
FEROMONY A MATENÍ SAMCŮ
ŠKODLIVÝCH MOTÝLŮ



Společnost CBC (EUROPE) Ltd. spojila své síly se společností Shin-Etsu Chemical Co Ltd. ve vývoji a
distribuci feromonových přípravků na ochranu proti škodlivým motýlům, a to s cílem rozšíření inovačních metod

ochrany s nízkým zatížením životního prostředí v zemědělském sektoru.

Povědomí veřejnosti o problémech životního prostředí vedlo v posledních letech ke značné redukci přípravků
povolených v rostlinné produkci. Legislativa velmi omezila jak množství residuí, tak počet chemických sloučenin, které

jsou v zemědělské produkci povoleny.

Ochrana životního prostředí a lidského zdraví byla tedy hlavním důvodem pro vývoj integrovaných a organických
systémů hospodaření, a tím i zvýšení používání látek známých jako sexuální feromony.

CHEMICKÁ KOMUNIKACE
MEZI MOTÝLY

MATENÍ SAMCŮ POUŽITÍ METODY MATENÍ
SAMCÙ V EVROP



CHEMICKÁ
KOMUNIKACE MEZI

MOTÝLY

Hmyz je velmi ovlivňován
čichovým smyslem, který je

využíván pro vzájemnou
komunikaci.

Čichová komunikace je využívána
k regulaci různých životních

procesů, například volby hostitel-
ské rostliny, výběru partnera pro
páření, volby místa ke kladení

vajíček, lokalizaci kořisti a
dalších…
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Toto chování vyžaduje nepřeberné množství se-
miochemických látek (z řeckého semion neboli sig-
nál), tedy látek umožňujících výměnu informací
mezi organismy.

Jde-li o komunikační látku mezi organismy různých
druhů, tedy mezidruhově specifickou, je tato che-
mická sloučenina nazývána alleochemikálií. Když
však jde o látku sloužící ke komunikaci organismů
v rámci jednoho druhu, tedy druhově specifickou,
jde o feromon.

FEROMONY
Chemická komunikace mezi hmyzem v rámci
druhu byla předpokládána již koncem 17. století
avšak první důkaz této hypotézy učinil až v 19. sto-
letí francouzský přírodovědec Henri Fabre. Doká-
zal, že neoplodněná samice motýla je schopna
lákat samce na dlouhé vzdálenosti.

Nicméně první feromon byl izolován a popsán až
koncem 50. let 20. století německým chemikem
Butenandtem, který ho získal z abdominálních
tkání neoplodněných samic bource morušového
(Bombix mori).

Ve stejné době zformulovali Karlson a Lusher de-
finici těchto látek, která je platná dodnes: feromony
jsou látky vylučované jedinci do okolí, které vyvo-
lávají specifické chování u ostatních jedinců stej-
ného druhu.
Tyto látky mohou být dle funkce rozděleny do něko-
lika kategorií:

• Agregační feromony: Jsou to látky, které zvyšují
populační hustotu jedinců určitého druhu v místě
zdroje feromonu. S těmito látkami je spojeno
mnoho různých typů chování, hlavně u některých

blanokřídlých (včely a vosy) a u nosatcovitých
(Scolytidae).

• Dispersní feromony: Látky stimulující let a jiné
obranné mechanismy (např. u včel a mšic).

• Sexuální feromony: ovlivňují chování, které
vede k setkání dvou pohlaví a následnému páření.
Tyto látky slouží jak k lokalizaci partnerů na dlouhé
vzdálenosti (sexuální atraktanty), tak i ke koordi-
naci reprodukčního chování na vzdálenosti krátké
(námluvové feromony).

Sexuální feromony jsou ze všech známých se-
miochemických sloučenin nejprostudovanější
a v praxi nejpoužívanější.

