar),

manniska eller ryggradsttur hr mOttagliga br det

har kristangiftct― cndast ttarilsiarver.

Fig l Schematisk teckning av βac〃′″s′力〃″f″ g′′″sお .

savttl kristallen som den levande sporen brukar inga i
kommersicna preparat

Schematic drawing ofβ αε〃′′s′力″′′71g′′″sJs.Both the
crystal and the living sporc are usually included in
commercial preparations.

Nu ar emellcrtid B. r力 ′″′″gF`″sお en mang‐
formig baktcrie,och man delar in den i ett antal

s k serotyper, som har olika egenskaper och

olika effekt rnot olika inscktarter.Nagra av dessa

scrotyper har fё rmagan att bilda ytterligare ett

insektgift, ctt s k termostabilt exotoxin. Detta

gift vcrkar stё rande pa syntesen av RNA hos
insektlarver av flera ordningar, t ex tvavingar,

skalbaggar och ttarilar.Det verkar da」 ёr lang‐
samt dёdande, och det har med framgang pr6-
vats mot husnugor(som synes vara den kansli_
gaste insekten)i Stallar och hё nserier,dar man
da matat boskapen eller hё nsen med bakterie‐

prcparat och med den pafё liden,att flugor sedan

inte kunde utvecklas i spillningen.Men eftersom

man ar Osaker pa om exotoxinet kan paverka
arvsanlagen (exotOXinbildande stammar kan i
stora doser inhibera E)NA― syntesen i vavnads_

odladc humancener),sa undviker rnan tills vida‐

rc cxotoxinproducerande stanlmar i de kom‐

mersicna preparaten, at,linstone i vastvarldcn.

Det ar dOck inte utcslutct att exotoxinproduce―

rande stammar i framtiden kan tt anvandning
mot t ex vaxtpatOgena nematoder och har―
krankslarvcr.I Sovjetunionen rlnns att kё pa sa―

val ''Exotoxin'' som｀ 'Toxobakterin''och''Bi―

toxibacillin", vilka samtliga innehaller dct ak‐

tuclla cxotoxinet.

Sammaniagt cirka 200 arter rJarilar kan nu utan

risk fёr andra organismcr bckampas rned levande

sporpreparat av 3. r/1“ ″ゴ′?gJ′′IsFs. I Europa an―

vands baktcricn mot bl a kalttaril, kalmal,

spinnmal,ringspinnare,frostttaril och 16vskogs‐

nunna.I Sverige har den innu intc anvants
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Di och di dyker nya preparat upp med effekt

mot tidigare okansliga ttarilsarter Sommaren
1973 upptackte man silunda i Danmark,att dcn

amerikanska produkten ''[)iper' har gOd effekt

mot barrskogsnunnan,en skadeinsekt sonl tidi―

gare  helt  motstatt  ana  andra B  r力 ″″′4g―

′′′lsFs― preparat. Helt nyligen har ocksa cn fё rut

okand variant av 3.rrl′ ″ル,gF′ ′IsFs patraffats i ls‐

rael(Var.Jsrα ′′′71sis)Endotoxink五 stallen ar hOs

denna form egendomligt nog ei giftig br 5arils_

larver men daremot starkt verksanl mot stick―

myggor.WHO satsar nu pa att utnyttia bakterien

f6r utrotning av malariamyggor i tropikerna.

Ⅳ【ed all sannolikhet skune den Ocksa kunna an_

vindas mot svcnska stickmygg.

Slutligcn kan namnas,att inan i Japan fbr nag‐

ra lr sedan lanscrade en ny baktcrieart,som man

kanadc fё r B ″,ο″′rα′, och som skulle vara ef―

fektiv mot husΠ ugor.Baktericn iar inga l ett prc‐

parat som heter''Rabirusu'',Inen det ar obckant

om det verkligcn ar en ny bakterieart cller kan―

skc bara en cxotoxinproducerandc form av 3.

′/1′
`″

′″g′′″s′s.

VirussiukdOmar

Ar 1973 frislappte amerikanska myndigheter det

forsta viruspreparatet fё r kommersiellt bruk som

insektmedel.Preparatet som hctcr''Elcar''ener
"San 240 1'' utgё res av ett s k karnpOlyeder―

virus, och det riktar sig mot nattnyn av slaktet

〃′″οr力お,宙lka ar svara skade● ur pa bla bom―

un,intts,tObak och tomat.I Europa anvands det
nu framfё r allt i Spanien. Senare har aven tva

andra karnp01yedcrvirus blivit godkanda fё r

kommersiell spHdning i USA;det rё r sig om

virus mot 16vskogsnunnan och mot den ameri―

kanska granspinnaren O″ g)'′α(=〃′′,7′ rOεα″,ρα)

ρS′′
``′

Orslrgαra

Bakonl frislappandet av det fOrsta 〃′′′ο―

r/1′ s― virus ligger tio ars arbetc av amcrikanska

myndighcter och spccialistcri virologer,patolo―

ger, Inij6experter Det gandc ju att utarbcta re―

levanta tcstmctodcr rncd avsccnde pa effektivitet

och eventuell farlighet hos cn hclt ny typ av
inscktmedcl.Da man nu enats om vilka myckct
utf6rliga tester som skall kr,vas fё r att inscktvi―

rus skan kunna gOdkannas,Och da dessa s,ker‐
hctstcstcr visat,att aven de itta cner niO andra

karnp。 lyCdcrvirus som hittills pr6vats uppen―

barligen ar helt Ofarliga fbr annat an for vardin_

sektcn cncr inilinsckten,kan man vaga fё rutspl

171sι た′′αrο′οg′ /1 οc力
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ett genombrott fёr anvandningen av dylika virus.

