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Ve své disertačni práci se zabývitm stanovením a popisem účinků vybraných juvenoidů a ju-

venogenůt různé chemické stÍukfury na modelové druhy hmyzu. Látkyjsem testoval pomocí

topikárlní a perorá'lní aplikace na ruměnici pospolnou, Pyrrhocoris apterus L. a přes kořeny

bobu koňského, Vicia faba L. jsem potom stanovoval jejich systemický účinek na kyjaÍku

hrachovoq Ácyrthosiphonpliarz Harris. Na záikladě získaných ýsledků potom posuzuji zda

mohou být tyto látky vhodné pro pouátí v ochraně rostlin před mšicemi a současně bezpečné

pro jejich predátory - slunéčka (Coleopter4 Coccinelidae).

vÝsLEDKY
většinu získaných daÍ ztestu na P. apterus inaA' pisumjsem zahmul do své publikace

Jedlička a kol. (2007)' z niž zde piedk|ádam abstrakt.

Systemic|cý úěinek juvenoidů na ruměnici pospolnou Pyrú ocoris apterus a

kyjatku hrachovou.4cyrthosiphon pisun s údaji z tabulek přežívání

Jeďička P., Hrdý I., Kuldová J. a Wimmer Z.
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Abstrakt

Byl stanoven a vyhodnocen systemick.ý juvenilizační úěinek série juvenoidů

s alkoholovou skupinou a jejich glykosiďdch derivátů (uvenogenů) syntetizova.

ných v Ústaw organické chemie a biochemie (UocHB) vPraze, dále komerčně uží-

vaných juvenoidů a přírodních derivátů juvabionu na ruměnici pospolnou, Pwhocoris

apterus L. a kyjatku hrachovou, Acyrthosiphon pisum Hanis. Dáe byly {išťovany

zrněny demografických charakteristik u kohort l. pisum wstavených rum1ým koncent-

racím vybrarrého trans.immerukarbamátového juvenoidu 8 při aplikaci přes kořenovtý

systém hostitelské rostliny - bobu koňského, Viciafaba L.

Vyjáďeno poměrem účinností zazÍlamenaných při topikalní a p€roralni aplikaci na P.

apterus, slibný systemický účinek ukazaly dva alkyl B-D-glukopyranosidy (3 a 9) a

trans.izomeÍ karbamátového juverroidu 8. Nejvyšší juvenilizaění účinek na A' pisum

' Juvenoidy - s5rntetické ma|ogy juvenilniho homonu vykmjící jeho účinek; chemickou struktuou mohou bý
i zcela oďišné od aIimých juvenilních homonů
Juvenogeny - homonogemí komplery skládající se zjuvenoidu s alkoholovou skupinou a moleku|y běžné
organické látky (např. monosachaidů nebo mstných ýselin); my o sobě obvykle mají nizlcý nebo ádný
biologický účinek a akiwíjuvenoidje z nich uvolňován puobenim abiotichých nebo bioticloých podmínek
(Wimerakol., 1997).



byl stanoven pro trans-izomer karbamátového juvenoidu 8. Přeávání, počet potomků

nasamici a počet potomků na reprodukující samici signifftantně poklesly

s koncenbací tohoto juvenoidu 0,05 mg ml-.l a vyšší. Zatímco čistá rychlost rusfu Ro a

vniřní rychlost růstu r' ukazaly podobné trendy, generačrrí doba G se vrámci

koncentracíjuvenoidu příliš neměnila a pohybovala se mezi l l'6 a l2'8 dny.

očekávaný systemicloý účinek glykosidiclc'ých juvenogenů na P. apterus neby| potw.

zen při aplikaci těchto látek ve vodném roztoku přes kořenový systém bobu koňského

na kyjatku brachovou. Nicméně karbamátový juvenoid s alkoholovou skupinou 8 vy-

volal rn.ýrazný juvenilizační účinek na l. plsum ve ýběroých testech. Právě tato látka

je schopn4 váledem k zaznarrrenanému disproporčnímu poklesu realizované plod.

nosti U' váledem k věkově specifickému pÍeživini L,.vyvo|ávaÍ tzv. subletální efekt.

