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Boel Sandskär vid Växtskyddscentralen i Alnarp
har översatt och bearbetat denna intressanta
skrift om biologisk bekämpning från tyskan och
gjort tillägg för svenska förhållanden.

Skriften (som kallas bok, men mer känns som
ett hä1le) inleds med en kort infbrmation om vad
man i dagsläget menar med biologisk bekämp-
ning och bekämpningsmedel. Följande defi nition
ges för bekämpningmedel: Med biologiskt be'
ktimpningsmedel avses en bioteknisk organism
som framställts ,s(irskilt för att förebygga eller
motyerka utt djur, växter eller mikroorganismer,
döribland virus, .förorsnkctr skada eller olcigen-
het .för mcinniskors hcilsa elLer skada på egen'
dom. Det låter kanske lite märkligt med begrep-
pet bioteknisk organism. Som biotekniska orga-
nismer betraktas enligt Miljöbalken de organis-
mer som man framställer (odlar fram) i bekämp-
ningssyfie. De masstijrökas i laboratorier av

kommersiella firmor och säljs över hela Europa.
Efter detta intressanta inledande stycke följer

ett väl illustrerat kapitel om de olika skadedjur
som man har problem med i växthus och om de

djur man använder fbr att bekämpa dem. Skade-
djuren illustreras med fotografier och teckningar.
I några fall finns för närstående arter bestäm-
ningsscheman med enkla teckningar (dock tyvän
utan tillräcklig förklarande text). En allmän ut-
vecklingscykel för bladlöss resp. tripsar har ock-
så ritats. De djur som används tör bekämpning
kallas genomgående nyttodjur och omf'attar små
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parasitsteklar, skinnbaggar, gallmyggor, blom-
flugor, skalbaggar, kvalster och nematoder
(rundmaskar). Dessa beskrivs relativt ingående
vad gäller utseende och biologi och man får tips
om hur man kan hålla dem i odling.

Ett kapitel ägnas åt nyttodjur med brett v:ird-
spektrum, dvs arter som är predatorer och angri-
per i stort sett alla mindre djur de kommer över.
Till sådana hör larver av guldögonsländor samt
rovkvalster, skinnbaggar och flugor. Därpå följer
ett kapitel om insektspatogena svampar, bakte-
rier och virus.

Det kanske viktigaste kapitlet för odlaren tar
upp rekommendationer ftir integrerat växtskydd i
grönsaks- och prydnadsväxtodling i växthus. Här
ges noggranna praktiska tips för hur man går till
väga vid användningen av nyttodjuren och vilka
kemiska bekämpningsmedel man kan använda i
kombination med dem. Det finns bra tabeller
över kemiska bekämpningsmedel som man kan
använda tillsammans med nyttodjuren utan att
skada dessa.

Slutligen finns information om var man kan
köpa "nyttodjur "och mikrobiologiska bekämp-
ningsmedel i Sverige.

Allmänt sett innehåller "boken" mycket infbr-
mation om bekämpning av skadedjur. Den vinner
på fina fotografier och teckningar. Aven den som
inte är intresserad av själva bekämpningen hittar
intressant information om insekter som är skade-
djur och hur man kan kontrollera dem utan att ta
till otäcka gifler. Det känns bra att biologisk be-
kämpning börjar bli ett användbart alternativ/
komplement till alla gifier som används. Boken
tar upp bekämpning under kontrollerade former i
växthus men kan också inspirera till ökad använ-
ding av biologisk bekämpning i naturen. Man
kan lätt inse att detta kommer att vara positivt för
den biologiska mång1älden.
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