Chemická charakteristika

Z chemického hlediska jsou sexuální feromony
motýlů klasifikovány jako kyslíkaté deriváty uhlo-
vodíků se středně dlouhým řetězcem a následují-
cími charakteristickými vlastnostmi:

- přímý řetězec skládající se z 10 – 20
uhlíkových atomů

- jsou nasycené, maximálně se třemi dvojnými
vazbami

- patří mezi: alkoholy, aldehydy a octany
Až na pár výjimek patří všechny tyto sloučeniny
mezi alifatické sloučeniny se zakončením jednou
ze tří jmenovaných funkčních skupin.

Chemická charakteristika látek náležících do
těchto skupin se mění se vzrůstajícím počtem uhlí-
kových atomů a dvojných vazeb v molekule.

CHEMICKÁ
KOMUNIKACE MEZI MOTÝLY
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Tyto předvídatelné změny jsou v případě alkoholů nastíněny v následující tabulce:

Je patrné, že s vyšším počtem uhlíkových atomů v molekule stoupá bod tání a bod varu. Na poslední látce je patrný
vliv dvojné vazby na fyzikální vlastnosti molekuly.

Následující tabulka shrnuje fyzikální a chemické vlastnosti feromonu obaleče jablečného (Cydia pomonella).

alkohol bod tání (°C) bod varu (°C) skupenství použití

feromon (Cydia pomonella)

Bod varu

hustota (25 °C)

Index lomu světla

viskozita (25 °C)

teplota vznícení

tenze par (25 °C)

pH

110 °C – 120 °C/2 mmHg

0,857

1,467

22,9 c.s.

91 °C

1,428 x 10-2 mmHg

5,6

Cydia pomonella

CHEMICKÁ
KOMUNIKACE MEZI MOTÝLY

kosmetika
výroba rozpouštědel,
herbicidů, detergentů

výroba smáčedel
výroba smáčedel,

zvláčňovadel do krémů
kosmetika
kosmetika

Výroba detergentů,
protipěnících látek

od – 16 °C do – 17 °C
6.4 °C

24 °C
38 °C

49 °C
59,4 °C

13-19 °C

bezbarvá kapalina
viskózní kapalina

viskózní kapalina
bílé krystalky

bílé krystalky
bílá zrna

olejovitá kapalina

1-Octanol
1-Decanol

1-Dodecanol
1-Tetradecanol

1-Hexadecanol
1-Octadecanol

(Z)-9-Octadecen-1-ol

194-195°C (760mm Hg)
233 °C (760 mm Hg)

259 °C (760 mm Hg)
167 °C (760 mm Hg)

344 °C (760 mm Hg)
210 °C (15 mm Hg)
195 °C (8 mm Hg)
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Toxikologická charakteristika
Z toxikologického hlediska jsou feromony motýlů málo
toxické. Je to patrné i z příkladů v následující tabulce:

Následující tabulka uvádí toxikologická data nej-
používanějších zemědělských insekticidů.

Dopady na životní prostředí

Všechny semiochemické látky a speciálně feromony se
v přírodě velmi rychle odbourávají. Stálá přítomnost
těchto látek v životním prostředí by znemožňovala
hmyzu komunikovat pomocí čichových vjemů.
Alifatické feromony motýlů (SCLP) podléhají rychlé oxi-
daci dvojných vazeb v uhlíkovém řetězci a jiným oxi-
dačně degradačním procesům. Enzymy zodpovědné za
odbourávání zbytků feromonů jsou v přírodě běžné.