Eftcrsom ana virus visar samma positiva resultat

i sakerhetstcsterna, kan kanske dessa tester
smaningOm fёrenklas,nar det galler andra virus

med likartad uppbyggnad och biokenli.

De virus det hhr rёr sig om hё r ana till sl五 ktet

Bαεfr′οソノ″rrs. Fёrutom karnp01yedervirus(ofta

brkortat NPV)hOr granularvirus(GV)till denna
grupp; gemensamt ar att viruspartiklarna ligger

skyddade inuti stora s k ocklusioner ener inklu_

sionskroppar. Hos den fOrsta typcn ar vaゴ e

ocklusion polyedёrformad och innehiller bortat

100 viruspartiklar; hos granularvirus flnns det

bara en cnda viruspartikeli varie oCklusion,som

ar mcra kapSelformad. Granularvirus kallas
ibland ocksa fё r kapSelvirus

Skyddskroppen ar mer ener nlindre kristal―

liniskt uppbyggd och bestar av protein. Inne i

insckttarmen 16ses den upp ― vanligtvis kravs

alkalisk tarmsaft och speciella enzymer― si att

viruspartiklarna blir fria och kan angripa tarm―

epitelet. De vandrar sedan vidarc till bl a fett―

kroppen och till hypodernlis(insektens hudepi‐

tel),dar den egentliga utvecklingen sker,och dar

cellerna si sminingom blir helt fyllda mcd
ocklusioner och virus. De angripna vavnaderna

blir ytterst skё ra, och den nlinsta regndroppe

kan fa den dёda ellcr d6ende larven att brista,si

att det grё tliknande kroppsinnehanet,vilket nu

nastan enbart bestar av virushaltiga skyddskrop―

par,rinner ut och kan spridas.Eftersom det bara

ar i tarmen hos ratt vardinsekt som ocklusioncr‐

na brukar lё sas upp, si kan virus tack vare de

har unika skyddskropparna spridas mcd rov―

lcvande insckter eller ined faglar och sorkar.

Bortat 200Bac″ ′ον′″″s ar nu kanda,。 ch de har

bara patraffats hos insekter(plus en art hos en

raka). De anscs inte vara narmare slakt rned na―

got annat virus frin t ex manniska cner vaxter.

De flesta Bα
`″

ノον′″7rS angriper endast cn eller

ett fital narbcslaktade inscktarter―  sarskilt ar

dct m・anga ttarillarvcr och barrstekellarver som

drabbas. De anses dafё r myCket shkra fOr bio―

logisk bekhmpning,och just Bα
`｀

77′ 0ソ′″″s som in―

scktbckampningSmcdcl har fё rsiagits av blde

WHO och FAO.
I skilda varldsdclar har nu mcr in 40 arter

svara skadcinsekter bekampats med virusprepa―

rat. I de nesta fall har det r6rt sig om karnp01y―

edervirus,som insamlats och anrikats frin ttuka

insekter efter naturliga cpizootier(si kallas epi―

denlier hos diur),OCh Som sedan prё vatsiganska
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Fig 2 1Fig 2 Karnp。lyedervirus frin krusbarsmataren,И ι″αχαs g″οss″′α″Jarα  Viruspartiklarna ligger sonl sma paket
inuti den skyddande aggvitekroppen(ocklusiOnen),Vars kristalliniska uppbyggnad kan skё nJas ―×150000

Nuclear polyhedrosis virus from the magpie moth, Abraxds grossulariata. The virus particles are protected as
multiple embedded bundles within the crystalline protein lattice of the occlusion. - x 150 000.

liten skala. Industrient framsthlls insektvirus i

lcvande insekter som massodlas pa artirlcie‖

diet, men det ar nog bara en tidsfraga innan
insektvirus framstans i vavnadsOdling, ungeぬ r

som t ex poliovaccin En metod att massfё r6ka
och renframsthlla sadesbroddaycts granularvirus

har nyligen utarbetats i Lund;detta virus har en

snabb vcrkan inot smllarver av sadcsbroddflyet,

blde pa laboratorict och i falt.Mycket berё md ar
anvandningen av karnpolyedervirus mot olika
arter av barrsteklar I Kanada har ett virus som

ursprungligen kom frin Sverigc nu framgangSrikt

fungcrat inda scdan 1949 mot rё da talistekein.

Samma virus framsthlls och saus f 6 i Finland av

cn statlig industri,och dct har flera ganger raddat

tanskOgarna bade i svcrigc och Norge, atmin―

stonc pa de sma fors6ksomriden sonl man be―

handlat. Inga nlikrobiologiska insektmcdcl ar
nimligen innu godkinla br registrering och an―

vandning i Sverigc

Merin 80,ら av ana insektvirus som beskrivits

hё r till gruppen 3α (ヽ fr′οl'′ r′ィs,men dct rlnns ocksi
nagra andra solll Sminingom kan bli aktuella som

bekampningsmedcl,bl a darё r att de liksom Bα ―

crr′ονF″″s har de solliuSkansliga viruspartiklarna

inbaddadc i ett skyddande proteinhё bc Salunda
har E″ rο′71οροχl'メ″″S framgingsrikt pr6vats mot

en vccklarettaril pa stora barrskogsarcalcr i Ka―

nada.Aven cytoplasmapolycdcrvirus(CPV,CT‐

′οソ′″″∫)mastc nhmnas.Naturliga infcktioner
mCd(bフοrル・″s ar mycket vanliga i dc nesta

