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Sammanfattning 
Projektets mål har varit att utveckla nya alternativa dispenseringstekniker för insektsferomoner 
som bekämpar skadeinsekter på fruktodlingar. Resultatet av projektet har gett tre teoretiskt 
möjliga förslag. Det första förslaget är en polymerbaserad feromondispensering som inte är 
baserad på någon nuvarande teknik. Förslaget är uppdelat i två koncept, antingen en polymer i 
gelform eller en gjuten polymer. Polymererna som ges i förslaget är biologiskt nedbrytbara och 
har egenskaper som inte finns i produkter på marknaden idag. Det andra förslaget grundar sig 
på vaxbaserad feromondispensering som är en nuvarande teknik. En vaxmassa blandas 
tillsammans med en specifik feromonlösing och appliceras direkt på ett bladverk eller i fällor. 
Genom att ha en definierad form på dispensrarna erhålls en bättre kontroll på utsöndring av 
feromon. Det tredje förslaget är en sprejbaserad feromondispensering även den grundas på 
nuvarande tekniker. Idén är att en sprejbehållare med tillhörande feromonlösning kan fjärrstyras 
genom att kopplas till ett kontrollsystem. Fördelen med tekniken är att en större kontroll över 
dispenseringen på fruktodlingsfältet kan uppnås utifrån information från en väderstation eller 
annan källa. Kontrollsystemet kan ställas in för att rätt mängd feromon skall släppas ut i olika 
väderförhållande.
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Inledning 

Projektgruppen har tagit fram tre förslag på dispenseringstekniker som ett svar på PheroNet ABs 
projektbeställning. En dispenser är en behållare eller ett material som utsöndrar ett ämne. Förslagen 
är bättre än dagens tekniker (Bilaga 1) inom minst ett av följande områden; funktion, produktion 
och hantering (Tabell 1). Med funktion menas hur lång aktiv livslängd dispensern har och hur väl 
skyddet mot skadeinsekter fungerar under den tiden. I produktion tas hänsyn till 
tillverkningskostnader men även hur komplicerad tillverkningsprocessen är. Hantering handlar om 
hur enkelt det är för användaren att använda sig av produkten och hur mycket arbete som krävs för 
att applicera och hantera dispensrarna. 
 
De föreslagna produkterna är exempel på dispensrar som kan användas för spridning av feromoner. 
Feromoner, se ytterliggare förklaring i Bilaga 2, kan användas till att bekämpa skadeinsekter genom 
parningsstörning (mating disruption), massfångst eller “attract and kill”. 
 
Parningsstörning utnyttjar att honorna utsöndrar ett visst feromon när de är redo att para sig. 
Genom att sprida ut ett identiskt feromon framställt på kemisk väg kan signalerna från honorna 
dränkas i ett bakgrundsbrus. Hanarna kan inte identifiera vilka feromonkällor som är honor och 
sannolikheten att de hittar en hona minskar därmed drastiskt. När honornas ägg inte blir befruktade 
utvecklas inga larver och skadorna på frukten och hela fruktodlingen minskar. 
 
Vid massfångst betas fällor med flyktiga doftämnen som lockar till sig insekterna. Oftast används 
metoden med feromoner som utsöndras av insekter för att samla både honor och hanar. Ska endast 
haninsekterna fångas kan sexualferomoner användas som bete. Det går även att använda doftämnen 
som utsöndras av växter och mogen frukt. I vissa fall kombineras feromoner med dessa doftämnen 
för att få en större effekt av lockbetet (Knight et al., 2012). 
 
“Attract and kill” är en variant på massfångst där ett giftigt ämne placeras ihop med lockbetet. Det 
giftiga ämnet dödar antingen direkt eller har en negativ effekt på insekternas möjlighet till att föröka 
sig. En annan tillämpning för fällorna är att använda dem för att övervaka insektspopulationer och 
hur väl insektsbekämpningen fungerar på till exempel en fruktodling. (Anderbrant 2006) 

Tre förslag till alternativ feromondispensering 
Det första förslaget, polymerbaserad feromondispensering, är inte baserad på någon nuvarande 
teknik inom feromondispensering. Idén har istället tagits från väldokumenterad 
läkemedelsforskning inom polymerområdet och dess användning för att sprida aktiva ämnen i 
människokroppen (Neeraj et al., 2002). Förslaget är att applicera processen i en annan miljö. 
 
Det andra förslaget är baserat på en nuvarande metod för dispensering av feromon, vaxbaserad 
feromondispensering. Vaxmassa blandas tillsammans med en specifik feromonlösing och appliceras 
direkt på ett bladverk eller via fällor. Nackdelen med dagens metoder är att kontrollen över 
utsöndringen är begränsad på grund av att formen på dispensrarna ofta blir slumpmässig. En 
definierad volym ger en mer effektiv linjär dispensering och förenklad modellering av utsöndringen. 
 
Det tredje och slutliga förslaget är också baserat på en nuvarande teknik, sprejbaserad 
feromondispensering. Förslaget skiljer sig från de övriga då en helhetslösning introduceras. Syftet är 
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att företaget står för tillverkning av sprejbehållare med tillhörande feromonlösning samt 
konstruktionen av en styrenhet för fjärrstyrning. Enheterna appliceras sedan på en fruktodling som 
ett system där styrenheten integreras med en väderstation eller annan informationskälla såsom 
internet. Integrationen ger kontroll över dispensrarna baserat på data från väderstationen och ger 
därmed en mer optimerad utsöndring anpassad efter miljöfaktorer och väderförhållanden.  
 
Tabell 1. En översikt på de föreslagna dispenseringsteknikerna. Alla dispenseringstekniker har olika fördelar inom 
funktion, produktion och hantering. Dessa kan anpassas för ett specifikt användningsområde.  

Förslag 1 – Polymerbaserad feromondispensering 

Det första förslaget är grundat på de specifika egenskaperna hos en yteroderande polymer för att få 
bättre utsöndringsegenskaper än hos nuvarande vaxbaserade dispenseringstekniker. 
Utsöndringshastigheten kan då regleras av nedbrytningen hos materialet och inte enbart på 
diffusion som är starkt koncentrationsberoende. 
 
Polyanhydrid är en biologiskt nedbrytbar polymer uppbyggd av en ryggrad sammanbunden av 
anhydridbindningar (Neeraj et al., 2002). Den har den önskade egenskapen att vara yteroderande 
och är mycket väldokumenterad inom fysiologiska applikationer där den testas för 
medicindispensering in vivo. Polyanhydridens hydrofoba karaktär gör den lämplig att använda även 
för feromondispensering och följande två koncept bygger på användning av denna polymer. Se 
Bilaga 3 för mer utförlig beskrivning av polyanhydrid och dess egenskaper. 

Polymer som gel 

Polymer som gel är en variant på en vaxbaserad dispenseringsteknik där en polymer används 
istället för ett vax. Polymeren, förslagsvis polyanhydrid, blandas tillsammans med 
feromonlösningen. När polymeren och feromonlösningen blandas bildas en trögflytande vätska. 
Blandningen förvaras i en behållare som begränsar feromonutsläppet tills appliceringen sker. När 
applicering sker stelnar blandningen till en definierad form som gör att feromonutsöndringen blir 
linjär. 
 

