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Kackerlackorna ar bland de aldsta av de nu
levande insektema och har kominit att bli svara

skadegё rare Och ttukdomSSpridare,som fort kan

spnda sig ёver stora arealer. F6r att kunna
bekampa dem maste vi lara Oss en hel del om

deras biologi och hur de ollka kenliska pre‐
paraten verkar pa dem. I volynl I,「 Fhe Cock‐
roach, A Laboratory lnsect and an lndustHal
PeSt CIutchinson & Co, 1968, London)be―
handlas deras blologi.

I volynl II behandlas kemisk bckttpning av
kackerlackor.Den inleds rned ett kapitel om be‐

kampning i Jdre och modernare tid.I)arefter

tas de upp sonl skadeinsekter och fё rekomsten
inomhus i England,Finland,usA och Vast_
tyskland. Nasta kapitel tar upp de ollka typer

och former som insekticiderna fёrekommer i.
Dttefter tas bekampnings‐ och skyddsutrustning

upp. FёrgnningSfal1 0ch i anslutning till dessa

lagstiftning och sakerhetsfёreskrifter tas upp fё r

ett antal lander. Nasta kapitel tar upp de
preparat som enbart ska halla kackerlackoma

borta fran ex vis matvaror och var de ska

anbHngas pa brpackningar.De sexお jande

kapitlena behandlar de tidigaste insekticiderna,

de naturliga insekticiderna, de syntetiska(med

de naturliga somお rebild),de med l缶 lg l市 s‐

langd (klorerade kolvaten), de med kort livs‐

langd och de nyastc insekticiderna.under dessa

olika rubriker behandlas ett antal gifter, deras

fёrdelar,nackdelar och inverkan pa manniskor.
Nasta kapitel tar upp insekticidernas verkan pa

insektema.Fё uande kapitel behandlar det svara
problemet med resistens mot vissa insckticider

och visar oss utvecklingen i USA under tiden

1951-1975 fё r B′α′′′′αg`′″α
“

Jεα.De tva sista
kapitlena tar upp industricH odhng och insanlling

aV卜aCkerlackor br testning av nya insckacider.

Aven om boken i fё rsta hand vander sig till

de som sysslar med kenlisk insektsbekampning
kan den gott lasas av den som ar intresserad

av kemisk bekampning.Det bё r dock papekas
att vissa delar kan vara lite svara att konllna

igenom fOr amat6ren,rnen dess emeHan kan rnan

hitta mycket lasvarda saker. Boken ar rikligt
iⅡustrerad och forsedd med en ilnponerande
referenslista pa 921 arbeten onl kenlisk be‐
kampningo SOm slutord skulle jag 宙ja re‐

konllnendera boken, den ar mycket intressant

Och lasvard.
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