巧arilspopulationcr och hindrar dcm ofta frin att

bli alltf6r omfattande I Japan har helt nyligen ett

(b'ρ οソ′″′イs blivit frisllppt for kommersiell an―

■■ ■ _, ｀
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Fig 3. Larver av krusbarsmataren, Иb″αχas g″ Oss″′α″′α′α, dёda l karnpolyederviros Gcnom
virus' inverkan blir vavnaderna upp16sta, och kroppsinnehanet rinner ut som en gr6t av virus

Virus kan darefter spridas med t ex nyckelpigor Observera den karakteristiska hangandc stan―
ningen hos iarverna

Caterpillars ofthe magpie rnoth,И ι″σχαs grοss〃′α″′α′α,killed by a nuclear polyhedrosis virus.The
disease has rendered the skin very fragile,and the body content easily oozes out as a milky nuid.
This fluid is a suspcnsion of many thousands of polyhedra, which can be dispersed by e g
iady― birds Note the characteristic position of the larvac,hanging hcad downwards

vandning i Skog I Syd‐  och Meuaneuropa har
andra former av CPV visat sig vara anvandbara
mot bl a proccssionsspinnarc, applcrodgump
och ringspinnare En nackdel med de flesta C)'‐

ρOl'′ ″′S OCh E′lrο′,2)pο χァ:″frs ar att de har en

lingsammare verkan an Bα (,″ ′οl,メ″〃s Dc tycks
ocksa ha viss slaktskap med en del virus hos

ryggradsttur.Annu har man inte lyckats infekte―

ra ryggradsttur med dem,men man b6r nOg tins
vidarc krava extra noggranna sakcrhctstcstcr f6r

CPV och E″′ο7710ρOχν′″″S, innan man slapper
dcnl fria som bckampningsmcdel

SvampttukdOmar

Sedan lange har det varit kant,att de insektpato―

gena svamparna kan ha en starkt populationsrcg‐

lerande cffckt i naturen. Emcncrtid vcrkar dct

som om naturliga svamp― epizootier blivit mera

s,1lsynta an dc var fOrr Detta beror antagligcn

pa brukct av insekticider, som slagit ut dc

svampkansiiga individerna, mcn lamnat kvar
mera resistenta former. Minst 500 insektpatogc‐

na svamparter har beskrivits,och en orsak till att

de ar si manga kan vara, att de ttukdomar dc
orsakar― mykoscrna― ar rnyCket lattare att iakt―

ta in andra ttukdomar l slutstadietlevcr dc nes―

ta svampar sapro″ tiSkt pa den dёda insekten

och bildar inangder av sporcr utanpa insektkrop―

pcn. Dessa sporer ar dcssutom ofta karaktcris‐

tiskt fhrgade och gё r den mykos‐ drabbade insek‐

tcn sarskilt iё gonenfanande.

Svamparna har pr6vats som bekampningS‐
medel mot inscktcr tidigare an nagOn annan
mikroorganism. Redan 1884 grundade ryssarna
en fabrik fё r massproduktion av grё nlmykos―

svampcn, ルイ′ノα″/7ゴzゴrr″7 α′7′Sop′′α′. Dcn lades

visserligen ncd nagra ar scnare,Inen fortfarandc

ar det nog i Oststatcrna som man ligger framst

vad ghncr lltnyt」 andet av svampar sonl be‐
kampningSmedel
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Allmant sett ar det emellertid nog si,att man

lange trOtt mera pa bakterier och virus som be‐

kimpningsmedelin pi svampar.En anledning ar

att framgangarna vid bekampningSfbrsё k med
svamp varit sa varierande. Ibland har snabb

100-procentig dё dlighet erhanits,ibland har f6r‐

sё ken hclt misslyckats. Detta beror nog helt en‐

kelt pl att man inte tillrackligt utforskat svam―

parnas verkningsmekanism; att man inte tagit

hansyn till att de flesta svamparter har olika ra―

scr mcd olika virulens och att man inte haft de

ratta mctoderna att massproducera dem.Det ar

nog ocksa sa,att Fnanga av.lisslyckandena varit

skenbara, da“ Or att man bara sett tin den
omedelbara effekten. Numera vet man, att
manga svampar kan ge upphov till sterilitct och

t ex minskad kё ldresistens hos de insekter som

ёverlever,och att de da」6r kan ha sin viktigaste

populationsreglerande effekt under den kana

arstiden.

De flesta insektpatogena svampar kan odlas pa

artirlciella naringSmedier,och de har en stor 16r‐

del jambrt med virus och andra mikroorganis―

mer genom att de kan angripa insekterna direkt

genom huden.De behё vcr antsa inte fё rtaras av

insekterna,och de arda“ ёr sarskilt lampliga rnot

vaxtsugande insekter,t ex blad16ss.