  Polymerbaserad feromondispensering Vaxbaserad Sprejbaserad 

  Polymer gel Polymer gjuten     

Funktion         

Dispensering av feromonet Diffusion Diffusion Diffusion Sprejas ut  

Jämn utsöndring ++ ++ ++ +++ 

Nedbrytbar +++ +++ +++ Ej nedbrytbar 

Produktion         

Låga produktionskostnader ++ +++ ++ +++ 

Lättproducerad +++ ++ ++ + 

Hantering         

Applicering Automatiskt/Manuellt Manuellt Automatiskt/Manuellt Manuellt 

Lätt att anpassa +++ ++ +++ ++ 

Lätt att förvara ++ + + +++ 
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Polymerblandningen bör innehålla minst en polyanhydrid eller någon annan polymer med 
yterosionsegenskaper. För att erhålla lämpliga egenskaper i form av diffusionshastigheter i 
materialet samt nedbrytning av dispensern, kan en eller flera andra polymerer användas för att 
modifiera egenskaper hos blandningen. En egenskap är till exempel hydrofobicitet som i sin tur kan 
påverka affiniteten av feromonet till dispensern. En högre hydrofobicitet borde minska 
nedbrytningstakten för dispensern då polyanhydriden är hydrolytiskt instabil. Den 
vattenavstötande karaktären skulle även bidra till att skydda polyanhydriden. 
 
Om dispensern används för parningsstörning kan det krävas ytterligare tekniska hjälpmedel som 
utför appliceringen av blandningen. Ett exempel på detta kan vara ett verktyg som trycker ut en 
bestämd form av blandningen på bladen. Några egenskaper som blandningen måste uppfylla är 
bland annat att den ska ha en fästande yta, vara hydrofob och vara biologiskt nedbrytbar. De 
egenskaperna gör att blandningen fastnar på bladen, är resistent mot vatten och har en låg påverkan 
på miljön. Dispenserns massa påverkar utsöndringen av feromon och hur stor yta av 
fruktodlingsfältet som täcks. Ju större mängd polymer dispensern har desto längre tid kan 
feromonutsöndringen ske. Projektets förslag är att använda polyanhydrid eller flera polymerer 
varav en polyanhydrid för att få en optimerad utsöndring av feromon. 

Blandning av polymerer ger nya egenskaper 

När det gäller produktionen av polymeren finns det flera olika metoder av polymerisering som går 
att använda industriellt. De vanligaste metoderna för polymerisering av polyanhydrid är 
smältkondensations- och lösningspolymerisering (Domb et al. 1993). 
  
I kondensationspolymerisering binds monomererna ihop via en kondensationsreaktion där vatten 
eller metanol frigörs. Med metoden kan polymeriseringen genomföras i ett reaktionssteg. Därmed 
går det att undvika ett reningssteg för att få ut den önskade produkten. Vid lösningspolymerisering 
finns monomererna i ett lösningsmedel blandat med en katalysator för att påskynda reaktionen. Ska 
polymeren användas ihop med ett lösningsmedel är den metoden mycket praktisk då det går att 
tillföra det önskade lösningsmedlet redan i polymeriseringsfasen. En feromonlösning med rätt 
egenskaper skulle kunna fungera som lösningsmedel. 
 
Genom att blanda olika polymerer med varandra kan ett material med andra och ibland helt nya 
egenskaper erhållas. Det är möjligt att kombinera olika varianter av samma polymer eller två helt 
skilda polymerer. Vissa aspekter för blandningen går att modellera, till exempel hur väl polymererna 
kommer blandas med varandra (Higgins et al. 2010). Det går alltså att utesluta vissa kombinationer i 
förväg utifrån hur väl polymererna ska blandas i materialet. Om olika polymerer väljs bör en 
polymerisationsmetod som passar för båda polymererna användas. På så sätt undviks även extra 
produktionssteg. För att materialet ska vara mer beständigt kan en stabilisator tillsättas, som 
hindrar oönskad nedbrytning (Rie 1988). Det kan handla om bland annat antioxidanter vilka 
förhindrar oxidation eller UV-absorbenter vilka absorberar solens UV-strålning. 

Anpassad applicering 

Den stora fördelen med polymer som gel är att dispensrarna kan appliceras på olika sätt beroende 
på fruktodlingens storlek. En manuell applicering rekommenderas om större kontroll över gelens 
volym och form önskas uppnås. Detta kan tänkas vara viktigt när feromonet appliceras på mindre 
fruktodlingar eller i fällor. Arean på fruktodlingarna bör överskrida en hektar för att dispenseringen 
ska ge parningsstörande effekt, beroende på vilket feromon som används. Är däremot fruktodlingen 
större kan en automatiserad applicering vara till fördel. Då kan stora mängder dispensrar spridas 
under kort tid med hjälp av till exempel en traktor. En annan form av applicering är att gelen köps 
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Figur 1. Polymerbaserad 

dispensering. En bärarpolymer 

med lämpliga 

diffusionsegenskaper inkapslad i 

ett lager av polyanhydrid. 

Polyanhydriden bryts ner utifrån 

och diffusionsvägen för 

feromonet minskar. 

tillsammans med olika formar som den kan tillsättas till. Formarna är anpassade för olika 
feromoners egenskaper, storleken på fruktodlingen och tidsintervallet för utsöndringen av feromon. 
En vidareutveckling av den tanken sker i nästa koncept där polymeren formgjuts vid tillverkningen. 

Gjuten polymer 

Gjuten polymer bygger på samma grundidéer som polymer som gel. En blandning av feromon och 
lämpliga polymerer används för att uppnå en mer konstant utsöndring av feromon. Dock tas idén ett 
steg djupare genom att skapa feromondispensrar med en känd form genom att gjuta gelen direkt i 
produktion. Har dispensrarna en känd form kan modellering av utsöndring och livslängd på 
fruktodlingen bli lättare. Detta gör att ett fullgott skydd kan erbjudas för odlaren samt att färre 
dispensrar behöver placeras ut då ett mer exakt antal kan beräknas. 
 
Ett alternativ till att blanda polymererna med varandra är att skapa två 
eller flera lager med olika polymerer i respektive lager (Figur 1). I det 
fallet kan en bärarpolymer tillsammans med feromonet inkapslas av ett 
lager med polyanhydrid. Bärarpolymerens uppgift är att skydda 
feromonet och ha en optimerad diffusionshastighet för det aktuella 
feromonet som ska utsöndras.  De polymerer som används i dagens 
vaxbaserade dispenseringstekniker har lämpliga egenskaper och skulle 
kunna användas även i denna applikation. Det yttre lagret på dispensern 
reglerar utsöndringen genom att bli tunnare med tiden. Resultatet blir en 
kortare väg för feromonet att diffundera genom. Därmed kan 
minskningen av diffusionshastigheten som beror på 
feromonkoncentrationen motverkas. 
 
Formen hos gelen är förmodligen den främsta fördelen i jämförelse 
med nuvarande vaxbaserade metoder. Det viktigaste är att alla 
dispensrar får en bestämd form, så att de får liknande egenskaper i 
form av nedbrytning och utsöndring. Nedbrytningen beror till viss del 
av yterosion därför skulle en konstant area hos dispensern vara 
fördelaktig, då yterosionen kommer ske relativt konstant. 

Gjutning av gelen 

Tillverkning av gjutna geler eller tabletter ger minst ett extra produktionssteg jämtemot det som 
tagits upp under det föregående konceptet, polymer som gel. Gjutning av en blandning av polymerer 
bör inte vara svårt eller särskilt dyrt men det för med sig en del andra negativa moment. När gelen 
väl är gjuten måste den förvaras på ett sådant sätt att den inte börjar degradera, att formen 
förändras eller att feromonet utsöndras. Vakuumpackning av gelen kunde vara tänkbart men det 
kommer inte förhindra att en viss del feromon kommer gå till spillo.  
 
