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Abstract 

Pheromones are chemical substances emitted into the air, used to alter the behavior of a 

particular species. There are many different types of pheromones within the insect kingdom, 

all of which serve different purposes. The lesser wax moth, Achroia grisella, emits sex 

pheromones in order to attract potential mating partners. Unlike most other moths, it’s the 

male lesser wax moth that produces sex pheromones in order to attract females in conjunction 

with mating. It’s, in fact, most common for females moths to attract male moths of the same 

species. Another factor that distinguishes the lesser wax moth from the majority of other 

moths is that male wax moths produce enormous amounts of pheromones, so much that even 

humans themselves can sense its scent. The sex pheromones are emitted in combination with 

bursts of ultrasonic sounds in order to attract conspecific females over long distances - 

hundreds of meters. Achroia grisella is considered a pest due to its tendency to feast on 

honeycombs. As of today, there are no eco-friendly alternatives to pesticides used to combat 

lesser wax moths targeting honeycombs. However, a synthetically produced pheromone has 

the potential to work as a biological pesticide that’s also environmentally friendly. By placing 

large amounts of the synthetic pheromone in predetermined locations around beehives, the 

pheromones could confuse the female wax moth, ultimately preventing it from finding a male 

sex partner in that area. Through previously made studies, it is known that among all of the 

molecules building up the sex pheromone of Achroia grisella, two molecules are responsible 

for attracting females of the lesser wax moth. It is a molecule blend of two aldehydes, 

undecanal and Z11-octadecenal. In our conducted tests, we determined via chemical analysis 

the chemical structure of the wax moth pheromone. The molecule blend, responsible for 

attracting females of the lesser wax moth, was then confirmed by comparing the test results 

with previously made studies at the university of Lund. The analysis method used to analyse 

the molecules of the pheromone was through a combination of gas chromatography and 

electrophysiology. We also studied how the age of the male moth affected the molecule blend 

in their emitted sex pheromones, and if the pheromones of older wax male moths were 

considered more attractive to female moths than pheromones released by younger male wax 

moths. Our study shows that older males of the lesser wax moths produce more amounts of 



 

the molecules undecanal and Z11-octadecenal than younger wax moths. A student's t-test was 

conducted in order to determine if our data showed any significant results, which it did.  

 

Inledning 

Feromoner är kemiska substanser som oftast avges från körtlar. De fungerar som ett 

biokemiskt språk mellan individer inom en art, bland annat i syfte att hitta en partner för 

fortplantning, orientera sig eller som varningssignal. Feromoner består av olika blandningar 

av ämnen. Till största del är ämnena lättflyktiga, omättade kolföreningar med fem till 20 

kolatomer. Ämnenas kemiska uppbyggnad varierar och kan tex vara estrar, långkedjiga 

kolkedjor, terpenoider eller organiska syror. Ordet feromon kommer ifrån det grekiska ordet 

“pherein” som betyder att bära eller transportera, och det grekiska ordet hormon som betyder 

att stimulera. Ett feromon är en doftsignal som används inom en art, antingen mellan två 

individer av samma kön eller individer av motsatt kön. Det finns olika typer av feromoner. 

Sexualferomoner, oftast förkortat sexferomoner, används för att hitta en parningspartner. 

Aggregeringsferomon attraherar båda könen i syfte att hitta både en partner för parning och 

en resurs, exempelvis träd, samtidigt. Ett exempel är barkborrar i skogen där det ena könet 

emitterar aggregeringsferomon, dels för att hitta varandra för parning men också för att bryta 

ner ett träds försvar. Alarmferomon används för att varna andra individer av samma art för 

fara. Vaktbin kan utsöndra alarmferomon för att tillkalla fler vaktbin i syfte att skydda sig 

mot en fiende. Territoriella feromon signalerar att ett område är upptaget. Det kan till 

exempel vara en nattfjärilshona som lägger ägg på en växt och samtidigt applicerar en doft 

runt växten. Detta territoriella feromon talar om för andra nattfjärilshonor av samma art att 

hitta ett annat ställe att lägga ägg på för att undvika konkurrens. Spårferomon är till för att 

vägleda andra till en resurs. Myror, exempelvis, lägger doftspår för att visa vart mat finns (1, 

2). 

 

I dagsläget har man lyckats identifiera över 1000 insektsferomoner genom att använda sig av 

kombinationer av kemiska och biologiska metoder. De kemiska metoderna består oftas av 

gaskromatografi och masspektroskopi, medan de biologiska metoderna som regelbundet 

används är vindtunneltest, elektrofysiologi och fällfångster (2).  

 



 

Genom de olika metoderna för att avgöra ämnets sammansättning och dess kemiska struktur 

möjliggör det att man kan framställa ett syntetisk doftextrakt, som efterliknar det naturliga 

sexferomonet som insekten avger. Det syntetiska doftextraktet används i sin tur för kontroll 

av skadeinsekter. Syftet med kontrollerna är att kunna förebygga skador som insekterna 

orsakar på exempelvis biodlingar. Kontrollerna består främst av massfångst i fällor, 

övervakning av dess geografiska förekomst, samt för att störa parning. Jämfört med 

traditionella bekämpningsmedel är bekämpning av feromon artspecifika, vilket innebär att 

endast en insektsart kommer att påverkas. Denna egenskap kan ses som både en nackdel och 

fördel. Fördelen är att man kan specifikt motarbeta en problematisk insektsart utan att 

påverka andra arter. Nackdelen är att ifall man har en mångfald av insekter som måste 

bekämpas krävs det att man bekämpar vardera art för sig (2).  