F6r nirvarande intresserar rnan sig sarskilt f6r

ett 10-talinsektpalogena svampar sonl biologiska

bekampningsmedel,men dct ar bara ett tttal som

det inns koHlmersiena preparat av. Det ena av
dessa,''Metaquino'',ar ett brasilianskt preparat

av dcn tidigare omnamnda llrarα ″ヵメぇ′″″,α′,′s〕p―

′′′′ Det anvinds mot olika bladloppor och stri―

tar pa sockerrёr och pa vaHvhxter.Svampen har

ett mycket brett vardspektrum, och nllnst 200
insektarter kan angripas av nagon av dess lninga

raser De flesta mykoserna har rapportcrats frin

skalbaggar, men det Anns ocksa raser isolerade

fran t ex mygglarver. Vid fё rs6k i vaxthus som

utfёrdes vid Statens Vaxtskyddsanstalt i Stock―

holin pa 1940‐talet,「lck man ratt gOda fram‐
gangar med,ヽイ′′α″力′zノ fr′ ,7 mOt anehanda ttarils_

larver Gordflyn,kalflyn,artΠ yn).OVerhuvud ta―

get borde svampar prё vas mycket inera i vaxt_

hus, sonl ju utg6r ett enkelt och latthanterligt

ekosystem med jhmnt klimat och hё g fuktighet.

Hёg luftfuktighet ar namligen alltid gynnsamt fёr

svampinfektioner, mycket mera an f6r bak―
terioser och viroser.

Det andra konlmersiella svamppreparatet,
''Bovcrin'', grundar sig pl den s k vitmykos―

Fig 4 Flugmё gel,E′ :′ο″:Oρ /1′力ο″a sp pa en muscid
(Sl)SVampen hartrangt ut menan bakkroppssegmen―
ten och bndat s k konidiesporer, vilka kastats ut pa
underlaget

E″ ′ο″:ορ/1′ /7οra sp on a ny(Muscidac s l)The fun―
gus has emerged through the intersegmental areas and

需 li:跳 1霞ち織 計 違 :鷺 1鮒ド
harged証 ぬe sup―

svampen,3′ α′
`1'′

′・′α bassFα″α Dct ar ctt sO巧 e―

tiskt preparat, och det rekommenderas sarskilt

mot koloradobaggen, Inen,ven mot t ex ttpple―

vecklarc F bα s∫メα″α har tidigare producerats av

atnlinstone tvi amerikanska industrier,Inest fё r

anvandning mot bladatande skinnbaggar c′ ′SS′S

′′″εορr′ ″′s)och mOt masmott.
En annan art av B′ αタッ′″′α,3 b″Og″ メαrri′ (ti‐

digare 3. ′′71′′′α)studeras sedan en tid sarskilt
ingiende i Frankrike,och den kommer troligen
snart att lanseras f6r bekampning av vissa rnark―

levande insekter,t ex olonborrar och jordflyn.

En insektsvamp som nastan ala minniskor
har sett ar E″ r。″,οp力 r力 ο″α ″,frSCα ′ Det ar den

svampen som bildar en vitaktig ring av sporer



runt dё da flugor pa t ex fёnsterrutor. De nesta

bladluskolonier brukar―  onl man ei besprutar

dem,och om inte haftigt regn,nyckelpigor ener

andra nyttoinsekter gё r slut pa denl_duka under

i nagon E′7′0″,Op力′力0″α―epizooti framat slutet av

hёgsommaren. Men de har di ofta hunnit skada

kulturvaxterna alltfё r rnycket,och inan vill aHtsa

garna tidigarelagga E/1rο′7:Oρたr力ο′α―infektioner‐

na Vid Lantbrukshё gskolan i Ultuna utvecklade

man i mitten av 1960-talet en elegant rnetod att

odla vissa E77′ 0′770p力 ′770″α―arter pa naHngs16s―

ning i vermikulit i tillslutna platburkar. Dessa

kulturer var relativt lagringsdugliga,och det var

meningen att burkarna skuHe kunna distribueras

direkt till odlarna. Tyvarr blev metoden aldrig

ordentligt testad i長主lt. I Arnerika har man helt

nyligen utvecklat uppcnbarligen myckct effekti―

va massodlingsmetoder br en del E″′ο771ορ力‐

′/1ο″α‐arter, men aven har aterstar annu omfat‐

tandc長 1ltfё rsё k.

3′α frν ′″′α, ハイ
`′

α″/1′そ′rr′ 71 och E″ rο 7770p力 r/1ο rα

ar de svampSllkten som ar mest berё mda som
bekhmpningsmcdcl mot skadeinsektcr pi vara
grё dor Mcn pa olika han i varlden studcrar inan

numera aven nera andra former mera malin‐
riktat, t cx ttJ″ Srrr′′′α r力ο″7ρ SO′?Fi mot citrus‐

kvalstrct P力 )'′
′οcoprrrrra ο′′れ,οra i FloHda och

Texas, 'Vο ′,1′″′θ ′′′θ
),′
 mot ″ι′′οr″ピs‐ larver pa

SOiabOnOr i North Carolina, arter av sl五 ktet

Иs(力′″sο ″′α mot vita flygare i So可 etuniOnen,

samt /′″′Fc′′″rr′71 ′
`ε

α77′ ′ mOt bladlё ss och vita

flygare i Storbritannien och avcn vid Lantbruks―

univcrsitetet l」ltuna Ocksi slhktet Cο′′ο′710′ ,り '―

ε′s ti‖ drar sig viss uppmarksamhet,cftcrsonl det

ar specialiscrat pa mygglarver.Sarskilt i Iく anada
och Sovjetunionen och pl en del sё derhavsё ar