Eventuellt kan förvaringen lösas genom att en lämplig gasblandning placeras i förpackningen, så att 
en jämvikt mellan feromonet i dispensern och gasen utanför uppnås. Nedkylning ger en lägre 
diffusionshastighet på grund av att vibrationerna i materialet minskar, vilket kan öka hållbarheten. 
Tänkbart är även att en högre koncentration av feromon används i dispensern och att man får räkna 
med en viss sänkning av koncentrationen när dispensern väl appliceras på fruktodlingen. 
 
Produktionen av polymer med ett yttre lager av polyanhydrid, som i Figur 1, lägger till ett ytterligare 
steg vid tillverkningen. Beroende på hur gelen ska formas kan det även bli svårt att få ett jämt skikt 
av det yttre lagret. Detta är viktigt för att kunna få ökad homogenitet hos alla dispensrarna och att 



  

7 
 

beräkningar på hållbarhet och livslängd kan göras. Det bör dock inte vara svårt att utföra rent 
produktionstekniskt men desto fler steg desto dyrare slutprodukt. 

Teknisk lösning för applicering 

Applicering av dispensern är väsentlig eftersom användaren inte ska behöva lägga ned mer tid än 
nödvändigt. Jämfört med polymer som gel blir appliceringen möjligen mer tidskrävande eller kräver 
en bra teknisk lösning. Ett sätt att applicera dispensrarna är att täcka dispensrarna med något 
fästande material så att det kan fastna på växternas blad och stammar. Ett annat alternativet är att 
gelen placeras i en behållare som sedan kan hängas upp i fruktodlingen. Behållaren skulle mycket 
väl kunna vara en fälla och fördelen med detta är att spridningen av dispensrar kan bli väldigt exakt i 
jämförelse med en automatiserad utplacering. På grund av de hydrolytiskt instabila bindningarna i 
polyanhydriden bör behållaren konstrueras så att den skyddar från vatten. 
 
Placeringen i behållaren kan även utföras så att enbart en yta av gelen står i kontakt med luft. 
Fördelen med det är att ytan hos gelen hålls konstant under tiden på fruktodlingen. Nackdelen med 
en behållare är dels den ökade kostnaden för behållaren och den extra tid som krävs för att manuellt 
placera ut dispensrarna. Det är inget problem om dispensrarna ska placeras i fällor där det manuella 
arbetet ändå måste genomföras. 

En polymer med många egenskaper 

Polyanhydridens relativt modifierbara natur erbjuder en rad olika egenskaper och kan därmed 
användas inom flera områden. Den har en mycket god funktion när det kommer till att degraderas 
och därigenom sprida biologiskt aktiva ämnen i människokroppen (Neeraj et al. 2002). Hur väl den 
funktionen kan anpassas till en annan miljö kräver ytterligare tester och efterforskning för att 
avgöra. 
 
Som tidigare nämnts bör systemet vara relativt kostnadseffektivt ur ett produktionstekniskt 
perspektiv. Det första steget i tillverkningen är liknande för båda koncepten, där en blandning av 
polymer och feromonlösning kan göras. Konceptet polymer som gel ger förslag på en gelmatris 
vilken kan blandas ihop till större serier som sedan kan levereras till användarna. Gelmatrisen kan 
modifieras så att olika serier tillhör olika användningsområden. Användarna får gelen i en större 
behållare för valfri spridning eller i färdiga formar redo att placeras ut manuellt. Konceptet gjuten 
polymer är ett förslag på en gjuten form av matris. Ytterligare steg i produktionen tillkommer då för 
att matrisen måste genomgå en gjutningsprocess.  
 
Den gjutna polymeren innefattar två delkoncept, en enkel blandning och en med ett yttre lager av 
polyanhydrid. Kärnan består av en polymer blandad med fermonlösning ur vilken feromonet 
diffunderar. Att ha ett yttre täckande lager kan försvåra produktionsprocessen och därmed öka 
produktionskostnaderna något men ger i gengäld en bättre produkt rent användarmässigt. 
 
Polyanhydrid i gelform kan förvaras i syretäta behållare för att sedan spridas ut på exempelvis 
bladverk i definierad form och mängd. Den gjutna matrisen appliceras förslagsvis i någon form av 
behållare för att få effekten av konstant yterosion och därmed en linjär utsöndringshastighet. 
Gemensamt för båda är att denna typ av dispenseringsteknologi enkelt kan användas i 
feromonfällor. Fällorna är populära för att utvärdera andelen skadeinsekter på ett område.  
 
Den polymerbaserade feromondispenseringen kan vara produktionstekniskt billigare än de övriga 
förslagen (se Tabell 1). Dessutom är polymeren gynnsam eftersom den är biologiskt nedbrytbar. 
Tekniken ger även ett övertag med en anpassningsbar egenskap för kontroll över 



  

8 
 

Figur 2. Vaxbaserad dispensering. Med en 

definierad form på alla dispensrar 

underlättas beräkningen av hur många 

som krävs för att ge ett fullgott skydd på 

fruktodlingen. 

feromonutsöndringen via yterosion då polyanhydrid används. Vill användaren istället utnyttja en 
mer etablerad teknik är nästa förslag på vaxbaserad feromondispensering en alternativ lösning, där 
den definierade formen ger kontrollerad utsöndring av feromon. 

Förslag 2 – Vaxbaserad feromondispensering 

Formen på den vaxbaserade metoden har stor betydelse för utsläppet av feromonlösningen. 
Eftersom det strävas efter att ha en så effektiv utsöndring som möjligt är förslaget att forma 
systemet som en torus (Figur 2). Torusformen ger dispensern en större yta vilket gör att fler 
molekyler utsöndras per tidsenhet. En definierad form möjliggör en bättre kontroll av 
utsöndringsegenskaperna. Liknande exempel har forskats på inom läkemedelsbranschen, där har 
formen resulterat i en bättre kontroll över den biologiska aktiviteten för tabletter (Helbling et al. 
2011). 
 
Utsöndringshastigheten av feromon för vaxbaserade metoder 
på fruktodlingen minskar med tiden eftersom diffusionen är 
koncentrationsberoende. Den vaxbaserade metoden har 
relativt linjär utsöndringshastighet i jämförelse med andra 
dispenseringsmetoder. Detta är önskvärt eftersom det linjära 
förloppet kan gå mot en mer konstant utsöndring. En konstant 
utsöndring kan ytterligare sänka antalet dispensrar på 
fruktodlingen eftersom beräkningar måste göras utifrån det 
lägsta möjliga feromonutsläppet. Färre dispensrar kan därför 
placeras ut men fortfarande garantera ett fullgott skydd på 
fruktodlingen. 

 
Den vaxbaserade metoden består av ett biologiskt nedbrytbart 
vax som enkelt blandas ihop med olika sorters 
feromonlösningar. En mer hydrofob vaxblandning kan ge 
upphov till en långsammare diffusion vid utsläppet. I en 
långsammare diffusion kan en längre livslängd uppnås för 
dispensern. Vaxer som består av polymerer är dessutom ett 
billigt material att utgå ifrån. Är vaxet klibbigt underlättar det appliceringen. Dispensrarna kan 
antingen utformas till små dispensrar som sprids över hela fruktodlingen eller ett mindre antal 
större dispensrar som täcker samma yta. 

Tillverkning av vaxbaserade dispensrar 

Feromonlösningen blandas med vaxmassan. Det tillkommer produktionstekniskt ett extra steg där 
vaxet gjuts till en önskad form och ett steg där det paketeras. Produktionskostnaden blir därmed 
högre för dispensrar med definierad form jämfört med dagens metod. Beroende på hur stora de 
gjutna dispensrarna är förpackas de på olika sätt. Antingen packas de individuellt om de är stora 
eller tillsammans i en behållare om de är små. Det är nödvändigt att förpacka vaxdispensern väl för 
att feromonet inte ska läcka ut innan appliceringen. 