 

Det lilla vaxmottet, Achroia grisella, är en insekt som tillhör underfamiljen Galleriinae. 

Insekten är vanlig i de flesta delarna av världen där man kan finna honungsbin, med undantag 

för kallt klimat. Den geografiska spridningen kan förklaras av att det lilla vaxmottet livnär sig 

på bikupor och bins ägg, samt att insekten inte klarar av för låga temperaturer. På grund av 

deras föda betraktas insekten som ett skadedjur. Generellt föredrar det lilla vaxmottet att 

hellre livnära sig på obebodda bikupor utan bin, än på ockuperade bikupor som hyser bin. Att 

undvika dessa ockuperade bikupor verkar ha en avgörande roll för det lilla vaxmottets 

överlevnad eftersom konkurrens med det större vaxmottet, Galleria mellonella, inträffar 

oftare i ockuperade bikupor (3).  

 

Till skillnad från de flesta andra nattfjärilar är det vaxmott-hanen som producerar 

sexferomoner för att locka till sig honor i samband med parning. Normen är att det istället är 

nattfjärilshonorna som signalerar hanar av samma art. En annan sak som urskiljer det lilla 

vaxmottet från majoriteten av övriga nattfjärilar är att vaxmott-hanar producerar enorma 

mängder feromoner, så mycket att människan själv kan uppfatta doften av signalämnet. Detta 

medför att doftextraktionen av vaxmottens sexferomoner förenklas i den mån att man kan låta 

hanarna producera feromoner i en isolerad glasburk. Feromonerna extraheras sedan ut från 

glasburken via en luftpump. De flesta andra nattfjärilshonor producerar däremot 

sexferomoner på nanogramnivåer eller i vissa fall pikogramnivåer. På grund av detta blir 

doftextraktionen något mer komplicerad. Man behöver då klippa av honornas 



 

feromonproducerande körtel längst bak på kroppen och lägga den i ett lösningsmedel. 

Doftämnet extraheras då ut från körteln och blandas med lösningsmedlet. Proverna analyseras 

sedan i en gaskromatograf kombinerat med en masspektrometer, förkortat GC-MS, för att se 

vilka molekyler sexfermonet är uppbyggt av (1).  

 

Det lilla vaxmottets föda består av vax, pollen och honung inuti bikupor. På grund av 

insektens föda kan biodlingsindustrier fördärvas. Kemiska bekämpningsmedel har därför 

använts i ett försök att skydda industrin. Att använda bekämpningsmedel är dock ingen 

långvarig lösning eftersom rester från bekämpningsmedlet förstör honungen och naturen. 

Idag finns ingen alternativ lösning till bekämpningsmedel för att bekämpa vaxmottet (3-5). 

 

Användning av kemiska bekämpningsmedel skadar naturen. Över 98 % av 

bekämpningsmedel mot insekter påverkar fler arter än den specifika arten man försöker 

bekämpa. Bekämpningsmedlet kan spridas genom luft, vatten och jord. Spridningen uppstår 

när partiklarna i luften förs vidare av vinden till andra områden. Dessa områden riskerar då 

att bli förorenade. Bekämpningsmedel har påverkat den biologiska mångfalden, bidragit till 

minskning av pollination och förstörandet av livsmiljöer. Förutom att pesticider skadar miljön 

är de inte alltid heller effektiva på lång sikt eftersom skadedjur kan bli resistenta mot 

bekämpningsmedlen. Detta ger upphov till användning av större doser av 

bekämpningsmedlet för att försöka motverka resistansen, samt behovet av att framställa en 

motsvarande pesticid med annan kemisk struktur. (6).  

 

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, listade 9 av de 12 farligaste 

och svårnedbrytbara bekämpningsmedel som klorpesticider. Eftersom klorerade kolväten 

löser sig i fetter tenderar organismer att bevara dem i kroppen. Bioackumulering innebär att 

miljögiftet ansamlas och koncentreras uppåt i näringskedjan. Alltså är koncentrationen av 

pesticider högst hos toppkonsumenterna.  

Global destillation är en geokemisk process där flyktiga ämnen, i detta fall pesticider, 

transporteras från varmare till kallare klimat. Pesticider som avdunstar till atmosfären vid 

relativt hög temperatur transporteras långa sträckor, upp till flera tusen kilometer, av vinden 

till ett område med lägre temperatur. Där kondenseras och transporteras pesticiderna tillbaka 

till marken i form av regn eller snö (6).  



 

 

För att förebygga de negativa effekterna på miljön är det eftersträvansvärt att 

bekämpningsmedlen är nedbrytbara, eller åtminstone snabbt neutraliserade innan 

omgivningen skadas. Sådan förlust av aktivitet eller toxicitet hos bekämpningsmedel beror på 

såväl kemiska egenskaper som miljön den befinner sig i. Exempelvis saktas nedbrytningen 

ner i en aerobisk miljö om molekylen i fråga är uppbyggd av en eller flera halogener. 

