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VYUŽITÍ AGREGAČNÍHO FEROMONU
LÝKOŽROUTA VRCHOLKOVÉHO
Milan Švestka, Lukáš Drašar, Viktor Janauer, Pavel Drašar
Ochrana borových porostů před škůdci nabývá na důležitosti s tím, jak roste jejich zatížení. Lýkožrout
vrcholkový (Ips acuminatus Gyllenhal) je významný škůdce našich borových porostů. Škody na
porostech se v suchých obdobích výrazně zvyšují. Článek shrnuje současné znalosti získané studiem
agregačního feromonu a možnosti jeho využití při monitorování početnosti lýkožrouta vrcholkového.

Specifika odchytu lýkožrouta vrcholkového

Účinnost feromonových odparníků

U lýkožrouta vrcholkového jsou významné určité charakteristiky chování,
které je nutno při jeho monitorování a odchytu vzít v úvahu. Zdá se, že na rozdíl např. od lýkohuba borového (Tomicus piniperda) a dalších příbuzných
druhů nedokáže rozeznat snadno - bez pomoci isoprenoidů a podobných látek,
např. feromonů, jež pomohou lýkožroutu rozeznat cílovou rostlinu podle
„vůně“ - druh stromu před tím, než na něj usedne. Z toho důvodu je zřejmá užitečnost použití feromonových odparníků na stromové lapáky, které broukům
pomohou v orientaci, odparník pomůže lýkožroutu rozeznat „cíl“. Lýkožrout
napadá části stromů s tenkou kůrou - nalézáme jej tedy ve vrcholkových částech stromů a ve větvích. To může být způsobeno snadnějším uvolňováním
isoprenoidů a podobných látek (jež je schopen škůdce analyzovat) do vzduchu
z částí stromů s tenkou kůrou (lepší prostupnost pro těkavé isoprenoidy). Brouci se proto při rojení pohybují více v úrovni korun borovic, což ovlivňuje využití a účinnost lapáků i feromonových lapačů.

Četnost odchytu v lapačích je významně nižší než u příbuzných kůrovců,
např. lýkožrouta smrkového, za podobných okolností. Tento fakt byl potvrzen
i experimentálně, a to např. v česko-kanadské studii, kdy byly odchyty imág
lýkožrouta vrcholkového v lapačích umístěných v korunách borovic až desetinásobně vyšší oproti stejným lapačům umístěným na zemi. Feromonové odparníky zde vykázaly pozitivní, až desetinásobný účinek při lákání imága lýkožrouta vrcholkového k odparníku, ale nevyvolaly hromadnou agregaci s vysokými odchyty (k hromadné agregaci nedochází ani v korunách borovic), jak je
obvyklé např. při použití feromonových lapačů proti lýkožroutu smrkovému
(Ips typographus) nebo lýkožroutu lesklému (Pityogenes chalcographus).
Oproti tomu odparníky upevněné v období letního rojení na stromových lapácích vyvolaly na 60 % lapáků silné osazení (intenzivní odchyt) a prokázaly
možnost výrazného zvýšení atraktivity těchto lapáků i odchytu imág lýkožrouta vrcholkového. Aktivní směs feromonu ve složení (S)-cis-verbenol, (+/-)ipsenol a (+)-ipsdienol byla velmi selektivní a pro jiné druhy kůrovců v lokalitách pokusů nebyla tato směs atraktivní.
Odparníky je možné prakticky využít při monitorování průběhu rojení a pro
posílení atraktivity stromových lapáků. Počty odchycených jedinců pak musí
být vyhodnoceny nikoli v absolutních číslech, ale relativně s přihlédnutím
k poloze, výšce umístění, počasí a zejména škodám (počtu napadených stromů), působeným lýkožroutem vrcholkovým. Pro možnost vyhodnocování stupně výskytu a ohrožení lesního porostu se jeví vhodné v budoucnu stanovit
číselné hodnoty odchytů, které budou korelovat s aktuálním zatížením i jinou
metodou.

Slovníček pojmů
G Agregační feromon – látka, používaná pro chemickou komunikaci, s adresným sdě-