arbetar man dh“ёr pi metodcr att utnytla Cο ‐

′′ο″,ο ″,yε′s― svampen fё r mygg‐  och knottbe―

kampning.
Ett intressant omrade ar insektsvamparnas

spcciena toxiner. Dessa ar annu myCket ofu‖ ―

standigt kinda,men det arinte Om● ligt,att man

smaningOm kan dra nytta av svamparnas insekt―

specirlka tOxiner, precis som vi nu utnyttiar
antibiotika frin sa rninga svampar

Protozo朝 ukdOmar

Protozocr ar cnceniga diur Och det rlnns minst

1500 artcr som utvecklas i insekter Dc nesta

arterna istadkonllncr inga skador ener ar rcnt av

tll nytta fё r insckten,genom att t cx producera

′″s′た′′αrο′οg′″οc力
`ノ
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vitanliner,men atskilliga hundra artcr ar insekt_

patogena Manga har en lingsam och komplice―

rad livscykel,och till skillnad fran bakterier,vi―

rus och svampar kan de daだ or inte alls anvindas

som snabbverkande biologiska insekticider.Men

de har i alla fall ett rnycket stort in■ ytande pa de

flesta insektpopulationer genom att de nedsattcr

vitalitetcn,  fruktsamheten  ener livslingdcn.

Dessutom anses de i hё g grad kunna underlatta

savttl artirlciella sOm naturliga infektioner av

bakterier, virus och svampar, och de ■linskar

aven mangden erforderliga insekticider.Vid bio―

logisk bckampning kan det alltsi lё na sig att

uppmarksanlma balansen mellan skadeinsck‐
terna och deras protozoer, och dctta kan krava

utspridning av ytterligare protozoer ― eller av

deras vard●ur Det inns excmpel dar proto―
zoerna inte klarat ёvervintringen, dhJOr att dc

da d6dat alla sina skyddande virdar(skadeinsek―

terna),Inen dar inan anda lyCkats bevara en fun‐

gerande protozostam frin ar till ar genom att

samtidigt introducera en annan mottaglig vardin_

sekt,som inte dё das.

Protozoerna smittar insekterna via fё dan,ener

i en del fall via parasitinsektcr, och minga av

dem kan― liksom f ё aven virus_ocksi direkt

ёverfё ras menan generationerna via aggen ln_

sektpatogena protozoer kan annu inte mass―

framsthllas pa konstgiOrda substrat,utan de mis―

te liksonl virus odlas ilevande insekter Det flnns

annu inga konllnersiena preparat

De flcsta och viktigaste insektpatogena proto―

zoerna rlnner man inonl gruppcrna Sporozoa och

ⅣIicrospora,Inen aven t ex flagellater och amё ―

bor har patogena arter sonl reko■ lmcnderats fbr

biologisk  inscktbekampning:  flagellater  mot

tvavingar, amё bor tillsammans med nlicrospo―

ridierrnot grashoppOr lnom Sporozoa atcrrlnnes

coccidier och gregariner med pafanandc manga
former som angriper spannmalsskadediur,OCh
som kanskc kan anvandas mot t cx lnJolbaggar,
angrar Och kvarnmott.

Den viktigaste gruppen ar cmcnertid utan tvi‐

vel Microspora med bla nara 600 artcr s k
nlikrosporidier, vilka ar yttcrst vanliga hos ana

insektordningar. Flera framgingsrika raltforsё k

har rapportcrats, dar man anvant lllikrospo―
ridie― arter av sl嵐ktena r/1′′。/7α″′α och Nο s′″,α

mot skadliga 5arilar i frukttradgardar och i skog,

och mot vivlar,bl a bomullsvivein,И ′?r/1ο ″ο″:′イS

grα″
`ノ

′s Helt nyligcn har WHOほ tit prё va arten

Nοs′′,lα αむιrα ′(Sr′ gο′7り '′α′)mot malariamyg‐
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Fig 5 Sporer av gregariniden Sy″ cys′ ′sa′s力″α
`fran iarv av trollslindan 

И′s力 71α

ッ:″ Jグis _× 2400.

Spores Of the gregarine Sll″ εysris α′s力 71a`from a nymph ofthe dragon■ yИ′sЙ″α
ッ′″′′is ―×2400

gor i Panama Denna nlikrosporidie dё dar inte

myggorna sarskilt effektivt,men i sthnet hindrar

den malariaparasiten fran att utvecklas inuti

myggorna. Man har nu dessutom funnit,att om
den aktucHaノVο s`′ ,7α _arten itticeras i nagon stor

nattflylarv,t exJり′′′οr/7FS,Sa kan man erhana lo
■liUarder sporer frin en enda larv,Inot bara kan―
ske 1/2 mijon i en liten mygglarv.Mikrospori‐

dicn kan daゴ6r framstinas i tilirickliga in,ngder

fOr att anvandas fbr biologisk bckampning av
malariaparasiten.

Ovriga infektionsttukdOmar

Jag har nu n,mnt litc om baktcricr,virus,svam‐

par och protozoer, men ingcnting Om de 6vriga

mikrobi010giska grupper som kan asamka insek―

tcrna  ttukdOmar,  nanlligen  rickettsier och

mykoplasma. Dessa grupper ar visserligen i och

for sig ytterst intressanta(Se tex R. Larssons

artikeli vo1 99,sid 71-84 i denna tidskrift),rnen

det ar knappast troligt,att de nigonsin konlmer

att anvandas fbr biologisk bekampning.

Aven ncmatoderna brukarinkluderas,nar rnan
behandlar lllikrobiologisk bekampning,trots att

deju ar flerceniga organismcr.Orsaken ar,att dc

ofta kan massforё kas pa naringsplattor ungcぬ r

som baktcricr, och att dc bildar resistenta vil―

stadier, sOm kan appHceras i grё dorna ungeぬ r

som lllikrobiologiska medel. Flera viktiga in―

sektparasiterande former rlnns som kan anvan―

das for biologisk bekimpning. Bland annat fё r‐

sё ker forskare i Urncl att utveckla nematodpre―

parat inot snytbaggcn,sOmju ar SverigCS kanske

||||
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allra宙ktigaste skade"ur,nu sedan DDT bl市 it

おruudet.