Dessutom kan adsorption av bekämpningsmedlet i marker sakta ner dess rörelse samt 

reducera biotillgängligheten för mikrobiella nedbrytare (6).  

 

Följande frågeställningar legat till grund för arbetet: 

● Är det möjligt att ta fram ett biologiskt och miljövänligt bekämpningsmedel mot 

vaxmottet? 

● Påverkar vaxmott-hanens ålder sexferomonets attraktionskraft?  

 

Hypotes: 

Det är troligen möjligt att utvinna ett biologiskt bekämpningsmedel som är miljövänligt. 

Anledningen till detta antagande grundar sig i faktumet att det lilla vaxmottet använder sig av 

sexferomoner när insekten ska locka till sig en partner vid parning. Dessa emitterade 

sexferomoner kan undersökas i labb genom kemisk analys, och eventuellt framställas på 

konstgjord väg. Det syntetiska feromonet skulle i sin tur kunna användas för att förvirra 

vaxmottet och vilseleda insekten från biodlingar, utan att skada naturen. Som sagt är 

vaxmotten unika i den mån att de producerar sexferomoner i mycket stor mängd, något som 

både förenklar och påskyndar extraktionen av feromonet och därmed den kemiska analysen 

av ämnet (1). Genom att identifiera substanserna i feromonet borde därför ett syntetisk 

feromon vara möjligt att framställa. (1).  

 

När nattfjärilar letar efter en potentiell fortplantningspartner finns det vissa egenskaper de 

letar efter. Hos exempelvis mottet Neoleucinodes elegantalis är det de största honorna som 

anses vara mest attraktiva. Det beror på att de större honorna med stora vingar utsöndrar ett 

feromon med mer “attraktiv” molekylblandning. Storleken av nattfjärilen är oftast korrelerad 

med dess ålder. Ju äldre fjärilen är desto större är den (7). Eftersom Neoleucinodes 

elegantalis och Achroia grisella tillhör samma insektsordning är en godtagbar hypotes att 



 

äldre vaxmott-hanar är bättre på att attrahera vaxmott-honor än yngre hanar. Med andra ord är 

hypotesen att äldre vaxmott-hanar emiterrar ett sexferomon med starkare attraktionskraft än 

yngre vaxmott-hanar (3, 8). 

 

Metod 

Metoden går i huvudsak ut på följande sätt: vaxmott odlas i en lämplig miljö där 

temperaturen är 25°C, luftfuktigheten 70%. Sedan väljs tillräckligt mogna hanar för 

doftextrakt. Respektive hane sätts i varsin bägare och bägarnas öppningar täcks för med plast. 

Ett litet hål sticks i plasten där ett plaströr innehållande ett filter stoppas in halvvägs. 

Plaströrets diameter är cirka 4 mm och längden är cirka 5 cm. Plaströrets ena ände kopplas 

till en luftpump som suger ut luft från bägaren så att hanens sexferomoner fastnar i filtret, se 

figur 1. Doftextraktionen sker i ett mörkt laboratorium där temperaturen är 25°C, 

luftfuktigheten 70% och luftflödet i luftpumparna är 200 ml/min. Denna temperatur, 

luftfuktighet och mörka omgivning gör vaxmott-hanen mer benägen att vilja para sig. 

Vaxmottet börjar utsöndra feromoner när den flaxar med vingarna regelbundet. En lampa 

som emitterar rött ljus används för att se i det mörka rummet utan att störa vaxmotten. 

Hanarna är endast parningsvilliga på natten. Därför är det viktigt att rummet är helt mörkt. 

Efter drygt en timme kopplas plaströren bort och renas med ett lösningsmedel bestående av 

alkanen heptan och aldehyden Z9-14:OAc som löser ut feromonerna från filtret. 

Sexferomonerna blandas med lösningsmedlet och tappas upp i olika små glasvialer, se figur 

2. Därefter sätts glasvialerna i en avancerad GC-MS för analys av feromonernas kemiska 

uppbyggnad, se figur 3. Heptan är det verksamma lösningsmedlet vid extraktion av 

feromonerna från filtret. Aldehyden Z9-14:OAc fungerar istället som en intern standard (1).  

 

Interna standarder används för att förbättra precisionen av en kvantitativ analys. En intern 

standard är en känd koncentration av ett ämne som är närvarande i varje prov som analyseras. 

Den interna standarden är väldigt lik men inte identisk det kemiska ämnet som undersöks i 

proverna. Anledningen till det är att den interna standarden ger signaler som skiljer sig något 

från de undersökta substanserna. Skillnaden gör det möjlig för att man ska kunna få fram en 

kalibreringskurva. Kalibreringskurvan används i sin tur för att bestämma koncentrationerna 

av ämnena (9-10). 



 

 

Vid gaskromatografi används interna standarder för att bestämma koncentrationen av andra 

ämnen genom att beräkna responsfaktorn. Den valda interna standarden ska återigen likna 

ämnet som undersöks och ha en liknande retentionstid. Interna standarden ska vara stabil och 

får inte rubba de undersökta substanserna i analysen (9-10). 

 

Eftersom alkanen heptan är ett kolväte och vaxmottets feromoner mestadels består aldehyder 

som i sin tur består av kolväten, fungerar heptanet som lösningsmedel enligt lika-löser-lika 

regeln. Internstandarden är också en aldehyd och påverkar därför inte upplösningsförmågan. 