Flexibel utplacering 

De stora vaxbaserade dispensrarna kan appliceras direkt i fällor eller manuellt på en fruktodling. 
Odlaren får då god kontroll över hur mycket feromon som utsöndras över en given yta. De små 
vaxdispensrarna kan spridas ut över frutkodlingsfältet på samma sätt som dagens vaxbaserade 
dispenseringstekniker. Den varianten ger därmed en stor flexibilitet i appliceringen. Appliceringen 
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Figur 3. Sprejbaserad dispensering. Med fjärrstyrning 

skapas en mer användarvänlig kontroll över 

feromonutsöndringen. Optimering av utsöndringen 

sker utifrån miljöfaktorer och insektspopulationen. 

kan ske antingen för hand med injektionssprutor eller automatiserat med till exempel flyg, 
specialtillverkade traktorer eller bilar.  Det går att beräkna hur lång livslängden är för 
feromonskyddet och hur stor yta som täcks av blandningen utifrån hur stor mängd som spridits ut. 

En definierad form ger bättre kontroll 

Det presenterade förslaget är fördelaktigt utifrån ett användarperspektiv. Den definierade formen 
ger en bättre kontroll över utsöndringen. Det gör att användaren lättare kan göra avvägningar i hur 
mycket och hur ofta appliceringen ska ske. Att utsöndringen sker linjärt innebär att fruktodlingen 
får ett fullgott skydd under dispensrarnas aktiva livslängd. Därför kan kostnaderna hållas nere 
samtidigt som fruktodlingsfälten ger högre avkastning. För användaren kan en manuell applicering 
vara mycket tidskrävande. Det scenario som är troligast för manuell applicering är dock användning 
av fällor. Därmed är tidsaspekten inget stort bekymmer gällande appliceringen. Vid användande till 
parningsstörning är en automatiserad appliceringsteknik att föredra (Tabell 1). Det är då möjligt att 
täcka en större yta på kort tid. 
 
Ur ett produktionstekniskt perspektiv kräver förslaget extra produktionssteg. Den extra kostnaden 
kompenseras av att produkten erbjuder en effektivare utsöndring av feromon. Då de vaxbaserade 
dispensrarna är homogena kommer egenskaperna variera mindre mellan olika produktserier. Den 
definierade formen underlättar dessutom beräkning på aktiva livslängder och spridningen av 
feromonet runt dispensern. 
 
Den vaxbaserade feromondispenseringen ger användaren mer flexibilitet och flera valmöjligheter 
för appliceringsprocessen. Den definierade formen på enheten är gynnsam för utsöndringen av 
feromonet. Om användaren istället vill ha en mer kontrollerad utsöndring med avseeende på fler 
parametrar, som till exempel luftfuktighet och vind, är nästa förslag med sprejbaserad 
feromondispensering ett bättre alternativ. 

Förslag 3 – Sprejbaserad feromondispensering 

Problemet med dagens sprejbaserade 
dispenseringssystem är att de inte kan garantera 
att utsöndra rätt mängd av feromon beroende på 
varierande klimat och väder. De sprejbaserade 
dispenseringssystem som finns idag har en 
konstant utsläppshastighet.  För att hålla 
koncentrationen av feromon på fruktodlingen 
konstant är förslaget ett sprejbaserat 
dispenseringssystem med en kontrollenhet som 
kan ändra feromonutsöndring efter skiftningar i 
väder och vind. 
 
Odlare som har väderstationer på sina 
fruktodlingar kan koppla ihop kontrollenheten 
för dispenseringssystemet med dessa (Figur 3). 
Alternativt kan en väderstation ingå i 
dispenseringssystemet. Väderstationen ger data 
till kontrollsystemet som utifrån temperatur, 
luftfuktighet och vind bestämmer vilka dispensrar 
som ska utsöndra feromon och i vilken takt det 
sker. När vinden byter riktning ska de 



  

10 
 

sprejdispensrar vars feromon blåser bort från fruktodlingen kunna stängas av. På liknande sätt 
skulle systemet kunna motverka förändringar i luftfuktighet, som påverkar hur länge feromonet 
stannar kvar i luften, genom att öka eller minska utsöndringstakten. De odlare som saknar 
väderstationer kan istället fjärrstyra dispenseringssystemet manuellt och utföra liknande ändringar. 

En helhetslösning 

Dispenseringssystemet baseras på den specifika användaren. Tanken är att en helhetslösning med 
tillhörande support ska erbjudas. Feromonlösningen tillverkas i fabrik och förvaras i 
sprejdispensrarna. Behållaren som sprejdispensern sitter i på fruktodlingen återanvänds och enbart 
sprejbehållaren byts ut när feromonet tar slut. Den initiala investeringen kommer därför att bli 
relativt hög då systemet köps in. Dock kommer sprejbehållarna vara billiga. 

Feromondispensering satt i system 

Sprejbaserade dispenseringssystem är inte optimala för användning som bete i fällor utan är mest 
lämpliga för parningsstörning. För att förslaget ska fungera som bäst måste sprejbehållarna placeras 
på optimala platser för att täcka fruktodlingen och säkerställa en tillräcklig feromonkoncentration. 
Utplaceringen måste ske manuellt men få dispensrar krävs vilket gör att tidsåtgången för 
appliceringen blir relativt låg. 
 
I dagens sprejbaserade dispenseringssystem placeras dispensrarna runt fruktodlingen om den är 
mindre än 16 hektar. I större fruktodlingar placeras dispensrar även inom området. En tumregel är 
att ha tre till fyra behållare per hektar (AgriSense 2012). Det är troligen en lämplig fördelning även 
för den nya versionen. 
 
På vissa fruktodlingar hängs sprejdispenseringssystemet upp i träden. Bär trädet mycket frukt kan 
grenen sjunka och sprejdispenseringssystemet hänger för lågt. Det leder till att dess 
feromonutsöndring inte fungerar lika bra (Agnello & Reissig 2008). Höjdnivån kan fixeras genom att 
fästa dispensrarna i behållare på trädstammar eller fasta pålar. Det gör att feromonerna alltid 
utsöndras från samma höjd och utsöndringen sker därmed mer effektivt. 

En långsiktig investering 

Det sprejbaserade dispenseringssystemet är en långsiktig investering. Installationen av 
kontrollsystemet blir en större engångskostnad, dock blir det billigare i längden när endast 
sprejdispensrarna behöver köpas. Har fruktodlingen redan en väderstation kan kostnaden för en 
sådan räknas bort. 
 
Idag är de flesta sprejdispenseringssystem kopplade till en timer som vid en viss tidpunkt utsöndrar 
feromon. De är inställda att släppa ut feromon under de timmar på dygnet som insekterna är aktiva 
(Rama et al. 2002). Med det föreslagna kontrollsystemet ska feromonutsläppet kunna ändras både 
automatiskt och manuellt. Användaren ska även kunna stänga ner delar av sprejsystemet om vinden 
skulle blåsa bort feromonerna från fruktodlingen. Det blir mer ekonomiskt om feromonet kan 
sprutas ut vid behov. Då ska användaren kunna ha kontroll på när sprejerna ska utsöndra feromoner 
beroende på väder, tid på dygnet, vindriktning och vindhastighet. På sprejdispensern sitter endast 
en styrenhet som kontrollerar utsöndringen. Alla väderinställningar fås från väderstationen. 
Kontrollsystemet sparar arbete för användaren då denne inte behöver åka ut till varje dispenser för 
att justera den. Alla inställningar sker via kontrollsystemet. 
  