Pllkrobiologiska insektmedel ― FOr‐ och nack‐

delar,eventuella risker

Ana vet,att rnikroblologiska bekhmpningsmedel

har manga 16rdelar. De ar selektiva och a‖ tsa

o■ ast oね rligaお r nyttiga insekter,och deわ r‐

giftar inte mijё n Dc ar naturliga insckticider

som naturen under arnliloncrna anpassat sig till.

Vi tillfёr antsa inte naturen nagot nytt,som dcn

kan ha svart att g6ra sig av med,nar vi anvander

insektpatogcncr. Dc gcr inte upphov till rcsi―

stensё kning hos skadcinsckterna―  atminstonc

inte ans i sanllna utstrackning SOm kemiska in‐

sekticider ― och dc ar relativt lagringsdugliga
jambrt mcd dc parasitinsekter och predatorer,

som anvlnds itraditioncn bio10giSk bekampning

Dc ar iattspridda och kan ibland spridas ttalVa pa

naturlig vag via t cx fagiar, sorkar och insekter

Samtidigt har de inte den tendensen att sprida sig

alltfё r snabbt och uttunnas,si som t ex parasit―

insckterna ofta gё r. Ibland kan de stabiliseras i

mij6n och vara verksammaiflera ar,men de kan

ocksa anvandas sonl insekticider, eftersom de
ofta har mindre krav pa mijё anpassning in vad

parasitiska och rovlevande insekter har.

ⅣIen sJalvfallet har insektpatogenerna ocksa

nackdclar. Den viktigaste nackdelen ar kanske
att de biologiska medlen kraver hclt andra kun‐

skaper an de brcd― och snabbverkandc kcmlska
insekticiderna l dag ar det cgentligen bara Bα

`・

′′―

′″sr/1″ r′ 71g′′′,s,s och vissa virus som kan anvan―

das pa samma enkla satt sOm kemikalicr. Men
aven dar mastc vi kanna tin, att vattC insekt
kraver sltt virus, och att sanlma β  ′/1〃″′lt―

g′′′,sFs― preparat inte gar att anvanda mot ana

巧aHlar.Eftersom insektttukdOmar inte ar omc_
delbart dё dande utan kan krava nagOn dag upp

till flera veckor(bcroende pa siukdomsorganism,

insektstadium,temperatur m m),sa ar tidpunk_

●
Ｆ
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Fig.6 BIodutstryk fran dyngbaggcn/4ρ 力οグJ〃 slo′ ′′″S, lnfekterad med coccidier c4′′′′lla sp,schizozoiter)―

×250.

BIood smear from the dung‐ beetle Иρ力οグJ′ sJら′′′″S With a coccidian infection 1/4′ ′″llα sp,schizozoites)―
×250
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ten br behandling kritisk,atminstone inomjord―

bruk och tradgardsbruk,dar rnassangreppen alt‐

sa maste kunna fё rutsagas pa ett tidigarc stadi‐

um,nar larverna ar sma Och gё r inindre skador

Aven den berёmda selektiviteten hos de nlik‐

robiologiska preparaten medfor ncra nackdelar.

En nackdel ar av ekOnonlisk natur.Ett preparat

som bara verkar inot en enda sorts skadeinsekt

salis naturligtvis nlindre an ett brcdverkande.

skune medlet dessutom fi permanent kontron‐

effekt genonl att stanna kvar i inijё n,sa har den

industri som utvccklat preparatet intc」 Ort na_

gon 16nsam satsning. En annan nackdel med

selektiviteten ar att det pa vara gr6dor ofta upp‐

trader flcra skadcg6rare samtidigt C)lika patoge‐

ner kan visserligen kombineras i s k cock―

tail― preparat,men det ar inte sikert,att det rlnns

effektiva patogener mot ana skadeinsektcr som
ar aktuella Och cn tillsats av kcmiska rnedel kan

ju helt sia ut dc naturliga nenderna och deras

vikarierande vardttur,OCh darmed gё ra den bio‐

logiska bekampningen meningslё s.

SIutligen skan det inte fё rnekas, att lagrings‐

duglighctcn fOr rninga nlikrobiologiska medel ar

simre an fbr kcmikalier, aven Onl blde 3.
r/1`ィ″J″ g′′″∫′s OCh Vissa virus kan lagras i decen―

nicr Aven miuё kansligheten ar stёre:virus til

● direkt S01jusi svampar kravcr hё g fuktighet

fbr att infektera.