 

 

Figur 1. Figuren visar två bilder på materialen som används under doftextraktionen av vaxmottens 

sexferomoner. Vänstra bilden visar luftpumparna innan de kopplades till plaströr innehållande ett 

filter. Högra bilden visar en bägare täckt med plast som används för att innesluta ett vaxmott.  

 



 

 

Figur 2. Figuren visar en bild på glasvialerna innan upptappningen. De små filterna som användes för 

att fånga upp feromonerna stoppas in i vialerna och hålls fast med klämmor. En mikropipett används 

för att spruta in lösningsmedlet (heptan + internstandard) i filterna. Vaxmottens sexferomoner 

extraheras då ut och blandas med lösningsmedlet i glasvialerna.  

 

 

Figur 3. Figuren visar en GC-MS (Gas chromatography – mass spectrometry) som användes för att 

analysera vaxmottets sexferomoner. Denna specifika GC-MS på bilden ovan automatiserar analysen, 

vilket innebär att man själv inte behöver spruta in glasvialens vätska i GC-MS. 

 

GC-MS består av en gaskromatograf och en masspektrometer. Gaskromatografen upphettar 

den blandning av organiska ämnet i extraktet till en så hög temperatur att de förgasas och 

separeras från varandra. Metoden utgörs av en mobil fas och en stationär fas (11). Den 



 

mobila fasen är en så kallad bärgas, antingen vätgas, helium eller kvävgas, som transporterar 

ämnena i provet genom en kolonn. Kolonnen är ett långt och smalt spiralformat kapillärrör av 

metall, glas eller kvarts. Den stationära fasen är en svårflyktig och trögflytande vätska som 

löser ämnena i gasfasen som ska separeras. Vätskan sitter som ett tunt lager på kolonnens 

innervägg. Blandningen som ska analyseras injiceras in med en spruta i en 

insprutningskammare i början av kolonnen. Där är temperaturen tillräckligt hög för att 

blandningen ska förgasas. Med hjälp av en dator registreras sedan de separerade ämnenas 

hastighet genom kolonnen, som beror på kokpunkt och ångtryck. Kokpunkten och ångtrycket 

beror i sin tur på ämnenas molekylmassa och polaritet (12). 

 

Masspektrometern i GC-MS beräknar molekylernas molmassa. Masspektrometri innebär att 

provet som skall undersökas först sprutas in i en joniseringskammare så att de blir laddade, 

varpå jonerna förs genom elektriska och magnetiska fält. Sedan separeras jonerna då det sker 

en avböjning av olika styrkor till följd av elektrisk attraktion. Separationen mäts utifrån det 

proportionella förhållandet mellan jonernas massa per laddning, m / Z (m = massa,  Z = 

jonens laddning). En kombination av dessa två analysmetoder, dvs en gaskromatograf 

kombinerat med en masspektrometer, ger en mycket säker identifiering av substansernas 

kemiska uppbyggnad (10). 

 



 

 

Figur 4. Figuren visar materialen som användes under den elektrofysiologiska undersökningen. 

Bilden längst upp visar vaxmottets huvud och dess antenner färdigmonterade på två elektroder, och 

riktade mot en gaskromatograf (bakom gallret) varpå de flyktiga ämnena vandrar mot antennerna. 

Nedre bilden till vänster visar mikroskopet som används för att lättare kunna se under monteringen av 

huvudet och antennerna på elektroderna. Blågelet appliceras på de två elektroderna, och fungerar som 

lim samt elektrisk ledare. Nedre bilden till höger visar när vaxmottets huvud är färdigmonterad på den 

ena elektroden. Antennerna fästs på den andra elektroden. Elektroderna är i sin tur kopplade till en 

dator som detekterar antennernas elektriska impulser. 

 

När sexferomonernas molekyler har identifierats undersöks vilka av dessa molekyler som 

vaxmottets antenner reagerar på. Undersökningen sker genom en metod kallad för 



 

elektrofysiologi. Med denna metod är det möjligt att mäta de elektriska impulser som 

vaxmottets antenner avger när doftreceptorer reagerar på doften av en viss molekyl. En 

vaxmott-hona selekteras, läggs i en glasburk, och neutraliseras genom två valbara metoder. 

Den första och fortaste metoden går ut på att koldioxid sprutas in i glasburk. I den andra 

metoden kyls vaxmottet ner i frys ett antal minuter. Neutralisationen är klar när vaxmottet 

ligger paralyserad på rygg. Vaxmottet läggs under ett mikroskop och dess huvud klipps av 

mha en vass pincett. De två antennerna smörjs in med blågel och monteras sedan upp på 

varsin elektrod som är kopplad till en dator. Blågelet fungerar både som ett elektriskt ledande 

gel och ett lim som håller antennerna stationära, se figur 4 (1).  

 

En gaskromatograf används återigen som förgasar och separerar den införda substansens 

kemiska föreningar. Här är den införda substansen vaxmottets sexferomoner i vätskefas. 

