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havarens motatgerder efter sitt ca 3o:de d.r representerar i medeltal
bara halften av verdet hos motsvarande lika gamla oinlekterade hus.

Ur den av husbocken fdrorsakade virdeminskningen som funktion av
tiden kan man berikna den maximala skadegtirelsen i de undersdkta
husen till 3,75-o.,i per ir.

Husbockens betydelse som skadedjur i trfius ir i vAra dagar stiirre
dn tidigare, dels emedan man numera anviinder klenare virkesdimensioner
dels emedan vi"ra nuvarande ordinart uppfdrda trehus av regelverks-
konstruktion er betydligt kenshgare ftir husbockens skadegtirebe en stock-
hus. Darfdr kinar sig alla itgiirder, som avser att fdrhindra spridning
t.ex. med m<ibter eller rivningsvirke, att ftirebygga antrepp, t.ex. an-
vd.ndning av impregnerat virke, eller att utrota lanrr och imagines i
redan infekterade trekonstruktioner och byggaader.

Diskussion: Pi ir6gor av dr Lekander upplyste fdredragshalaren,
dels att uppgiften om att utvecklingstidens lihgd f<ir husbocken torde
variera mellan 5 och rz ir er en ftirmodan, medan en utvecklingstid pi
7 ir ir Iastslagen, dels att det pi grlnd av brist pi meteorologiska obser-
vationer icke varit mtijli6t att,amfdra humiditetstalen ftir Ktikar och
Alands huvud6-

Nesta litredr€shillare var fil. mag. Arnold Stenmark, som talade dver
amnet

Nilgta crfarcnhctct do dhrt elld r.hit.lr.ingst .d.L

Ht sten 1956 utlades av Statens vextslg/ddsanstalt ett st<irre ftirs6k
mot jordgu bbsk v alster (Ta/sorrernus pallidus Banks), varvid fdljande
preparatty?er begagnades: edtin (r8,5o,t"1, Meta-Systoa, ?alalion (359L),
hdan (8o1o), Kellhattz, diazinon (zoo/ol och malation (5olo). Siffrorna
inom parentes anger halten verksam substans i det anvinda handels-
preparatet och preparaten begagnades i resp. fdljande utspddningar
o,t1o6, o,t o,/o, o,o5o/o, o,zo/o, o,rsyo, o,2o/o oc}r o,zlo. Vatskemengden
per hektar var 2 ooo liter. Behandlingen utfdrdes efter det att sktirden
avslutats. Med varje bekdmpningsmedel genomfd,rdes dels en, dels tvi,
dels tre besprutningar fdr att utrdna, hur minga behandlingar, som er-
fordras, frir att ett tillfredsstalande resultat skall vinnas. I de fall, niir
flera behandlingar gjordes, skedde besprutningarna med 5-6 dagars
mellarrum. Besta effekten uppnAddes med endrin och diazinon och av
dessa tvd var endrinet det bista. Skillnaden i effekt mellan tve och tre
behandlingar ir ifr{ga om dessa tvi medel s6. obetydlig, att tva besprut-
ningar fAr anses vara fullt tillfredsstalande. Under vdlen 1957 utlades
even ett ftirsdk med endrin och diazinon, och dirvid spreds r ooo liter
sprutvetska per hektar. Resultaten frin detta fdrstik f<ireligger innu inte,
men av iakttatelser vid utld.ggningen av fiirsiiket att ddma synes denna

Ertomol. Ts. Arg.78- H.4, tg57



G. \ORDLUND: TIONDE NORDISTA ENTOMOLOGMdTET 2I3

vatskemangd inte vara tillriicklig ftir att ge den ntidvindiga vitningen
av de unga bladen i plantomas mitt, diir skadedjuren ftiretradesvis uppe-
haller sig.

Di och di inkommer rapporter om att man inte fir t lrecklg effekt
mot spinn i vixthus med de organiska fosforfdreningama, och man
fdrklarar detta med att kvalstern utbildat resistens mot dessa kemikalier.
Ur hl,gienisk s)mpunkt iir dessutom anviindningen av de giftiga fosfor-
{dreningarna i gurkhus mindre tilltalande. Av stort intresse ur bida
dessa slmpunkter er darfdr de nya, specifika spinnmedlen, som under
senare ar presenterats pi marlinaden, t. ex. fenson, difenson, klorbensilat
och klorparacid samt tedion. Vara erfarenheter vid anvd.ndning av dessa
i vdxthus kan sammanfattas salunda. Klorbensilat gav i ett Idrstik roo9,o
omedelbar eftekt. Dess eventueUa lAngtidsverkan hade vi dock i detta
forsdk inte t feue att studera. Vid en besprutning med tedion mot spinn
pa gurka konstaterades 15 dagar efter behandlingen negot mer an 8o9i)
effekt. Flera behandlingar med denna substans torde kunna ge bettre
resultat. En blandning av aramit och tedion gav rooo/o omedelbar effekt,
och aven r7 dygn efter bespmtringen var plantorna fortfarande fria
frin spinnkvalster.

Avg6rande fiir dessa preparattjapers anvendning pa vexthuskulturer
blir emellertid vdxtemas fiirmega att tala dem. Vi har gjort nigra mindre
ftirsitk fdr att fe en uppfattning herom. Difenson, Ienson och klorpara-
cid gav inga brlnnskador vare sig pi bladverk eller utslagna blommor
av ett flertal vextslat. Aramit och Kelthane framkallade skador pi
vissa prydnadsvixter men inte pi andra. Tedion visade sig helt oskad-
ligt fdr de krukvS.xter, som begatnades i idrsdket, men p6. blommorna
av somliga vaxtarter slmtes mindre brannflAckar efter behandling med
blandningen tedion + aramit.

IIed hansyn till den roll, som spinnet spelar som skadegiirare pd. gurka,
6r emellertid ifrigavarande preparattypers inverkan pi gurkvdxter av
mycket stort intresse. Difenson, fenson och klorparacid faller di ome-
delbart bort, eftersom tillverkarna av dessa sjdlva varnar ftir deras an-
viindning pl. gurka. Det senaste arets f<irsiik har gjort att vi bdrjat stela
vissa fdrhoppningar pe tedionet. I de ftirs<ik der endast en behandling
har gjorts, har inga skador kunnat konstateras pi gurkoma, och inte
heller r-id upprepade behandliagar har ri varit fallet. Upptill 7 besprut-
ningar under en tid av omkring 50 dagar skadade salunda inte pe nAgot
sett plantoma. Fruktsettningen var ocks5. normal och glrkorna av
god kvalitet. Tedion finnes numera iven i form av riikbomber och f6rs6k
med dessa pigir fdr nervarande.

I anslutning till fdredraget upplyste cand. mag. Borge Peters€n, att
man i Danmark anyender paration i vasentligt hdgre koncentration,
niirnligen o,59/o, vilket giyit battre resultat in det som redovisats i fdre-
draget.
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