CHEMICKÁ
KOMUNIKACE MEZI MOTÝLY

(1) Draizeova stupnice.
Maximum je 8.0

(2) Draizeova stupnice.
Maximum je 110

Sloučenina Orálně
(mg/kg)

Přes kůži
(mg/kg)

Vdechnutí
(mg/l)

Dráždivost
kůže (1)

Dráždivost
očí (2)

Mutagenita
(Ames test)

> 5000 > 2000 >5 2.13 9.0 nezjištěna

> 17.100 > 2000 >5 0.96 5.3 nezjištěna

Alkoholy
(E,E)-8,10 Dodecadienol

Acetáty
(Z)-8 Dodecenyl acetát

Sloučenina Orálně
(mg/kg)

Přes kůži
(mg/kg)

16,4

800

> 3.000

> 5.000

250

890

> 2.000

> 5.000

Azinphos-methyl

Fenitrothion

Flufenoxuron

Tebufenozide
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MATENÍ SAMCŮ

Metoda, která využívá tyto látky

k ochraně proti škodlivému hmyzu a

zejména motýlům, je běžně známa

jako metoda matení samců.
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Chování motýlů během páření je už několik let
předmětem značného výzkumu.
Páření začíná vylučováním specifického feromonu
samicí. Samec, který feromon zachytí, letí klikatě
po směru větru ke zdroji feromonu.

Vypouštění stálé koncentrace syntetických fero-
monů do prostředí zamaskuje přírodní feromony,
které jsou pak pro samce nerozlišitelné, a tak mění
jejich chování.

Metoda matení samců je založena na vypouštění
syntetické formy přirozených feromonů do
prostředí. Feromon, který je vypouštěn v dosta-
tečné koncentraci (několik nanogramů na m3),
znemožňuje čichovému ústrojí samců cílového
hmyzu zachytit signály ve formě přirozených fero-
monů.

Tento efekt může být způsoben následujícími me-
chanismy:
a) inhibice smyslů vedoucí u samců ke ztrátě
schopnosti nalézt samici

b) maskování přírodních pachových stop

c) kompetice mezi přírodními a umělými zdroji fe-
romonu (následování falešných stop)

Zavedení metody matení samců má za následek
jak snížení celkového počtu oplodněných samic
(následkem smyslové inhibice, maskováním pa-
chových stop a kompeticí mezi feromony), tak i
zpoždění páření, (a tím i snížení plodnosti samic).
Kombinace těchto dvou efektů vede k celkové re-
dukci reprodukční kapacity cílového škůdce a ná-
sledně i k redukci populace.

Základní aspekty metody matení samců

Kromě biologických specifik cílového hmyzu jsou
zde tři skupiny faktorů, které mají vliv na účinnost
metody matení samců:

1. vlastnosti feromonových odparníků
2. koncentrace feromonu na ošetřené ploše
3. vlastnosti ošetřené plochy a další aspekty
aplikace

1. Vlastnosti feromonových odparníků

Feromonové odparníky jsou za využití fyzikálně-
chemických principů navrženy speciálně pro
uvolňování feromonu do okolního prostředí. Te-
chnické provedení je tedy extrémně důležité.

Odparníky vyráběné společností Shin-Etsu Co Ltd.
jsou plastové mikrokapilární zásobníky. Rychlost
uvolňování feromonu do okolí je závislá na dvou
faktorech: na rychlosti pronikání feromonu skrz
stěny odparníku a na rychlosti odpařování fero-
monu do vzduchu.

Zatímco druhý faktor (rychlost odpařování) se liší
dle průměrné teploty vzduchu a průměrné rychlosti

MATENÍ
SAMCŮ

zdroj feromonu

vítr
trajektorie letu motýlů
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VĚTRNOST
rychlost

větru
(m/sec)

odpar
(mg/hod/ha)

koncentrace
(ng/m3)

A. návětrná plocha

B. nenávětrná plocha

A/B

2,5

1

2,5

235

204

1,15

1,2

2,5

0,48

větru na ošetřené ploše, první faktor (rychlost pro-
nikání) závisí především na technologii výroby od-
parníku (a hlavně na použitém plastu a síle stěny
odparníku). Výzkumný a vývojový závazek spo-
lečnosti Shin-Etsu Chemical Co Ltd. umožnil na
rozdíl od jiných odparných mechanismů konstrukci
kapilárních odparníků s různě silnými stěnami. Tato
konstrukce také zajišťuje plnou impregnaci odpar-
níku účinnou látkou i v době, kdy je tato látka uvnitř
již vyčerpána.