Dessa flyktiga ämnena vandrar i en kolonn mot en gasfördelare som delar upp molekylerna i 

två olika rör. Det ena röret leder gasen till en GC-detektor (Gas Chromatography) där 

mängden av ämnena registreras på en GC-graf i en dator. Det andra röret leder till en tub där 

de flyktiga ämnena blandas med filtrerad och befuktad luft som träffar receptorer på 

vaxmott-honans antenner. Antennernas receptorer reagerar på specifika molekyler genom att 

skicka ut elektriska impulser som registreras på en så kallad EAD-graf 

(ElectroAntennographic Detector) i en dator. De registrerade molekylerna från GC-detektorn 

och elektriska impulser från elektroderna syns på de två olika graferna i datorn i form av 

receptorpotentialer. När EAD-grafen ger utslag vid en viss tidpunkt, dvs när antennerna 

reagerar på en viss molekyl, bestäms vilken molekyl det är genom att granska den 

korresponderande toppen i GC-grafen, se figur 5, 9, 10, 11. Eftersom de flyktiga molekylerna 

träffar GC-detektorn och vaxmottets antenner samtidigt, kan man identifiera vilka slags 

molekyler vaxmottets antenner reagerar på och därmed avgöra vilka molekyler som är 

verksamma i hanens sexferomoner vid tillkallande av partner. Man kan sedan framställa ett 

syntetiskt sexferomon genom att blanda ihop de verksamma molekylerna till önskat 

förhållande, t.ex. 1:4:8 om antalet verksamma molekyler är tre. Genom beteendeförsök i t.ex. 

vindtunnel eller fällor i naturen kan den syntetiska versionens effektivitet testas och jämföras 

med det riktiga sexferomonet, se figur 12 och 13 (1). 

 



 

Metoden beskriven ovan utförs två gånger, med fem stycken vaxmott-hanar som är en dag 

gamla, och sedan med fem stycken vaxmott-hanar som är fyra dagar gamla. Det undersöks 

slutligen om det finns ett samband mellan vaxmott-hanens ålder och molekylblandningen i 

feromonerna, och om denna specifika molekylblandning gör vaxmott-hanen mer attraktiv för 

honorna (1). 

 

 

Figur 5. Figuren visar hur de flyktiga ämnena vandrar genom gaskromatografen till GC-detektorn och 

vaxmottets antenner samtidigt. Innan feromonerna når antennerna vandrar de genom filtrerad luft, 

eftersom antennerna är mycket känsliga. Antennerna ger nämligen respons på molekyler som är på 

nanogramnivåer. Längst till höger på bilden syns två grafer, en GC trace (Gas Chromatograph trace) 

och en EAD trace (Electroantennographic detector trace). Y-axeln på GC-grafen visar mängden per 

tidsenhet av respektive molekyler som ingår i vaxmottets sexferomoner. Receptortopparna på 

EAD-grafen visar när antennerna skickar iväg elektriska impulser, mätt i millivolt, som respons på en 

viss molekyl. Högre toppar på EAD-grafen innebär att antennerna föredrar korresponderande molekyl 

på GC-grafen. Den molekyl som insektens antenner ger starkast respons på, dvs högst receptortopp på 

EAD-grafen, är även den viktigaste molekylen i feromonet när man talar om attraktionskraft - 

förmågan att locka till sig vaxmott-honor (13). 



 

 

Ett parat t-test utfördes sedan för att avgöra hur signifikanta eventuella skillnader är. 

Analysmetoden tar reda på skillnaden mellan de olika mätdatan och jämför det med 

skillnaden mellan datan inom den undersökta området. Förhållandet mellan dessa två värdena 

är ett så kallad t-värde.Varje t-värde har ett p-värde. P-värdet berättar om den framtagna 

datan är obetydlig eller signifikant. P-värdet indikeras oftast med stjärnor och tolkas på 

följande sätt (14): 

*: 0.01<P<0.05 , Sannolikheten att den uppmätta skillnaden inte är signifikant är större än 1% 

men mindre än 5%. 

**: 0.001<P<0.01,Sannolikheten att den uppmätta skillnaden inte är signifikant är större än 

0,1% men mindre än 1% 

*** : P<0.001,  Sannolikheten att den uppmätta skillnaden inte är signifikant är mindre än 

0,1%  

 

Resultat 

Resultaten från GC-MS och den elektrofysiologiska undersökningen tyder på att vaxmottets 

sexferomoner innehåller två molekyler som gör att vaxmott-honor attraheras till doftämnet, 

undecanal och (Z)-11-oktadecenal. En tabell gjordes för att få en bild av hur vaxmott-hanens 

ålder påverkar molekylförhållandet mellan de två verksamma molekylerna, undecanal och 

(Z)-11-oktadecenal, i sexferomonet. Se figurerna i resultatdelen. 

 

 



 

 

Figur 6. Figuren visar de verksamma feromonkomponenternas mängd i nanogram avgivna 

från vaxmott-hanarna. Parat t-test “stjärnorna” ovanför staplarna indikerar hur pass 

signifikanta värdena från resultaten är, se metod. En dag gamla vaxmott hanar producerade 

mindre mängder av båda molekyler än fyra dagar gamla vaxmott hanar.  

 

De två verksamma molekylerna, undecanal och (Z)-11-octadecenal, i vaxmott-hanens 

sexferomoner är båda aldehyder med en respektive två dubbelbindningar, se figur 7 och 8. 