En viktig friga ar om inte t ex insektvirus och

insektbaktcrier kan mutera och bli farliga, kan―

ske humanpatogena.Svaret ar,att ana nlikr00r_
ganismer rnuterar,men att de mutationssteg som

kravs fOr att de starkt specialiserade insektpato‐

gcncrna skall bli farliga fbr t ex manniskan ar si

manga, 。ch chansen att de skan intraffa i ratt

ordning ar si OsannOlik, att vi kan bortse frin

den risken,liksom vi gё r nar vi rncdvetet sprider

ut t ex streptokocker i rlimiё lk OCh youghurt,
mёgelsvampari dessertostar ochjistsvampar br

bakningsindamll.
Dessutonl ar det knappast aktuellt att sprida ut

ens tillnarmclscvis si stora rnangdcr av inscktpa―

togenerna som dct upptradcr vid naturliga epi―

zooticr. Vad dct oftast gi‖ er ar att hclt enkelt

tidigarellgga en naturlig infektion, sa att den

verkar mcdan insekterna ar sma och annu intc

har hunnit asamka skador pa grё dorna Sonl ex―

cmpcl kan namnas,att vartenda sallads― och kal‐

huvud i vissa delar av USA uppgcs innchana 4
mibarder viruspartiklar pcr huvud. Dct hr virus

frin dёda larvcr av dct amerikanska kalflyet,

ルFc力″ルsiα ″′4 mibarder:det ar dllrackligt br

attta dё d pa l mijon larver.Om larverna i stallet

hade bckampats lned virus,sa hadc de dё tt pl ett

tidigare stadium,och man hade fitt inindre ska‐

dor, samtidigt som vaxterna hade smctats ned
med nlindre vlrus

lnsektpatologin sonl forskningsgren i Sverige

l de allra flesta lander har dct tagit iang tid innan

man  insctt  betydelsen  av  inscktpatologisk

forskning  Globalt sett satsas dct fortfarande

stё rre belopp pa traditionell insckticidforskning

an pa forskning kring altcrnativa metoder. Men

det ridcr ingen tvekan om att Sverige ligger

mycket lingt bak nar det gぅ ller insektpatologisk

forskning Medan man i utlandct satsar pa sar_

skilda inscktpatologiska institut och pa fasta for_

skartianster(cnbart Frankrike lar ha nlinst ett

30‐ tal janster),sa har forskningen i Sverige mast

bedrivas hё gst erratiskt pa tillfhHiga fёrsknings‐

ansiag och pl initiativ frin enskilda forskare.

Men vaJё r ar dl insektpatologin sa under_

varderad i sverige? En anlcdning kan vara, att

den ildre gcncrationen av biologer lange var allt―

16r don1lnant Och den gencratlonen hade kvar

en missmodig insthlning till biologisk bekamp‐

ning alltsedan 1930‐ talct,da nera stora biologis‐

ka bckampningSfёrsё k nlisslyckades,och da dc
kcnliska insekticiderna i sthHet tycktes vara 10s‐

ningcn

En annan orsak ar naturligtvis att vara skadc―

inscktcr orsakar f6rhanandcvis sma problem.

Minga skadcinsekter berlnncr sig i Sverige pl
grinsen av sitt utbrcdningsomrade, at.linstone

nar det giller jordbruksskadediuren,Och de an‐

sthHer dhJOr inte lika stora hattningar som lang_

re s6derut.Nar dct ganer vara verkligt allvarliga

skadegё rare,som snytbaggen och vissa barkbor―

rar i vara skogar, sa tror man f6r narvarande
mcra pa feromoner och andra kenllska sub‐
stanser in pl inscktpatogener. Men detta ar en

kortsiktig instanning som dct flnns an anlcdning

att varna f6r. Ingen enskild bekampningSmctod
kan pa sikt ersitta ana andra mctoder Naturen
kommer antid att pl ollka satt s6ka aterskapa
den balans som vi rubbar genom var odling Och

vira bck,mpningsitgarder. Ensidighet kan och
far inte innas i naturcn,och dct konlmcr alltid

att vara n6dvandigt att byta bekampningsmctod

ener att intcgrera olika mctodcr.Vi mistc antsi

satsa pa α′′rl mctodcr, intc bara pl kemiska―



eller mikrobiologiska-15r att klara vir brsё l‐

ning och var mib6 i framtiden.

SIutligen kan yttcrligare en orsak till insektpa―

tologins eftcrsatta stalining i SVcrigc sparas i

Produktkontrollnamndens hanning under en
bUd aV ar.Trots nera past6tningar har man dar

vagrat att fatta nagot principbeslut angiende in―

sektpatogener som bekhmpningsmedel,och vara
tinampadc institutioner har darfOr sagt sig inte

vaga satsa pa utvcckling av medel, som kanske

aldrig kan bli godkanda. under hanvisning till

vad som namnts i dct fё regaendc bctraffande

shkerhetsaspekterna,trorjag dock att risken fbr

en si negativ bedё mning frin ProduktkontroH‐

namndens sida ar synnerligen liten.Den skulleju

darmed ga emot an internationell erfarenhct Vid

ett internationclit arbetsmёte i Stockholm i m可

1979, som arrangerades av Naturvardsverkets

forskningsnamnd tillsammans med just Produkt―

kontroHnamnden,cnadcs man ocksi om att''it
was desirablc to facilitate the use of biological

control agents(naturally occurring nlicroorga‐

nisms and biochenlicals) as enVirOnmentally

more acceptable alternatives in somc cases to

chemical pesticides''.En jusning ar kanskc dar―

fё r i siktc fё r dcn tillampade inscktpatologin i

Svcrige.