Då alla feromonbehållare är kopplade till kontrollenheten kan den enkelt räkna ut när en 
sprejbehållar behöver bytas ut. Enheten har koll på mängden feromonlösning som släpps ut och kan 
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därmed avgöra när feromonet tar slut. Resultatet av styrningen blir att sprejbehållarna får en längre 
aktiv livslängd samtidigt som koncentrationen av feromon på området håller sig konstant.  

Sammanfattningsvis - förslagen ur tre viktiga perspektiv 
De tre föreslagna produkterna har utvärderats utifrån kriterier för funktion, produktion och 
hantering. Slutsatsen som kan dras är att funktionen har förbättrats i samtliga fall jämfört med 
dagens motsvarande tekniker. Förbättringen ligger i den ökade kontrollen över utsöndringen av 
feromon. Den aktiva livslängden för dispenseringssystemen har därmed förlängts. I de första två 
förslagen erhålls en linjär utsöndring medan den sprejbaserade metoden erbjuder en dynamisk 
utsöndring som anpassas efter väderförhållanden och insektspopulationen. Med den här metoden 
kan även parningsmönstret följas så att utsöndring enbart sker då den mest behövs.  
 
Alla förslagen kräver att produktionstekniken utökas på ett eller annat sätt. Den förhöjda 
produktionskostnaden vägs upp av att produkternas funktion förbättrats.  
 
Hur hanteringen påverkas är beroende på vad dispensrarna används till. Applikation till fällor 
kräver i nuläget redan ett manuellt arbete vilket gör att de föreslagna produkterna inte medför 
någon försämring av den aspekten. Ska de istället användas till parningsstörning på större odlingar 
som idag använder sig av automatiserad utplacering av dispensrarna kan flexibiliteten för 
användaren minska. Fördelen med de två första förslagen är den definierade formen. För att dra 
nytta av den måste dispensrarna placeras ut så att formen inte förstörs. Det sprejbaserade förslaget 
hanteras på samma sätt som dagens teknik, det som tillkommer är installationen av kontrollenheten. 
Med kontrollenheten behöver inte användaren längre inspektera dispensrarna manuellt. 
 
Med feromonbaserad insektsbekämpning fås ett hållbart jordbruk då miljöfarliga insekticider kan 
undvikas. Fermoner erbjuder även ett specifikt skydd som inte påverkar nyttoinsekter eller 
ekosystemet i övrigt. De föreslagna produkterna är ett steg i rätt riktning, för ett hållbart jordbruk.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Dagens tekniker 

Sprejbaserad feromondispensering 

Sprejbaserad feromondispensering är en dispenseringsteknik där feromoner sprutas ut från en 
sprejflaska. Feromonerna kan antingen sprutas rakt ut i luften eller på ett membran som sedan 
feromonet diffunderar ifrån (Agrisense u.å., Baker, 1997, Agnello & Reissig, 2008). Sprejflaskan är 
ofta placerad i en plastlåda som skyddar behållaren från direkt solljus och oxidation (Baker, 1997), 
(Agnello & Reissig, 2008). De dispenseringssystem som sprutar feromon ut i luften skapar en 
koncentration av feromon över fruktodlingen så snart första skadeinsekten upptäcks på säsongen 
(Agrisense). 
 
Då feromonerna sprutas ut på ett membran kan antalet sprejdispenseringssystem vara färre. 
Membranet avger nämligen feromon i en högre koncentration än när dispensern sprutar feromoner 
direkt ut i luften (Agnello & Reissig, 2008). Nuvarande system har en timer som ser till att 
utsöndringen sker kontinuerligt och att en konstant utsöndring erhålls. Det går även att ställa in att 
feromon enbart utsöndras under den tid på dygnet som insekterna är aktiva. 

SPLAT 

SPLAT (Specialized Pheromone & Lure Application Technology) är en biologiskt nedbrytbar 
dispenseringssmetod som låter feromonlösningar eller insekticider bindas samman med vax, som 
sedan kan appliceras i växtodlingars bladverk. Appliceringen sker antingen för hand med 
injektionssprutor eller mekaniskt med till exempel flyg, spraybaserade-system, specialtillverkade 
traktorer eller bilar (ISCA Technologies 2012). Vaxdropparna är i konsistensen mycket trögflytande 
men när de väl appliceras på bladverket stelnar de. 
 
Fördelen med denna typ av applicering är att det ger en enkel övergång från småskaliga till 
storskaliga applikationer (Vargas et al. 2009). Flera olika målinsekter kan bekämpas samtidigt 
genom att olika feromoner blandas i vaxet. Utsöndringshastigheten varierar beroende på 
feromonlösning och klimatet på fruktodlingsfälten. Majoriteten av utsöndringen sker linjärt. Vilken 
slags feromonlösning som utnyttjas har en inverkan på utsläpp, tidsförlopp och effektivitet för 
dispenseringssystemet. 
 
I flera studier har man undersökt hur egenskaperna hos SPLAT kan ge upphov till en optimal 
påverkan och avdödning av insekter som främst förstör fruktodlingar. Studierna fokuserar på 
parningsstörning och/eller ”lura och döda-teknologin” för att bekämpa skadeinsekter (Stelinski et al. 
2007). Aktuell forskning undersöker hur utsöndringshastigheten, variationer av vaxmängden, 
appliceringsteknik och antal dispensrar påverkar målinsekterna. Även hur SPLAT påverkas av 
väderförhållanden har undersökts. Det yttersta lagret av vax agerar som en behållare under 
dispenserns aktiva livslängd och gör denna resistant mot UV-strålning, vind och regn. (Vargas et al. 
2008) 

Kapillärbaserad dispensering 

Feromondispensering med kapillärer har varit och är fortfarande en populär 
dispenseringsteknologi. Dispensering med kapillärer är uppdelat i två huvudsakliga metoder som 
bygger på två helt olika fysikaliska egenskaper. Den enklaste av dessa metoder bygger på att 
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feromonlösningen placeras i kapillärrör av till exempel glas, där den ena änden är öppen. Feromonet 
kommer således att förångas efter hand och sprida sig i luften. Nackdelarna med denna teknik är 
dess känslighet, dispenseringen blir mycket temperaturberoende och utsöndringshastigheten kan så 
mycket som tredubblas för varje ökning med 10˚C i intervallet 10˚C-30˚C (Kozai 1982). Placeringen 
av dispensern blir viktig då regn och annat inte ska kunna ta sig in i kapillären eller att 
feromonlösning spills ut. Utplaceringen av dispensers behöver ske manuellt för att få rätt täckning 
på fruktodlingen (jämför med SPLAT där en automatiserad applicering kan göras) och säkerställa de 
tidigare nämnda kraven. 
 
Den andra kapillärbaserade metoden bygger på diffusion. Kapillären är sluten i båda ändar och gjord 
av ett material som feromonlösningen kan diffundera ut genom, till exempel polyeten (Bradley et al. 
1995). Metoden är mycket känslig för temperaturförändringar, en skillnad på 15˚C till 30˚C kan 
resultera i en fördubbling av utsöndringshastigheten (Bradley et al. 1995) och är således bättre än 
den tidigare nämnda kapillärmetoden. På grund av den slutna behållaren blir utplaceringen i 
fruktodlingen lättare, men kräver fortfarande manuellt arbete för att sätta upp varje behållare.  
 