 

 

Figur 7. Figuren visar strukturformeln för undecanal. Molekylen är en aldehyd med elva 

kolatomer i kolvätekedjan. Summaformeln är C11H22O. (15)  

 

 

Figur 8. Figuren visar strukturformeln för (Z)-11-octadecenal. Molekylen är en aldehyd med 

cis-isomeri på elfte kolatomen i kolvätekedjan. Det är dubbelbindningen vid elfte kolatomen 

som möjliggör cis-isomeri. Summaformeln är C18H34O (16). 

 



 

Den elektrofysiologiska undersökningen gick ut på att detektera när vaxmott-honans antenner 

ger respons på vissa molekyler i vaxmott-hanens sexferomoner. Man kunde därmed 

bestämma de verksamma molekylerna i sexferomonet, dvs de molekyler som orsakar en 

attraktionskraft så att vaxmott-honor flyger an. När antennerna ger respons avger de 

elektriska impulser som registreras på en EAD-graf (Electroantennographic detector). 

Figurerna 9,10 och 11 nedan visar de elektriska impulserna som nedåtriktade toppar på en 

EAD-graf. För att veta vilken molekyl som antennerna ger respons på avläser man den 

korresponderande uppåtriktade toppen på en så kallad GC-graf (Gas Chromatography). 

 

  

Figur 9. Figuren visar resultatet för försök 1. Övre grafen kallas för GC-graf (Gas 

Chromatography) och grafen under denna heter EAD-graf (Electroantennographic detector). 

Den undre EAD-grafen med nedåtriktade toppar visar i vilken grad honans antenner ger 

respons på specifika molekyler (uppåtriktade topparna i GC-grafen) i vaxmott-hanens 

feromoner, se figur 5. Att antennen ger respons där uppåtriktade toppar saknas kan antingen 

bero på att det finns en för liten mängd av molekylen i extraktet, eller för att antennen är 

skadad och inte fungerar korrekt. I detta fall beror det på att antennen blev skadad under dess 

montering på elektroderna. Övre grafens X-axel anger tid och Y-axeln anger mängden av en 



 

specifik molekyl i nanogram. Undre grafens X-axel anger tid och Y-axeln anger antennernas 

elektriska impulser i millivolt per tidsenhet. 

 

 

Figur 10. Figuren visar resultatet för försök 2. Övre grafen med uppåtriktade toppar kallas 

för GC-graf (Gas Chromatography) och nedre grafen heter EAD-graf (Electroantennographic 

detector). Den undre EAD-grafen visar inga nedåtriktade toppar. Alltså ger antennerna från 

vaxmott-honan ingen respons på någon molekyl. Det beror på att antennerna inte längre är 

aktiva. Förmodligen monterades antennerna upp för hårdhänt vilket ledde till att den 

förlorade sin funktion. Bristen på respons kan även orsakas av att honans huvud är kopplad 

från dess kropp för länge, vilket gör att antennerna slutar fungera. Övre grafens X-axeln 

anger tid och Y-axeln anger mängden av molekylen i nanogram per tidsenhet. Undre grafens 

X-axel anger tid och Y-axeln anger antennernas elektriska impulser i millivolt per tidsenhet. 



 

 

Figur 11. Figuren visar resultatet för försök 3. Övre grafen med uppåtriktade toppar kallas 

för GC-graf (Gas Chromatography) och nedre grafen med nedåtriktade toppar kallas för 

EAD-graf (Electroantennographic detector). Vaxmott-honans antenner blir stimulerade av 

vaxmott-hanens sexferomoner. Antennerna reagerar på de undersökta molekylerna. 

Tolkningen görs utifrån att de nedåtriktade topparna i nedre EAD-grafen ger respons på de 

korresponderade uppåtriktade topparna i övre GC-grafen. Den uppåtriktade toppen längst till 

vänster visar undecanal och den uppåtriktade toppen längst till höger visar Z11-oktadecenal. 

Övre grafens X-axeln anger tid och Y-axeln anger mängden av molekylen i nanogram per 

tidsenhet. Undre grafens X-axel anger tid och Y-axeln anger antennernas elektriska impulser i 

millivolt per tidsenhet. 

 

Diskussion  

Genom vår analytiska metod fick vi fram resultatet att de signifikanta molekylerna i 

vaxmottets sexferomoner bestod av undececanal och Z(11)-oktadecanal, se figur 6, 7, 8. Det 

är dessa två molekyler som attraherar vaxmott-honor. Därför ska dessa molekyler vara de 

viktigaste komponenterna för att utvinna ett syntetisk sexferomon som fungerar som 

biologiskt bekämpningsmedel mot det lilla vaxmottet. Resultaten från den elektrofysiologiska 



 

undersökningen indikerar att ett syntetiskt feromon innehållande dessa två molekyler 

förmodligen hade framkallat en antennrespons hos vaxmott-honor, se figur 9 och 11.  

 

I vår undersökning fick vi inte möjligheten att framställa ett syntetiskt sexferomon. Det beror 

på att framställningsprocessen är ytterst avancerad och kräver en expert inom kemisk syntes. 