Celková plocha, ze které je feromon odpařován,
tedy zůstává po celou dobu ošetření stejná a odpar
feromonu je při stálé rychlosti větru a teplotě sou-
vislý. V průběhu let vyvinula společnost Shin-Etsu
Chemical Co Ltd. typy plastových materiálů, které
jsou pro odpar různých molekul nejvhodnější.

Jak již bylo zmíněno, teplota vzduchu a rychlost
větru má značný vliv na stavbu odparníků.

MATENÍ
SAMCŮ

ROČNÍ OBDOBÍ odpar
(g/ha/den)

koncentrace
(ng/m3)

4,3

1,9

20

19

léto

jaro

7

Vliv teploty vzduchu na odpar a koncentraci fe-
romonu na ošetřené ploše

Vliv rychlosti větru na množství uvolněného fe-
romonu a jeho koncentraci na ošetřené ploše

Následující dva grafy – délka odparu a rychlost od-
paru – ukazují množství feromonu uvolňovaného z
odparníku. Tyto grafy jsou založeny na sledování
odparníků v průběhu celé sezóny a laboratorní
analýze zbytkového obsahu účinné látky.

kapilára

hliníkové jádro

dvojitý odparnik

jednotlivý odparnik

kapilára



Isomate OFM Rosso a.i. content
(Cesena, 2002)
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Graf délky odparu ukazuje množství účinné látky v
momentu měření a je vyjádřen procenticky v
poměru k původnímu obsahu (100%)

Graf rychlosti odparu ukazuje rychlost odparu ob-
sahu odparníku do atmosféry v mg/odparník/den.
Tato křivka vyjadřuje rozdíl v obsahu odparníků ve
dvou termínech. Množství úbytku je rovnoměrně
rozloženo do dnů mezi sousedními termíny
měření.

2. Koncentrace feromonu na ošetřené ploše

Pro přerušení čichové komunikace mezi samci a
samicemi je zapotřebí minimální, ale stálá kon-
centrace feromonu po celou dobu aktivity škodli-
vého hmyzu.

Jakmile je feromon uvolněn z odparníku, vytvoří v
sadu oblak, který jej překryje.

Následující tabulka ukazuje koncentraci feromonu,
která je zapotřebí k matení různých druhů motýlů.
Jak je patrné, koncentrace jsou tak malé, že jsou
uváděny v nanogramech, zatímco odpar je uváděn
v miligramech za den, jak ukazuje předchozí graf.

Abychom rozuměli těmto rozdílům, je potřeba ana-
lyzovat bilanci vstupu feromonů (odpar feromonu)
do prostředí a jejich výstupů z něj (příčiny ztrát fe-
romonů a jejich rozklad).

MATENÍ
SAMCŮ

22

Cílový druh
Koncentrace

feromonu
(ng/m3)

Účinná látka

P. gossypiella

A. orana

C. pomonella

S. hector

P. xylostella

2-5 

5-10 

3-8 

< 1 

< 1 

Z,Z/E-7,11-16-Ac

Z,11-14-Ac

E,E-8-10-12-OH

Z,Z-3,13-18-Ac

Z-11-16-Ac+
Z-11-16-Al
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UVOLŇOVÁNÍ FEROMONU
- Odparník

ZTRÁTY FEROMONU
- Vliv větru (často ovlivněno ročním obdobím)
- Evaporace do ovzduší
(důsledek vysokých teplot)

- Kraje sadů
- Reliéf ošetřené plochy
- Dekompozice (UV, bakterie)
- Absorbce feromonu půdou a rostlinami
(závisí na struktuře feromonu)

- Specifické podmínky
(přítomnost silnic, vodních toků atd…)

Jak je vidět, je zde jen jeden vstup (odparník),
avšak mnoho příčin ztrát. Pro zabránění těchto
ztrát je třeba ještě před aplikací této metody v sa-
dech danou lokalitu pečlivě vyhodnotit a určit

MATENÍ
SAMCŮ

opatření k zajištění správné koncentrace feromonu
na celé ploše.