Utsöndringen av feromon blir avtagande, det vill säga utsöndringshastigheten blir långsammare och 
långsammare allt efter tiden går. Detta beror på att lösningens nivå sjunker i kapillären och därmed 
minskar den yta som feromonet kan diffundera ut genom. Den icke-linjära utsöndringen leder till en 
försvårad bedömning av när nya dispensers behöver placeras ut för att garantera fullgott skydd. 
Modelleringar av utsöndringen går att göra och beräkningar av kolonnhöjd (nivå av feromonlönsing 
i kapillären) har gjorts så att man lyckats beräkna kolonnhöjd inom 15 % av korrekt värde efter sex 
månader ute i fruktodlingen (Bradley et al. 1995). Försämrad eller minskad utsöndringshastighet 
erhålls även av att väderintroducerade korsbindningar i kapillärens material skapas (McDonough et 
al. 1992). 
 
Sammanfattningsvis så fungerar kapillärbaserade metoder och den metod som bygger på diffusion 
är en av de populäraste metoderna för dispensering som finns idag (baserat på det stora antalet 
artiklar som använder polyetenkapillärer). Utifrån ett funktionellt perspektiv rankas metoden 
relativt lågt på grund av dess stora känslighet för temperaturändringar och dess logaritmiska 
utsöndringshastighet. I fall odlaren önskar använda olika feromoner på samma fruktodling är 
odlingshastigheten dessutom varierande med avseende på vilken sorts feromon som används vilket 
är negativt då ett feromon kan ta slut snabbare än andra i kapillären. Produktionsmässigt har 
kapillärer en fördel då de är relativt billiga att producera, deras största fördel jämtemot andra 
metoder. Som tidigare nämnts blir hanteringen svårare för användaren då utplacering måste ske 
manuellt samt att det är svårt att prediktera när nya dispensrar behöver placeras ut i fruktodlingen. 

  



  

16 
 

Bilaga 2: Feromoner 

Feromoner är ämnen som bär en kemisk signal. De möjliggör kommunikation mellan bland annat 
insekter av samma art (Regnier & Law 1968). Skillnaden mellan feromoner och hormoner är att 
hormoner produceras i den endokrina körteln och frisläpps för att agera på en punkt inom en 
organism, medan feromoner produceras och släpps från körtlar med ett externt syfte. Feromoner 
har effekt på andra individer av samma art och inte på individen själv. (Tillman et al. 1999) 
 
Feromoner används till tre syften; sexuell parning, varningsbeteende och lockning. De feromoner 
som är inblandade i sexuell parning, så kallade ”sexualferomoner”, har visat sig vara väldigt 
artspecifika. Sexualferomoner är metaboliskt erhållna från fettsyror och består av kolkedjor på 12-
20 kol. Specificiteten hos feromonerna uppstår genom att de ofta består av en blandning av två olika 
ämnen som måste diffundera ut i exakt rätt koncentration för att vara effektiva. Även 
utsöndringshastighet och livslängd på feromonet är faktorer som bidrar till specificiteten. (Walsh 
2000)  
 
Sexualferomoner utsöndras oftast av honor under vissa miljöomständigheter och under vissa 
tidpunkter på dygnet. Hanarna uppfattar dessa signaler och lockas till honorna för parning. Själva 
strukturen på feromonerna måste förbli stabil under den tid som den diffunderar genom luften. För 
stora molekyler kan visas vara för tunga och svåra att lösa upp medan för små molekyler kan lösas 
upp för snabbt.(Walsh 2000) 
 
En stor fördel med insektsferomoner vid insektsbekämpning är att de är oerhört artspecifika, endast 
skadeinsekterna påverkas av det konstgjorda feromonet. Risken för att insekterna ska kunna bli 
resistenta är oerhört låg till skillnad från insektsgifter. Om det konstgjorda feromonet är kemiskt 
identiskt med det naturliga är risken obefintlig. Ju mer det skiljer sig ju större möjlighet finns det för 
att insekterna kan lära sig att känna skillnad på feromonen och effekten av metoden avtar (Clavijo 
McCormick et al. 2011). Eftersom man angriper parningen kommer färre och färre skadeinsekter 
födas lokalt med tiden. En annan fördel med att feromonet  är artspecifik är att det inte riskerar att 
störa ekosystemet i övrigt. Det är ett av problemen med att använda insektsgifter, de dödar både 
skadeinsekter och nyttoinsekter. De sistnämda äter skadeinsekter eller står för pollineringen på 
fruktodlingen. (Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs 2009) 
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Bilaga 3: Polyanhydrid 

Polyanhydrid är en biologiskt nedbrytbar polymer uppbyggd av en ryggrad sammanbunden av 
anhydridbindningar.  Bindningarna bryts relativt enkelt ner av vatten då de är hydrolytiskt instabila. 
Resultatet blir monomerer av typen dikarboxylsyra och en minskning i pH-värde sker (Neeraj et al., 
2002). Surheten är inte biologiskt skadlig utan polymeren räknas som biokompatibel. Detta innebär 
att den kan användas i flera biologiska miljöer, exempelvis människokroppen. 
 
Hundratals modifierade polyanhydrider har hittills utvecklats inom akademin och industrin (Neeraj 
et al. 2002). Genom att kombinera polymerens ryggrad med komponenter som bär andra 
egenskaper kan biomolekylens användningsområden ökas. Tillsättning av mer hydrofoba grupper 
ger ett större skydd för de hydrolytiskt instabila anhydridbindningarna och därmed kan molekylens 
aktiva livslängd öka med dagar, veckor eller månader. Ett exempel är kombination av aromatiska 
grupper (Neeraj et al. 2002) vilket ger en distinkt ökning av stabilitet mot hydrolys hos molekylen.   
 
Applicering av ett aktivt ämne till en polyanhydrid-struktur kan ske genom flera tillvägagångssätt. 
Det enklaste är att blanda en definierad volym av de två komponenterna i nedsmält tillstånd för att 
inkorporera det aktiva ämnet till polymerens matris (Neeraj et al. 2002). Blandningen kan sedan 
formgjutas till former anpassade för ändamålet.  
 
Polyanhydrid som är gjuten i fast form har ännu en unik egenskap. När degraderingen av polymeren, 
det vill säga hydrolysen av anhydridbindningarna, påbörjas sker detta utifrån och in i matrisen. På 
grund av den hydrofoba karaktären hos polymeren släpps vattenmolekyler inte in i matrisen och 
nedbrytningen sker endast på ytan.  Denna kemiska egenskap benämns yterosion och ger en extra 
dimension i kontrollen för utsöndringen av ett biologiskt aktivt ämne. 
 
Erosion innefattar de sammansatta processer som påverkar volymen hos polyanhydridmatrisen 
(Göpferich & Tessmar 2002). Degraderingen av bindningarna är en av de processerna. I 
polyanhydridens fall sker degradering och därmed erosion endast på ytan och i konstant hastighet 
över hela matrisen. Om ytarean är konstant minskar vikten linjärt hos molekylen (Göpferich & 
Tessmar 2002) vilket kan appliceras på utsöndringsmekanismer. 
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Bilaga 4: Exekutiv sammanfattning  

Anna Ehrenborg 

In this study we have developed and invented pheromone dispensers for agriculture use. The 
pheromones are a substitute to toxic insecticides. To prevent the pests from laying their eggs in 
fruits the pheromone disturbs pests from mating. We developed three new techniques of dispensers 
where our aim is to have a controlled release of pheromone and to reduce costs. These are the new 
techniques.  
 

