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WSTĘP 

Fenchlorfos, ester 0,0-dwumetylo-0-(2,4,5-trójchlorofenylo) tiofosfo- 

rowy, należy do nielicznych substancji owadobójczych o niskiej toksycz- 

ności dla ssaków, odznacza się jednakże dość wysoką fitotoksycznością. 

Z tego powodu znalazł on zastosowanie głównie w ochronie zwierząt 

gospodarskich, zwłaszcza do zwalczania gza bydlęcego. W licznych bada- 

niach, prowadzonych głównie w Stanach Zjednoczonych A.P. stwierdzono 

iż fenchlorfos wykazuje bardzo dobrą skuteczność działania między in- 

nymi w stosunku do śmietki kapuścianej, śmietki ozimówki, połyśnicy 

marchwianki, a także wołka ryżowego i kukurydzianego [4]. Przed kilko- 

ma laty przemysł krajowy zamierzał uruchomić produkcję fenchlorfosu 

na potrzeby weterynarii. Ponieważ jednak zapotrzebowanie zgłaszane 

przez ten sektor wykazywało duże wahania, podjęto prace badawcze, 

których celem było zagospodarowanie ewentualnych nadwyżek produkcji 

przez opracowanie preparatu nadającego się do ochrony roślin. 

MATERIAŁY 

Do badań użyto następujących materiałów: 

1. Fenchlorfos (tionofosforan 0,0-dwumetylo-0-2,4,5-trójchlorofenylo- 

wy), substancja techniczna zawierająca około 900/0 czystego składnika, 

sporządzona w IPO. | 

2. Nośniki naturalne: ziemia krzemionkowa, glinka kaolinowa. 

3. Nośnik syntetyczny: Silteg AS-7. 

4. Substancje pomocnicze: Klutan, Nekalina S, Sapogen T, Olbro- 

tol-18, Alfenol 710, Alfenol 4,5, Emulgator P-3, Winakol, Glikocel TN.
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METODY BADAŃ 

BADANIA WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH 

Płynność preparatów określano na podstawie pomiaru kąta zsypu, 

tj. kąta, jaki tworzy boczna ściana stożka usypanego z badanej próbki 

w stosunku do jego podstawy. Oznaczenie wykonywano wytrząsając pro- 

szek z rury szklanej z dnem z siatki drucianej (bok oczek 0,8-1,0 mm). 

Rurę umocowano pionowo w ten sposób, aby odległość dna rury od po- 

wierzchni stołu laboratoryjnego wynosiła 12-15 cm. Pod rurą szklaną na 

stole stawiano krążek metalowy па trzech nóżkach o znanej średnicy. 

Rurę szklaną napełniano badaną próbką i drewnianą pałeczką uderzano 

w boczną ściankę rury, powodując równomierne osypywanie się proszku 

na krążek metalowy, aż do utworzenia się stożka. Kąt zsypu określano 

drogą pomiaru wysokości usypanego stożka i obliczenia tangensu a w 

trójkącie prostokątnym, który tworzą: krawędź stożka, jego wysokość 

i połowa podstawy (podstawa stożka w tym oznaczeniu równa się śred- 

nicy krążka). 

Szybkość zwilżania oceniano przez pomiar okresu czasu, w któ- 

rym 5,00 g proszku rozsypanego na lustro wody o powierzchni ok. 20 cm? 

zanurzy się całkowicie. Pomiar wykonywano przy użyciu zlewiki pojem- 

ności 250 cm3 o średnicy ok. 55 mm napełnionej 100 cm3 wody destylo- 

wanej. 

Trwałość zawiesiny wodnej określano metodą sedymentacji gra- 

witacyjnej. Oceny dokonywano przygotowując zawiesinę wodną prepa- 

ratu (o stężeniu stosowanym podczas zabiegu ochronnego) w cylindrze 

miarowym pojemności 100 cm* i wysokości 18-20 cm, a następnie przez 

pomiar masy cząstek utrzymujących się w połowie wysokości słupa cie- 

czy po 30-minutowej sedymentacji. Wartość masy cząstek oznaczano wa- 

gowo przez odparowanie do stałej masy 25 cm? próbki zawiesiny pobra- 

nej z cylindra przy pomocy pipety miarowej. 

Analizę sitową wykonywano drogą przesiewu w strumieniu wody 

wg normy PN-71/C-4501. Test na zbrylanie wykonano wg normy WHO 

(SIF) 16,R1, p. 1.2.2. 