3. Vlastnosti ošetřená plochy a jiné aspekty
aplikace

Rozloha, tvar a svažitost

Metoda matení dosahuje nejvyšší účinnosti ve
velkých, rovinných sadech pravidelného tvaru a se
stromy přibližně stejné výšky. Při zavedení
některých opatření jako např. rozšíření ošetřené
plochy o okolní plodiny nebo zvýšení aplikované
dávky mohou být dosaženy dobré výsledky i na
menších plochách.

Sady pravidelného tvaru (nejlépe čtvercové a ro-
vinné) umožňují vznik homogenního oblaku fero-
monu, a tím limitují krajové ztráty účinné látky.

33
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Celková plocha pravidelného sadu v podstatě
zmírňuje krajové efekty. Tato skutečnost je ob-
jasněna následujícím diagramem, který porovnává
dva sady o stejné rozloze lišící se obvodem,
přičemž první z nich je nečlenitý a druhý naopak
členitý.

Dalším závažným faktorem, jejž je třeba zvážit, je
svažitost. Reliéf sadu má velký vliv na
přemísťování feromonu, který je těžší než vzduch
a má tedy tendenci se kumulovat v údolí. V ta-
kových podmínkách je nutné rozmístit odparníky
nepravidelně. Do horní části plochy musí přijít při
zachování celkové dávky více odparníků než do
spodní části plochy. 

Velikost stromu
Nejlepší výsledky jsou dosahovány v sadech s
malými stromky, neboť ty jsou snáze zahaleny
oblakem feromonu. Naopak velké stromy jsou
často doprovázeny silnou populační hustotou

škůdce a velká listová plocha ztěžuje homogenní
krytí stromů feromonem. 
Zatímco stromy menší než čtyři metry je
možno ošetřit zavěšením odparníků do je-
jich horní třetiny, u stromů vyšších je třeba
odparníky umístit do dvou úrovní. Kon-
krétně 1/3 odparníků do horní části stromu a 2/3
na nižší větve.

Míra napadení
Metoda matení je nejúčinnější při nízké počáteční
míře napadení. V sadech se středně vysokým
nebo vysokým napadením může být zapotřebí spo-
jit metodu matení s aplikací insekticidů. Vysoká
míra napadení zvyšuje možnost případného set-
kání dvou jedinců hmyzu, spáření a kladení va-
jíček.
V takovýchto případech by měl být vybrán selek-
tivní insekticid s nízkým dopadem na životní
prostředí, který by uchránil populace užitečných
druhů a tím zajistil nepřímou ochranu před dalšími
fytofágními druhy v ekosystému sadu.

Aplikace odparníků
Odparníky musí být v sadu rozmístěny na jaře,
ještě před začátkem letu samců cílového
druhu. To proto, aby feromon působil už na první
samce.Tím se zajistí včasné omezení populace
škůdce. Odparníky by měli být rozmístěny co
nejrovnoměrněji. Výjimku tvoří svažité sady a sady
s vysokými stromy.

Pro kompenzaci větších ztrát feromonu musí být v
okrajových řadách sadu a na prvních stromech v
řadě rozmístěno větší množství odparníků. 

MATENÍ 
SAMCŮ 

Parameter varianta č. 1 varianta č. 2

16
4
4

8
4
2

obvod
plocha
obvod/plocha
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Hodnocení úspěšnosti
Metoda matení samců vyžaduje častý monitoring
ošetřené plochy. Pouze v případě pravidelných
kontrol je možné posoudit vývoj populací fytofágů
a včas učinit potřebné zásahy (aby se předešlo
ztrátě kontroly nad situací).