lením, že je pro ostatní jedince vhodné se shromáždit (kvůli páření, potravě aj.).
G Isoprenoidy – chemické látky odvozené od jednoduchého uhlovodíku isoprenu,
z nichž některé působí na různé druhy hmyzu jako feromony; isoprenoidy jsou buď syntetizovány v organizmu „de novo“, anebo přijímány v potravě; v říši hmyzu jsou přítomny obvykle oba mechanizmy. Potravou přijímané se nacházejí například v silicích jehličnanů.
G Polyoly (např. ethylenglykol) – alkoholy, které mají více hydroxylových skupin.
G HCH a DDT – klasické, dnes již nepoužívané insekticidy.
G Nutriční faktory – důležité součásti potravy.
G Terpeny – podskupina isoprenoidů.
G Ipsenol, ipsdienol, cis-verbenol a (S)-cis-verbenol – typické látky ovlivňující chování
hmyzu – feromony, v tomto případě ze skupiny terpenů; stejně jako isoprenoidy jsou
tyto látky buď organizmem syntetizovány, nebo přijímány v potravě.
Verbenol a (S)-cis-verbenol se liší uspořádáním trojrozměrné molekuly v prostoru.
G 2-methyl-3-buten-2-ol a (2E,4Z)-methyl-deka-2,4-dienoát – dva zástupci látek, které
též ovlivňují chování hmyzu, ale nejsou ze skupiny terpenů; prvý je nenasycený alkohol
a druhý nenasycený ester.
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Možnosti ochrany
Pro budoucí studia a hodnocení ohrožení lesních porostů je vysoce zajímavé to, že lýkožrout vrcholkový útočí na borovice i v symbióze s některými plísněmi, jako např. Ophiostoma brunneo-ciliatum Math, případně s nimi v symbióze žije. Genetický výzkum lýkožrouta vrcholkového může v budoucnosti
vést k vývoji nových typů moderních prostředků boje s tímto škůdcem tak, aby
přímo zasáhly důležité životní funkce. Jeho rozmnožování, a tudíž i rozšíření
lze ovlivnit biologickými faktory, jako například řízením reprodukce. Lýkožrout vrcholkový je odolný proti mrazu až do teploty –35 °C. Při této nízké teplotě přežívá, protože jeho tkáň je vybavena ochranou proti zmrznutí podobnou
„fridexu“, která obsahuje ethylenglykol či jiné polyoly.
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Poznatky a doporučení
vyplývající z výzkumu
G Účinnost feromonových odparníků v lapačích k lákaní lýkožrouta
vrcholkového je významně nižší než
u lýkožrouta smrkového či lesklého.
To je dáno objektivními faktory chemické komunikace tohoto škůdce.
Zvyšuje se při použití v korunách
stromů, což je ale provozně nereálné
a není to ani potřebné, pokud k předpokládaným nižším odchytům uživatel přihlédne. Odchyt feromonovými
lapači by v počátcích požívání měl
korelovat s jinou metodou sledování
škůdců.

LESNICKÁ PRÁCE 6 I 2005

G Feromonové lapače mohou sloužit zejména ke zjišťování výskytu
a průběhu rojení lýkožrouta vrcholkového, v případě masového nasazení
i ke snižování stavu škůdce. Umisťují
se kolem porostních stěn, v porostních mezerách a světlinách, ve vzdálenosti minimálně 5 m od živých stromů. Pro monitorování rojení se lapače rozmisťují v rozestupu 50 m, v případě využití lapačů i pro snižování
stavu se jejich rozestup snižuje dle
okolností až na 10–20 m. Důležitá je
včasná instalace feromonových
odparníků ještě před počátkem rojení,
které se vyznačuje výrazným vrcholem v průběhu 3–5 dnů za příznivého
počasí.
G Stromové lapáky bez feromonového odparníku umístěného do neodvětvené korunové části lapáku často
zůstávají neobsazené. Při zatraktivnění lapáku feromonovým odparníkem
začíná nálet lýkožrouta vrcholkového
ihned po začátku rojení a kůrovci nejdříve osazují okolí feromonového
odparníku. Osazování částí lapáku
s hladkou kůrou se postupně rozšiřuje v průběhu rojení a pokračuje ještě
při sesterském rojení. Stromové lapáky se rozmisťují přímo v ohroženém
porostu při okrajích i uvnitř porostu
v rozestupu 20 m i méně, v závislosti
na stupni ohrožení porostu.
G Vývoj dalších konstrukčně
a materiálově inovovaných odparníků
by měl zvýšit potřebné rozšíření možností bioracionální ochrany lesů.

ochrana lesa

Souhrnně zpracované přehledy
způsobů a mechanizmů omezujících
výskyt lýkožrouta vrcholkového zahrnují historická pojednání o použití
nejrůznějších preparátů, od HCH
a DDT a podobných klasických
insekticidů rozpuštěných v motorové
naftě přes použití nutričních faktorů
a terpenů až po modernější feromonové směsi obsahující ipsenol, ipsdienol a verbenol, případně jen ipsdienol
a ipsenol, či 2-methyl-3-buten-2-ol
a cis-verbenon nebo (S)-cis-verbenol
v nejrůznějších kombinacích.
Pro boj se škůdcem byly navrženy
i možnosti ochrany s využitím přirozených nepřátel. Jako bioracionální
prostředky regulace populací byly
vyzkoušeny i směsi, které lýkožrouta vrcholkového mají odpuzovat, jež
obsahovaly (2 E ,4 Z )-methyl-deka2,4-dienoát. Praktické realizace se
však tato myšlenka zatím nedočkala.
Pro odchyt a monitoring lýkožrouta vrcholkového není u nás zatím
žádný feromonový prostředek běžně
na trhu (není zapsán v Seznamu
povolených přípravků). V zahraničí
se používá například rakouský Acuwit, popsaný např. v pracích Ústavu
ochrany lesa Spolkové lesní správy.
V loňském roce byl u nás vyzkoušen
český odparník Pheagr-IAC (s počty
odchycených jedinců srovnatelnými
s dříve zkoušeným experimentálním
kanadským výrobkem). K lákání je
použita feromonová směs obsahující
(S)-cis-verbenol, ipsdienol a ipsenol.
Využití výše uvedených odparníků
v praxi je však podmíněno zapsáním
do úředního registru (Acuwit nebyl
v ČR testován, Pheagr-IAC čeká na
konečnou registraci.)

Obr. 1: Feromonové lapače rozmístěné v ohnisku výskytu
Ips acuminatus.
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Obr. 2 a 3: Detaily stromového lapáku s feromonovým odparníkem
a požerky Ips auminatus 10 dnů po náletu.
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