Men aven Om sa inte skulle vara frallet,宙 1l jag

garna uppmana alla modiga intresscradc, att

trots ant fbrsё ka satsa pa insektpatologisk

forskning Ty insektpatologin ar ett gigantiskt

och dynamiskt amne med goda chanscr till span‐

nande och ovintade upptackter. Det var insekt―

patologisk forskning som resulterade it ex d'Hc―

rclle's upptackt av denお rsta bakteriofagen(fran

grishoppsbakterier), OCh det var genom sin

forskning kring sllkesmaskens siukdOmar som
Pasteur fann nyckeln till viktiga frigor rё rande

rabies och lnJaltbrand. Nar det ghller t ex ut―

brcdningen av viktiga inscktttukdOmar ar sveri―

ge forfarande en myckct vit flack pl kartan, sa

nog flnns har upptackter att gё ra
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Under senare ar har behovet av en ny skalbaggs―

katalog varit stort. Den sista katalogen kom ut

1960 och det kan kanske anses att det vore on6-

digt att redan cfter ca 20 ar kosta pl en ny Si ar

emenertid ingalunda fallet  lnonl skalbaggs‐

systematiken har atskilligt hant under 60‐ och
70‐ talet,och inte nlinst ett stort antal nya arter

har tillkommit.Det var da“ ёr ghdiande med
denna, 1979 ars Enumeratio.

Katalogen tar upp ana kanda skalbaggsarter

som en chccklista.Fё r vatte art markeras om
den fOrekonllncr i Finland, Sverige, Norge,
Danmark samt i de fennoskandiska delarna av

SO可 etuniOnen och i Estland― Lettland.Daremot
rlnns ingen uppdelning i landskap Detta senare

ar en av de viktigare skilinaderna gentcmot 1960

ars katalog,liksonl att kolumnen fbr norra Tysk‐

land rcsp. Brittiska ёarna saknas. Arterna ar
sedvanligt uppdelade pa slaktcn och famluer
och, som en nyhet, i underfamiter och tribus.

Subspccies ar ocksi namnda.
Nar det gallcr nomenklatur och systematik ar

den nya katalogen utsatt fё r mycket drastiska
omandringar.Eftersom man tin varie priS Velat

bUa de internationella nomenklaturreglerna,har

ett sa stort antai namn andrats, bide nar det
galler arter och slhkten, att man kanner sig v‖ ―

sen. Fё r de entomologer som idag kanner de
nesta skalbaggsnamn,kommer dct sannolikt att
dr●a ratt minga lrinnan man''6vat in"de nya
namnen.Att man gatt til1 6verdrift med namn‐

andringar ar det enda verkligen negativa med
Enumeratio Vi hoppas nu alla pa en lugnare
period.Bl a ansag den stora systematikern Cari

H. Lindroth(i sin bearbetning av carabiderna i
''Handbooks for the identiflcation of 13ritish ln―

sects''),att fё r att behana stabilitet och kontinui―

tet,bё r andringar av latinska namn pa slhkt_。 ch
artnivin hanas till ett n6dvandigt nlinirnum. Sa

har eJ skett har.

sa mycket vardefunare ar att man fёrs6kt

komma ett steg narmare ett naturligt system, 1
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Poinar Jr., G0 1975 Entomogenous Nematodes
Lciden(EJ.Brill)

huvudsak uppgiort efter Crowson. Httr har vl

tidigare legat efter internationent sett. Exem‐

peivis har bland carabiderna″ αr′α′′S placerats

efter И″,α″α,И′plα ″α efter Иgο″夕″,И gο″trr21 ei

ter Pr′″οsric力 rrs osv. Bland vattenbaggarna har

flera slakten brutits ur den gamia famiuen
Hydrophilidac och ttortS tin en ny famiu,Hyd―

raenidae.Famijen Ptiliidac har infogats mellan

Hydrophilidae och Lciodidae. Catopidac och
Colonidac har blivit egna famiber, nagot som
skctt 16r lange sedan i nya varlden  Kort―
vingarna,sonl bearbetats av Jyrki Muona ensam,

har omarrangerats betydligt. Lasaren marker

snart att uppsthllningen av den stora under―

famiben Aleocharinac(dit dC nesta av de sma

kortvingarna hё r)bl市■bremal br den mest om―
fattande fё randringen. Dct b6r i detta samman‐

hang uppmarksanlmas att uppst'1lningen av slak_

tetノ4r力 ′ra blivit oklart,varf6r man eJ kan utlasa

vad sonl ar undersiakten av′ 4r力 ′′α eHer vad som
giOrtS till egna slttkten. Famijen Scarabacidac

har,fёr manga nagot ovantat(mCn riktigt),16r‐

flyttats fran slutet av systemct till i narheten av

histcriderna och helodiderna.Lucanidac,tidiga―

rc uppfattat sonl scarabider,ar nu,Inindre ovan―

tat,en egen famij.I knapparamijen kanner man

sig rcnt bortkonlmen,blde nomenklatoriskt och
systcmatiskt. Trakigt att E′ αrι′ bο′′α″s Palm
fbreslis hcta И′71ρ

`″
′ss夕′εゴC″S Palm Ener vad

sags om att gamia L′ ″ルsル rr“ g′″′クsL.heter
E′α′

`rル
″″gレ′″sL.!Slutligen skall famijen

Ostomidac heta Trogo,itidac(vilket den kanats i

Nordamerika sedan lange).

Det ar n6dvandigt fbr varie coleOpterolog att

skaffa dcn nya katalogen. De ovanstaende ex

emplen pa f6randringar ar blott nagra i en lang

rad.Lasaren b6r dock redan har gё ras uppmark―

sam pa att ett antal(lyckligtvis nlindre)felaktig‐

heter f6rcligger i boken. Dcssa skan emellertid,

enligt muntligt meddelande fran Stig Lundberg,

bli tillrattalagda i kommandc tillagg Enumeratio

Coleopterorum Fennoscandiac ct Daniae kan re―

kvireras fran:Helsingfors Entomologiska Bytes―

fё rening, Zoologiska Museet, N. Jhrnvttgsgatan

13,SF-00100 Helsingfors 10,Finland
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