Däremot kunde vi ha testat ett framställt syntetiskt sexferomon genom beteendeförsök i 

vindtunnel, men kunde ej göra det heller på grund av tidsbrist. Till framtida undersökningar 

kan man alltså använda sig av en vindtunnel för att utföra beteendemässiga analyser av 

vaxmott när ett framställt syntetiskt sexferomon ska testas. För denna undersökningen kan 

man utreda hur pass stor attraktionskraft insekten känner till det syntetiska sexferomonet i 

förhållande till det riktiga feromonet. Utifrån resultaten kan man avgöra om det syntetisk 

framställda sexferomonet är lika effektivt som det riktiga feromonextraktet. Om detta är fallet 

kan den syntetiska versionen eventuellt användas som biologiskt bekämpningsmedel i syfte 

att bekämpa det lilla vaxmottet i samband med deras förstöring av biodlingar (1).  

 

Exakt hur det syntetiska sexferomonet ska användas för att skydda biodlingar är svårt att 

säga, men det finns ett antal alternativ. Det första alternativet hade varit att sätta ut 

övervakningsfällor, som emitterar syntetiskt sexferomon, nära biodlingar för att veta när årets 

första vaxmott har anlänt. Beroende på väder anländer vaxmotten vid olika tider på året. Då 

kan biodlare minimera användningen av bekämpningsmedel genom att endast börja bespruta 

biodlingarna först efter att säsongens första vaxmott har fångats in. Miljön hade därmed 

skonats. Ett annat alternativ hade varit att göra massfångst genom att sätta ut massvis med 

fällor vid önskad plats. Detta alternativet är dock något orealistiskt eftersom man då är 

tvungen att hela tiden tömma alla fällor vilket tar onödigt lång tid. Det enklaste och mest 

ekonomiskt gynnsamma alternativet hade varit att placera en störningsfälla som emitterar 

stora mängder av det syntetiska feromonet. Stora mängder när man talar om vaxmottens 

feromoner är egentligen bara ett fåtal gram. Ett fåtal gram är dock enorma mängder i 

jämförelse med de mängder sexferomoner ett enskilt vaxmott utsöndrar. Eftersom det blir så 

mycket brus i luften flyger vaxmott-honorna hela tiden fel och kan därför inte hitta en hane i 

det området. Att de inte hittar en hane kan dock även bero på att honornas antenner blir så 

mättade med doftämnen att antennerna slås ut och slutar fungera (1).  

 



 

Undersökning med hjälp av en vindtunnel går till på följande sätt: Insekten man väljer att 

undersöka placeras en bestämd sträcka ifrån det syntetiska feromonet, se figur 13. Sätt igång 

vindtunneln så att den efterliknar vindarna i naturen. Feromonet kommer då att blåsas mot 

insekten. Insekten ska då ge respons på sexferomonet med sina antenner och flyga mot det 

syntetiska feromonet. Analysera sedan hur nära insekten landar vid feromonet och estimera 

attraktionskraften. Man upprepar försöket för att kunna säkerhetsställa att insekten inte flyger 

slumpmässigt (1).  

 

 

Figur 12. Glenn Svensson, feromonforskare på Lunds universitet, visar upp 

forskningsgruppens vindtunnel som används för att utföra diverse beteendeförsök på insekter.  

  

 

Figur 13. Figuren beskriver hur en vindtunnel kan användas för att testa attraktionskraften 

hos ett syntetisk framställt sexferomon. Feromonet placeras där    lockbetet (lure) befinner sig 



 

på figuren. Insekten flyger sedan an och det syntetiska feromonets effektivitet avgörs baserat 

på hur nära insekten landar vid lockbetet (17). 

  

På grund av tidsbrist hade vi ej möjligheten att undersöka ifall hanarna som var fyra dagar 

gamla betraktas som mer attraktiva för vaxmott-honorna än hanarna som var en dag gamla. 

Det skulle vara mycket möjligt att detta är fallet. I hypotesen konstaterade vi nämligen att 

äldre mott inom vissa arter utsöndrar ett mer attraktivt sexferomon än yngre mott. Man hade 

då kunnat anta att det syntetiska feromonet, som är tänkt att användas som ett biologiskt 

bekämpningsmedel, behöver efterlikna molekylblandningen hos en fyra dagar gammal hane 

mer för att fungera effektivare som biologiskt bekämpningsmedel. En undersökning hade då 

behövt göras som testar det biologiska bekämpningsmedlets effektivitet. Denna 

undersökningen hade kunnat göras i naturen med utplacerade fällor, i vindtunnel som är 

beskriven ovan, eller med hjälp av en så kallad y-tub som är beskriven nedan (1).  

 

För att kunna utvinna ett så effektivt syntetisk sexferomon som möjligt är det viktigt att ta 

reda på vilket förhållande mellan de verksamma molekylerna undecanal och 

Z(11)-octadecenal som kommer ge störst attraktionskraft. En metod för att hjälpa en avgöra 

vilket molekylförhållande som kommer ge störst attraktionskraft, kallas för 

tvåvägsval-experiment. Experimentet utnyttjar användandet av en så kallad Y-tub, se figur 

14, och går till på följande sätt: Två vaxmott-hanar innesluts i fällan (insect trapping bulb). 