Metoda oznaczania przyczepności zaprawy do nasion fasoli: Odwa- 

żano 100 g nasion fasoli z dokładnością do 0,1 g do kolby stożkowej po- 

jemności 250-300 cm3, a następnie zwilżano przy użyciu pipety ok. 10 

kroplami wody destylowanej. Następnie zawartość kolby wytrząsano 

w ciągu ok. 10 minut i odstawiano na okres 10-15 minut. Po tym czasie 

nasiona przesypywano do starowanej drugiej kolby stożkowej, w której 

uprzednio odważono 6,00 g badanej próbki i ponownie ważono, aby 

określić poprawkę na zawartość wody w fasoli. Kolbę z nasionami i ba- 

danym preparatem wytrżąsano przez 5 minut, a następnie wysypywano



ZAPOBIEGANIE PRZEJAWIANIU SIĘ FITOTOKSYCZNEGO DZIAŁANIA... 61 
  

zawartość na starowane sito o oczkach ok. 2 mm i ważono z dokładnością 

do 0,01 g. Przyczepność preparatu do nasion obliczano w procentach wg 

wzoru: 

d—(a+b 
Х = eter) -100 

w którym: 

a — masa nasion fasoli, 

b — poprawka na zawartość wody w fasoli, 
c — masa badanej próbki, 

d — masa fasoli po zaprawieniu. 

BADANIE FITOTOKSYCZNOŚCI 

a) Inkrustowane nasiona roślin testowych wykładano do płytek 

Petriego o średnicy 10 cm, w których znajdowały się po 2 krążki bibuły 

filtracyjnej zwilżonej 3 cm3 wody. Płytki z nasionami inkubowano w 

temperaturze 25 F1” w czasie 72 godzin, po czym obliczano procent 

skiełkowanych roślin. 

b) Inkrustowane nasiona wysiewano do kubków z parafinowego pa- 

pieru o pojemności ok. 0,25 kg i ok. 0,5 kg ziemi. Kubki te napełniano 

ziemią zawierającą 3,46'/0 substancji organicznych, zmieszaną z piaskiem 

w stosunku 4:1. Po wschodach obliczano liczbę roślin, a następnie wa- 

żono ich zieloną masę. 

c) Do kubków j.w. wysiewano nasiona roślin, a po upływie odpowied- 

niego okresu rośliny podlewano zawiesiną wodną o stężeniu 0,1%, 0,2°/o 

i 10/0 fenchlorfosu. Oceny fitotoksyczności dokonywano po 24 godzinach, 

a także po 3 i 6 dniach po wykonaniu zabiegu. - 

Wszystkie doświadczenia wykonywano w 4 powtórzeniach. Z ilości 

skiełkowanych roślin i ciężaru zielonej masy po inkrustacji nasion w do- 

świadczeniu z ziemią oraz z wielkości uszkodzenia roślin wskutek ich 

podlania fenchlorfosem obliczano wskaźniki fitotoksyczności. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

Badania nad fitotoksycznością fenchlorfosu, w których oceniano jego 

wpływ na kiełkowanie, prawidłowość przebiegu początkowych faz roz- 

wojowych, jak również bezpośrednie działanie na młode rośliny, wyko- 

nano porównawczo na 8 gatunkach roślin w szklarni. Wskaźniki fitotok- 

syczności przedstawione w tabeli 1 ilustrują szkodliwe działanie fenchlor- 

fosu dla 5 gatunków badanych roślin, a mianowicie: cebuli, pszenicy,
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Tabela 1 

Wskaźniki fitotoksyczności fenchlorfosu dla kilku gatunków roślin uprawnych 
  

Rzod- 
Roślina Ogórek Cebula oślin góre. e kiewka Kapusta Gorczyca Pszenica Owies Fasola 

  

Wiek rośliny 

w czasie pod- 

lewania, dni 14 11 5 9 5 7 7 10 
  

Wskaźnik fi- 

totoksyczności 

w stosunku 

do kontroli 69,32 24,25 108,57 83,75 92,1 52,21 111,2 101,3 

= 100 tendencja 

zniżkowa 
  

ogórka, kapusty i gorczycy. Szczególnie wrażliwą fazą rozwojową było 
kiełkowanie, a u cebuli ponadto stadium prostującego się liścienia. 

Postanowiono skoncentrować badania na rzodkiewce, która jest rośli- 

ną o krótkim okresie wegetacji i w ostatnich latach często porażaną przez ~ 

śmietki. Niska toksyczność fenchlorfosu jest dużą zaletą substancji ak- 

tywnej ze względu na bezpieczeństwo konsumenta. Fenchlorfos nie 

przejawił fitotoksyczności dla rzodkiewki. Drugą wybraną rośliną była 

cebula, dla której fenchlorfos ibył silnie fitotoksyczny. Cebula jest w du- 
żym stopniu porażana przez śmietkę cebulankę, zwalczaną persystentny- 

mi preparatami dienowymi, które należało wyeliminować z ochrony 

roślin. | 

Rozpoczęto badania nad uzyskaniem odpowiedniej formy użytkowej, 

która mogłaby służyć do inkrustacji nasion [1]. Preparat taki musi po- 

siadać odpowiednie własności fizyczne, jak pylistość oraz przyczepność 

do nasion, pozwalające na prawidłowe jego użytkowanie. Stan ciekły 

substancji aktywnej oraz jej wysokie stężenie w preparacie determino- 

wały użycie wysokosorpcyjnych nośników, chociaż te niekiedy wpływają 

na zwiększenie fitotoksyczności preparatu. Celowym wydawało się także 

wprowadzenie substancji pęczniejącej, która tworzyłaby warstewkę chro- 

niącą nasiona przed fitotoksyczynm działaniem pestycydu. Tabela 2 

przedstawia wpływ nośników sorpcyjnych i substancji pomocniczych na 
żądane własności fizyczne preparatu zawierającego 50/0 fenchlorfosu. 
Wykazano, iż obecność ziemi krzemionkowej nie zabezpieczała proszku 