1. A polymer based pheromone dispenser 
2. A wax based pheromone dispenser 
3. A spray based pheromone dispenser 

 
The first technique is divided into two alternatives. Alternative one is that a polymer in a jelly state 
and the second alternative is a mold one. The idea with the polymer is to pick one that is 
biodegradable and can release pheromone by surface erosion. There is no technique on the market 
that provides this product today.  
 
The second alternative is a development from an already existing product. Wax and pheromone is 
mixed together and put on plants in the agriculture. By giving the wax a specified form the emission 
of pheromone will be better controlled. 
 
The third alternative is also developed of existing spray pheromone dispensers. The pheromone is 
released from the spray holder. To better control when and where to release the pheromone our 
idea is to connect the spray dispenser to a control system. The control system receives information 
from a weather station and from a computer the amount of pheromone for emission can be decided.  
 
We hope that our company can be inspired by these three techniques and that they will use our 
ideas in pest traps or for mating disruption. 
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Staffan Arvidsson 

During this project, the project group has come up with three ideas of new dispensers for 
pheromones. These all aim and hopefully achieve the goal – which were to be better than current 
technologies in at least one of the criteria function, production or usage.  
 
The first idea is to use a polymer which is degraded by surface erosion, which means that 
degradation almost entirely is kept at the surface. This would have the effect that degradation would 
be linear or even constant if the shape of the dispenser is chosen so that the surface area would be 
constant. Though not being able to test our ideas, we have a suggestion of a polymer that hopefully 
would fit for this application based on its current use in distribution of medicine in vivo. This 
polymer, or rather group of polymers, can be tailored to fit our needs when it comes to degradability 
and hydrophobicity. Degradability and hydrophobicity control how long the dispenser will last in the 
fields and how fast the diffusion of pheromone will be. The dispersion will still be diffusion-
dependent as current wax based technologies but will significantly improve the function of the 
dispenser and also the usage though a more controlled dispersion will be attained. This is achieved 
by the merge of diffusion and erosion traits, so that a reduced mass of the dispenser will compensate 
the reduced pheromone concentration, and effectively could lead to a constant release rate. Usage of 
this dispenser will be focused on applications were it serves as bait in traps. Although the dispenser 
could be molded into a specific shape and thus modeling of release rates and lifespan could be 
performed to ensure a sufficient release of pheromone.  
 
The second idea is based on the current wax based technologies and point out the obvious 
disadvantage of these dispensers. Our idea is to mold the wax into defined shapes and thus improve 
the homogeneity of the dispensers which give the user more control in terms of lifespan of the 
dispenser and pheromone concentration. Usage and function would thus be improved compared to 
current dispensers. This is based on the assumption that the dispensers are meant to be used in 
traps as baits. If however mating disruption is the target application, the idea of molded wax 
dispensers would probably make the distribution of dispensers more time consuming. This is caused 
by the fact that a molded polymer wouldn’t stick as easy to leaf and stems of trees and bushes in the 
field, the distribution would thus have to be manual or modified in some way compared to current 
distribution techniques.  
 
The third idea is solely bound to mating disruption and is based on current technologies using 
simple spray cans with a timer to dispense pheromone. Our idea here is to take this technique one 
step further by using a control system for when the spray cans will spray, instead of a simple timer. 
Using data from a weather station, internet or other source of information, the dispersion could 
become “better than constant”. By this we mean that dispersion will be altered based on changes in 
weather or wind so that the actual pheromone concentration in the field could be constant or even 
fluctuate depending on when it’s needed. This idea would drastically improve function and usage 
compared to current techniques, even production could be simplified though pheromone will just be 
stored in cans after chemical synthesis. After all, this is the logical course of action in the increasingly 
computer based society.  
 
Pheromone based insect control is something that can drastically improve and result in a more 
sustainable agriculture and reduce the usage of insecticide. Usage of insecticides is bad for the 
environment, nonspecific and lead to immunity among vermin. Pheromones offer a nondestructive 
way to deal with specific insects and simultaneously retain the ecosystem of beneficial insects which 
are vital for pollination and a healthy mother earth. 
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Tomas Berglund 

The goal of this project was to produce a suggestion for an alternative pheromone dispensing 
technology. The suggestion was supposed to introduce improvements in three different areas; 
function, production and handling. Function applies to the dispenser pheromone release-rate. For 
maximum effect the release-rate has to be linear which prolongs the active lifespan of the dispenser. 
Production includes the dispenser assembly process. This should be a simple process with high 
output. Lastly, and perhaps most importantly, the dispenser should be easy to store and offer the 
wanted effect for the end-user. Thereby, easy handling is crucial. The result of the project has been 
met up with the goal of the project, and more. Three suggestions have been produced. Two of them 
are based on dispensing technology that exists today and one is more theoretical.        
 
The first suggestion, the theoretical, is a polymer-based dispensing technology and is divided in to 
two concepts. The first concept introduces a polymer-based gel. The polymer, or several different 
polymers, is mixed together with a pheromone solution creating a gel-matrix. Applied to the field the 
gel will start to degrade, releasing the pheromone buried inside. Of course only biodegradable 
polymers are used in the product. A suggestion for an appropriate polymer is polyanhydride. This 
polymer is widely used in drugs to dispense active substances in the human body. It is degrading 
because its anhydride-bonds, the backbone structure, are hydrolytically instable. The gel could 
easily be produced in large batches and stored in air- and waterproof containers for later use. The 
polymer could be ordered or produced to a low cost and mixed together with the pheromone on site. 
 
The second concept shares many common features with the first but with some modification. After 
the gel-matrix is produced it is molded in a defined shape. The idea is to have, for example, a sphere 
with a core of pheromone gel-matrix and a coating of polyanhydride. When applied to the field the 
pheromone will start to diffuse from the core while the polyanhydride coating is eroding at a 
constant rate around its entire surface. This is a way to get a linear release rate, the smaller 
concentration of pheromone in the core the thinner coating. One could also just mold the mixed gel-
matris, with polyanhydride, and apply to the field. The dispenser will start to erode, releasing the 
pheromone. This concept requires more steps in the production process but it will gain in easy 
storage and function due to its defined shape and thereby easy calculable emission. 
 
The second suggestion is based on a popular dispensing technology that exists today, specialized 
pheromone and lure application technology or SPLAT. This is a wax-based technology were the 
pheromone is mixed together with the wax creating a dispenser. When applied to the field the outer 
layer of the wax hardens and creates a protection for the pheromone inside which start to diffuse 
when the dispenser is degrading. SPLAT is easy to apply but the dispensers will not acquire a 
defined shape. A shape will improve the effect of the pheromone dispensing while the concentration 
of pheromone in the area will be more constant. The project suggests that a waxed-based dispenser 
will be produced and molded to get a defined shape. The sizes of the dispensers can vary depending 
on target. One alternative could be to deliver the wax-pheromone mixture in containers to the end-
user and apply them on the field with a tool that produces a defined shape. Depending on the 
different methods of application the production costs could vary. Although as mention before, a 
defined shape will improve the effect of the dispenser and the value for the end-user. 
 