Ziskané populační parametry jsou porovnané s daty zpodobně zaměřených studií a

dálejsou diskutovarry možnosti využití látek tohoto strukturalního typu v praxi.

Dalši dvě publikace (Wimmer a kol.' 20074 b) jsou orientovany hlavně na syntézu novrých

juvenogenů a můj přínos v nich spočíval v testovaní jejích účirrrrosti na P. apterus. Proto t}to

v'ýsledky stručně shmuji spolu s dalšími údaji z testů na tomto druhu hmyzu v nasledujícím

textu.

Testy juvenoidů a juvenogenů na ryrrhocoris apterus

Pomocí obou aplikačnich metod jsem na tomto modelovém druhu otestoval celkem 4l

rumých JHA' Z toho bylo 15 juvenoidů (4 komerčně pouŽivané, 2 z jed|e balzámové,

Abies balsamea /L./ Mi||. a 9 syntetizovaných v UocHB) a 26 odvozených

juvenogenů (14 esterových a 12 glykosidichých).

Při srovná'ní účinností juvenoidů a z nich odvozených juvenogenů jsem u dvou skupin

esteroých juvenogenů (estery mastných kyselin a nenasycené estery) zamamenal

stejnou nebo lyšší biologickou aktivitu při topikalní aplikaci a vždy ýrazrrě nižší

účinnost při aplikaci peroralni. Vzhledem k tomu, že relativně stejná úěinnost juveno-

idů sjejich juvenogeny mamená vyšší účřmost juvenogenů na molární urovni, má

tento strrrkturní typ JHA naději bý vhodným kontaktním pesticidem proti futofágpímu
hmyzu.

U glykosidicloých juvenogenů odvozených z a,p-nenasycených esteru jsem powrdil

vysolcý a výlučně systemick'ý úěinek na P. apterus, který byl jiŽ dříve demonstrován

na ploštici Dysdercus cingulatus (Fabricius) Slámou a kol.' (1978). Na druhé straně



a

deriváty tohoto typu odvozené od karbamátových juvenoidů lkÍuzly' loomě relativně

vysoké systemické aktivity' i kontaktní účinek. Příčinou muže být menší szikáIní
stabilita těchto glykosidů.

zÁvĚny PRo DALŠÍ VÝZKUM

. Ze ziskalých výsledků vyplývti že zkoušené glykosiďcké juvenogeny ne|ze doporučit

jako potenciáůní systemické insekticidy proti mšicím. Jejich účinnost při aplikaci

vevodnémroztoku pro ploštice D. cingulatus a P. apteras tak zustavá jediným

funkčním modelem' z kterého lze pro další úvahy o jejich aplikaclvychiuet

. vtestech systemické účinnosti JHA na mšici l. pisum obŠiljediný juvenoid' syn-

tetizovaný vÚocHs' trans-immq kabamátového juvenoidu soznačením W-33l.

Nicméně proti úvahám o dalších zkouškách této kandidáhí látky stojí několik skuteč-

nosti:

Vysoká koncentrace juvenoidu, při které dochrízí k ýznamné redukci plodnosti

kohort l. prszm. Spolu s tím se zvyšuje možrost negatirmího vlivu na přirozané

predátory mšic - slunéěk4 kterájsou na JHA relativně citlivá

Samotná biologická účinnost W-33l na l. pisum zjilšlléná v předchoách posřiko-

rných testech je ve srovnárrí s ostatními JHA velmi malá (Kuldová' 1989).

3. Na základě prvních testů biodegradace a ekotoxicity (Tykva a kol., 2004), nelze

juvenoid W-33 1 považovat za vhodný k začlenění do systému integrované ochrany

rostlin.

PoUŽITÁ LITERATURA

Jed| ičkaD u . : - '  '  - -

I
I
I

\
I
I
I