Prvním stupněm kontroly je rozmístění feromo-
nových lapáků pro monitoring ve středu ošetřené
plochy a v potenciálně rizikových místech, tedy na
krajích sadu a v horní části svahů, kde je proble-
matické udržet správnou koncentraci feromonu.
Feromonové lapáky na ošetřených plochách obvy-
kle nezaznamenávají žádné úlovky. To je však
pouze jakýsi náznak správného fungování této me-
tody, ne důkaz. Lapáky pro monitoring fungují na
mnohem nižších koncentracích feromonu, než
které jsou potřebné k citelnému snížení páření, zej-
ména na místech s vysokou populační hustotou
škodlivého hmyzu.

MATENÍ
SAMCŮ

Poškození plodin se může objevovat i v případě,
že nebyl zaznamenán žádný nálet do feromo-
nových lapáků. Je tedy nutné pravidelně kontrolo-
vat napadení plodů a pupenů, aby bylo možné
učinit co nejdříve případné ochranné zásahy.

Korekční postřik
Korekční zásah pro potlačení populace cílového
škůdce by měl být proveden pouze v případě, že
její tlak přesáhne limity stanovené pro jednotlivé
druhy.

Pro více informací o metodách monitoringu a pro-
duktech společnosti CBC (EUROPE) Ltd. navštivte
www.cbceurope.it
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POUŽITÍ METODY
MATENÍ SAMCŮ V

EVROPĚ

Výzkum se v průběhu posled-
ních let zaměřoval na vývoj nej-
efektivnějších směsí feromonů
a plastových polymerů pro jed-
notlivé škodlivé druhy motýlů a
na zajištění jejich konstantního
odparu do okolního prostředí.

Fyzikální a chemické vlastno-
sti odparníků firmy Shin-Etsu

jsou pro každý druh specifické.
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POUŽITÍ METODY MATENÍ
SAMCŮ V EVROPĚ

Změrem společností Shin-Etsu Chemical Co.
Ltd. a CBC (EUROPE) Ltd. na poli technologie
matení samců je od doby, kdy byl zaveden na trh
ISOMATE C v roce 1989, zvýšení poctu těchto pro-
duktů. Informáční letáky spojené s těmito produkty
jsou přiloženy k tomuto informačnímu materiálu.
Shin-Etsu a CBC mají navíc množství dalších pro-
duktů v registračním řízení a další v testovací fázy.

Neustálý nárůst v používání této technologie v
ochraně před škůdci z řad motýlů v ovocných
sadech a vinicích trvá už deset let. Vrámci EU
se matení feromony používá nejvíce ve vinicích a
to na ploše 35 000 ha proti obaleči jednopásému a
na více než 60 000 zároveň proti obalečům jedno-
pásému a mramorovanému.

Hlavní škůdce peckovin obaleč východní začal v
posledních letech významě škodit také v ja-
bloňových sadech.

V současné době je technologie matení používána
proti tomuto druhu na zhruba 10 000 ha. Dalším
významným škůdcem peckovin je makadlovka bro-
skvoňová, která v současnosti nabírá na významu.
Feromonové matení se proti tomuto druhu používá

na ploše přesahující 2 000 ha.

Nejvýznamější škůdce jabloní, obaleč jablečný,
je touto metodou úspěšně potlačován na ploše
přesahující 30.000 ha.

Dalším druhem, proti kterému se tato technologie
se vzrůstající tendencí využívá je drvopleň
hrušňový. V současné době se škodám způso-
beným drvopleňem předchází na ploše přes 2.000
ha.

V poslední době se značně rozšířilo používání
kombinovaných feromonových produktů, které za
použití jednoho odparníku chrání ovocné kultury
před několika škodlivými druhy současně.
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CBC (EUROPE) Ltd.
Via E. Majorana, 2

20054 Nova Milanese - (MI)
Tel. +39.0362.365079
Fax +39.0362.41273
biodiv@cbceurope.it

www.cbceurope.it/biocontrol
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