The final suggestion takes on a different approach from the others but is still based on a technology 
that exists today, Puffer. The dispenser is designed as an aerosol canister installed in a container. 
The canister apply pheromone solution on a membrane were its later diffuses from. The spray-
function is controlled by a timer. The suggestion offers a more complex control-module. This module 
is installed in the container and delivered to the end-user. Every dispenser on the field is then 
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connected together and incorporated with a weather information source. This way the user could 
easily control the pheromone concentration in the area depending on the data from the source, for 
example air humidity and temperature. 
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Parisa Ghiassi Tari 

The goal for this project has been to develop and suggest new dispersion systems for insect 
pheromones. A dispersion is a container or a material that exudates a substance. In this case a 
dispersion exudates insect pheromone which attracts and kill the insects or disrupt their mating 
process. During the fruit farm season the mating disruption leads to fewer insects.  
The suggestions are better in least one of three fields of function, management and production. 
In the field of function, a long active lifespan is considered. And also how well it protects the field 
from pesticides is relevant.  The manufacturing cost is an important aspect in the production. 
Management is about how easy it is for the user to apply the product in the fruit fields and how 
much work is needed to apply and manage the dispersions. The result for this project has led to 
three possible suggestions. 

 
The first solution is based on polymers. The solution is divided into two concepts where you have a 
polymer in a form of gel or as a molded form of polymers. The first concept is developed through a 
wax-based technology which replaces the wax with polymers.  Polymers such as polyanhydrides can 
intermix with pheromone solutions. The other concept is based on the first one, but instead you 
create a dispersion of pheromones which has a well-known form. This production is held through a 
process where the gel is directly molded. The second solution is based on current wax-based 
pheromone dispersions. A wax substance is intermixed with a specific solution of pheromones and 
can therefore be applied directly on a leaf or in traps. The third solution is a spray dispensation of 
pheromone solutions. The idea is to have a spray container with current pheromone solution that 
can be controlled through a system.  

 
Two of the suggested solutions, the dispersion based on polymers with its two concepts and the 
wax-based technology have a linear excretion of the pheromone mixture. This causes a much better 
protection against pesticides and also a better control of the active lifespan. Considered the three 
solutions, the technology of the production is a bit more complicated compare to today’s technology. 
A more complicated process may increase the cost for the production. However the advantages for 
the solutions overcome the aspect that is considered complicated.  
 
The suggestion based on polymers and wax-based dispensations can be applied both manually and 
automatically. Before application the dispensations must be kept in a container to prevent an early 
exudation of the pheromone solution. The spray based pheromone solution is kept in a can and is 
therefore only applicable manually. Compared to the other two solutions, this is a weakness for the 
spray dispensation. But a spray can is easier to keep and transport. The great advantage with the 
spray dispensation is that, when the system has been installed, the container can easily be put in the 
fields where the cultivator can get a good control over the exudation of the pheromone.  
The result for this project has given an overview about how the agriculture in the future might 
change. The changes can give the farmer a better solution in three different fields of function, 
production and management on the dispersion technologies. 
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Sofie Ledent 

The goal of the project was to develop new dispenser technologies for insect pheromones. Insect 
pheromones can be used as an alternative to using pesticides for fighting off insects. There are two 
ways in which this can be done. The first is called “mating disruption” and here the pheromones are 
used to confuse the male insects so orientation towards the females during mating is prevented. The 
other technique is called “attract and kill” and here lures are used in combination with sex 
pheromones to either kill or harm the insects that come into contact with them. 
 
There are three main dispenser technologies that are used on the market today. The first is a spray 
based dispenser technology where the pheromones are contained in a spray canister and released 
with a constant rate. The second technology is wax based and the pheromones are released through 
diffusion. The third technology is based on capillary tubes and here two different techniques are 
used. The first is a tube with one end open from which the pheromones will be released and the 
other is a tube with both ends closed but made from a material that allows diffusion. 
 
The project has come up with three proposals for new dispenser technologies. The first proposal is 
based on polymers and is thus not based on any of the technologies used today. The benefit of 
polymers is that they are biologically degradable through surface erosion. The concept is divided 
into two ideas: one is making a gel of polymers and the other to shed the polymer into a specific 
shape. 
The second proposal is based on the wax technologies used today. The idea of the proposal is to shed 
the wax into a specific shape to achieve better control in the rate of diffusion. Ideas for specific 
shapes are a torus or “donut” shaped wax. 
The last proposal is a spray based dispenser technology with the idea of connecting it to weather 
stations often used on cultivations. With this, it is believed that the release of the pheromones can be 
linked together to different weather circumstances. Needing more or less pheromones under 
different circumstances. 
 
All three proposals offer a more linear release, which leads to better protection of cultivations from 
harmful insects. It also leads to a longer active lifetime for the dispensers. However, the production 
for all three proposals is a bit more complex than the techniques used today. However, all proposals 
can be seen as investments, which will yield profits over time. The polymer-based and wax-based 
can be applied to the fields both manually and automatically depending on the purpose of use. The 
spray-based technology can only be applied manually which can be seen as a weakness compared to 
the other proposals given. 
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Martin Nordstedt 

The primary goal of the project is to come up with new methods or technologies for dispensing 
insect pheromones. The purpose is to use these dispensers as lures in insect traps. Traps of this type 
are a common method for monitoring insect populations. Depending on the amount of pheromone 
available in the dispenser and on the emission properties they can also be used for mating 
disruption of insect pests. The use of pheromones has a far lesser impact on the surrounding 
ecosystem than the alternative of treating crops with insecticides. This is due to the fact that 
pheromones are extremely species specific in their natural state. As long as the artificially 
manufactured pheromones are chemically identical to their natural counterpart then this specificity 
is maintained. The use of pheromones instead of insecticides could be a huge contributor to a more 
sustainable agriculture. In order for this to happen the dispensing technologies for the pheromones 
need to be improved. As a means to this end this project delivers three suggestions on product 
improvement and innovation of new dispensers for pheromones. 
 
During ten weeks the project group has worked hard on studying the range of methods used today 
and identifying which aspects could be improved. Furthermore new ideas for dispensing have been 
researched. The outcome of the project is this report featuring the three product suggestions. 
 
The first product is an improvement on a method used for mating disruption. The crop fields are 
treated with an aerosol mixture of pheromones applied through an automated system of canisters 
that emits a puff of pheromone on a set time interval. The improvement of this system is an addition 
of a control unit that allows a greater control of the rate of emission. The idea is to connect the 
control unit to a weather station and from the data acquired control the emission of pheromones. 
This would enhance the effect of the treatment by streamlining the emissions to correspond to the 
changes in weather. 
 
The second product is also an improvement of a technology used today. Pheromones can be 
dispensed by a wax through diffusion. The greatest advantage this method has is that it can be 
applied to the crops in almost any way imaginable. For the farmer the application can be designed to 
best satisfy his needs. The tradeoff being that there is no way to guarantee that all of the wax 
dispensers have the same size and shape and thereby the emission of pheromones will not be 
uniform for the whole field. To bridge this gap a method in which the wax is molded into a fixed 
shape is proposed. By doing that, the emission of pheromones can more easily be modeled for the 
field. If the purpose is to use the dispensers in traps the gain is greater because the price in terms of 
lessened flexibility in application has already been paid. 
 
The third product is a cross over from drug dispensing in the human body. In this field of research a 
surface eroding polymer, polyanhydride, has been used for many years. The greatest merit of the 
surface eroding property is that the degradation of the polymer can be controlled. An application of 
this technique could be a polymer blend with advantageous properties for pheromone emission. 
This blend could be applied to the field in much the same way as the wax dipsensing technology of 
today. A more sophisticated solution is to design the dispensers with an outer layer of 
polyanhydride, or some surface eroding polymer, and an inner core of another polymer with 
desirable diffusion properties. In doings so the hope is that the decrease in diffusion velocity due to 
decreasing levels of pheromones can be counteracted through the degradation of the outer layer and 
thereby the shortening of the diffusion route. This would lead to significantly improved emission of 
pheromones. 
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In short these three products have the potential of improving the efficiency at which pheromones 
can be used in applications in agriculture. 
 
 