De två hanarna kommer emittera ett sexferomon med olika molekylförhållande mellan 

undecanal och Z(11)-octadecenal. Utgår man från resultatet i vår undersökningen kan man se 

en skillnad i molekylförhållande beroende på vaxmottets ålder. Detta innebär att man kan 

jämföra en 1 dag gammal vaxmott-hane med en 4 dagar gammal vaxmott-hane. Man ger 

hanarna en lämplig miljö för parning för att de ska kunna utsöndra sina feromoner. En 

lämplig miljö innebär rätt temperatur och luftfuktighet. Släpp därefter in en vaxmott-hona i 

den nedre delen av Y-tuben, se figur 14. Analysera åt vilken riktning honan attraheras till, 

genom att följa hennes gångväg. Upprep försöket med olika vaxmott-hanar och avgör om 

honan föredrar en äldre eller yngre vaxmott-hane. Den åldern som emitterar ett sexferomon 

med störst attraktionskraft ska det syntetiska feromonet efterlikna, dvs molekylförhållandet 

mellan undecanal och Z(11)-octadecenal i det syntetiska sexferomonet ska vara densamma 

som hos det mest attraktiva sexferomonet (1).  



 

 

 

 

 

Figur 14. Figuren visar hur en Y-tub kan se ut som används för tvåvägsval kan se ut. De 

flesta nattfjärilar kan känna av doftsignaler på flera hundra meters avstånd, detta innebär att 

måtten i y-tuben inte behöver vara identiska med figuren utan kan ändras efter behov. 

Vaxmottet som emitterar feromonet ska placeras i fällan (insect trapping bulb). 

Metallskärmen (metal screen) är konstruerad så att luft fritt kan passera den samtidigt som 

den hindrar vaxmott-honan från att rymma (18). 

 

Eventuella problem med att använda sig av feromon för att bekämpa det lilla vaxmottet kan 

vara att insekten använder sig av en akustisk komponent för att para sig, och inte endast 

luktsinnet. Vaxmott-hanen avger korta ultraljudspulser med en frekvens på 100 kHz och en 

intensitet på 93 dB. Ljudsignalen kan skilja sig väsentligt mellan hanarna och anses vara 

genetisk ärvda. Vaxmottets ultraljudspuls är korrelerad med dess vikt. Föregående 

experiment har visat att ljud från en högtalare kan stimulera vaxmott-honor på liknande sätt 

som en vaxmott-hane (3). Efter att ha tagit reda på denna fakta kan man ifrågasätta om en 

feromonfälla är tillräckligt lockande för vaxmottet, eller behövs även högtalare appliceras? 

 

Varför producerar många nattfjärilshonor sexferomoner i sådan liten mängd 

(pikogramnivåer)? En anledning att honorna producerar så lite feromon kan vara att endast de 

mest känsliga hanarna ska kunna detektera doften. Det kan vara ett sätt att locka en “bra” 



 

hane till sig. Honan viskar väldigt lågt så att bara hanarna med starkast antenner kan uppfatta 

feromonerna och flyga an. Att nattfjärilshonorna producerar feromoner i sådan liten mängd 

kan även bero på att de vill undvika att bli upptäckta av fiender. Det finns parasiter som kan 

upptäcka signalämnet och lägga ägg inuti i eller bredvid andra fjärilsägg. Parasitens 

nykläckta larver äter sedan upp fjärilarnas ägg och larver. 

Varför producerar just vaxmott-hanarna sexferomoner i sådan stor mängd (många nanogram) 

jämfört med andra nattfjärilar? Det kan bero på att hanen som “skriker” högst, dvs emitterar 

mest feromoner, är den mest attraktiva hanen enligt vaxmott-honorna (1).  

 

Fjärilarna odlas i ett isolerat rum där dygnsrytmen är omvänd, detta för att vaxmott är aktiva 

på natten. På så sätt kan forskarna arbeta med vaxmotten under dagtid istället för nattetid. 

Klockan 12:00 blir det mörkt i odlingskammaren. Eftersom nattfjärilar vaknar ungefär vid 

början på mörkerfasen eller någon timme efter mörkerfasen, i detta fallet efter 12:00, behöver 

man vänta tills eftermiddagen innan feromonextraktionen kan ske (1). 

 

Felkällorna med feromonextraktionen och den elektrofysiologiska undersökningen grundar 

sig i hur pass ömtålig vaxmottets antenner är. Förutom att rummet som används för 

feromonextraktionen ska uppfylla vissa krav såsom korrekt temperatur, lufttryck och 

luftfuktighet, krävs det att man inför den elektrofysiologiska undersökningen agerar snabbt 

och med precision när vaxmottet dekapiteras. Hinner man inte dekapitera vaxmottet i tid 

kommer nämligen insekten vakna från sin sövning. När man väl har dekapiterat insekten kan 

antennerna endast vara aktiva i en kort stund utan sin kropp. Dessutom går antennerna lätt 

sönder vid alltför hårdhänt beröring. Därmed måste monteringen av vaxmottets antenner på 

elektroderna utföras hastigt men ytterst varsamt. Antennerna är väldigt känsliga och förväntas 

kunna ge respons på feromonernas molekyler i nanogram. Med tanke på hur advancerad 

undersökningen är, var det därför svårt att få fram helt tillförlitliga resultat. 

 

Resultaten från både GC-MS och den elektrofysiologiska undersökningen är tillförlitliga 

eftersom de stämmer överens med tidigare utförda tester på Lunds universitet (1). För att 

kunna säkerhetsställa resultatens trovärdighet krävs det dock att man upprepar 

undersökningen ett antal gånger, för att se om testerna ger samma resultat.  
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