przed zbrylaniem. Zbrylanie nie następowało, gdy preparat zawierał 
mieszaninę ziemi krzemionkowej z Siltegiem AS-7 w ilości co najmniej 
20/0. Dodatek Winakolu w ilości do 0,5%/0 nie powodował dobrej przy- 

czepności do nasion, zaletę tę posiadał natomiast preparat zawierający



Tabela 2 

Wpływ zawartości nośników sorpcyjnych oraz substancji pomocniczych na własności fizyczne 

preparatu do inkrustacji nasion 
  

  

Test na zbrylanie, po Przyczep- 

Nr Skład preparatu, w % magazynowaniu w wa- ność do Przesiew 
próbki runkach tropikalnych nasion % 

% 

1 - Fenchlorfos 50 preparat niezbrylony — 0,24 
Silteg AS-7 50 

2  Fenchlorfos 50 preparat zbrylony — 1,46 
Ziemia krzemionkowa 50 

Fenchlorfos 50 preparat częściowo 

3 _ Silteg AS-7 10 zbrylony — 0,98 

Ziemia krzemionkowa 40 

Fenchlorfos 50 

4  Silteg AS-7 20 preparat niezbrylony — 0,63 

Ziemia krzemionkowa 30 

Fenchlorfos 50 

5  Silteg AS-7 30 м 32,20 0,38 

Ziemia krzemionkowa 20 

Fenchlorfos 50 

Ziemia krzemionkowa 29,9 

Winakol 0,1 

7  j.w. Winakol 0,5 x 51,60 0,52 

8 j.w. Winakol 1,0 59 76,10 0,49 

Fenchlorfos 50 

II Silteg AS-7 20 55 74,30 0,47 

Ziemia krzemionkowa 29,5 

Nekalina S 0,5 

10  j.w. Nekalina S 1,0 м 74,90 0,42 

Fenchlorfos 25 

Nekalina S 0,5 

Fenchlorfos 50 

Ziemia krzemionkowa 27,5 

IV  Silteg AS-7 20 5х 64,1 1,32 

Olbrotol-18 2,0 

Nekalina S 0,5 

Fenchlorfos 50 

Glinka kaolinowa 28,5 , 

III Silteg AS-7 20 CO 76,90 0,39 

Glikocel TN 10 

Nekalina S 0,5 
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Tabela 3 

Fitotoksyczność eksperymentalnych preparatów do inkrustacji nasion dla cebuli i rzodkiewek 

  

  

  

  

Procent skiełkowanych roślin Przedział 
Roślina Dawka kontrola preparat ufnosci 

I II II rv (P= 0.05) 

0 11,3 

28 76,0 82,8 82,8 81,0 

Cebula 56 72,8 12,8 82,3 77,0 5,67 

112 61,5 63,3 75,0 71,0 

0 96,5 

10 93,7 96,0 95,2 95,2 

Rzodkiewka 15 — 90,5 92,7 88,0 7,02 

20 88,2 92,5 93,0 95,2 

40 — 91,5 91,7 75,0 
  

Nekaline S w iloSci co najmniej 0,5°/o, przy czym zwiekszenie jej zawar- 

tości do 0,1%/6 nie wpłynęło na poprawę przyczepności. Dobre własności 
fizyczne wykazały próbki oznaczone I, II, III i IV, którymi inkrustowano 

nasiona cebuli i rzodkiewki. Wyniki przedstawione w tabeli 3 wskazują, 

iż najlepsze własności, tj. brak fitotoksyczności dla obu roślin wykazał 

preparat III. 

Przyjęte założenia opracowania preparatu dla zwalczania śmietek w 

warzywnictwie obejmowały również formę proszku zwilżanego, przezna- 

czonego do stosowania w postaci zawiesiny wodnej w zabiegach polega- 

jących na podlewaniu roślin, bądź też na sporządzaniu papki do zanurza- 

nia korzeni rozsady. Badając wpływ nośników i substancji pomocniczych 
na szybkość zwilżania i trwałość zawiesiny wykonano szereg ekspery- 
mentalnych preparatów (tab. 4). Stwierdzono, iż preparaty zawierające 
jako nośnik mieszaninę Siltegu AS-7 z ziemią krzemionkową nie tworzą 

trwałych zawiesin wodnych. Zjawisko flokulacji zawiesiny występowało 

w obecności różnych środków pomocniczych (Nekaliny S z Klutanem 

oraz Sapogenu T z Klutanem). Preparaty zawierające mieszaninę Siltegu 

AS-7 z glinką kaolinową tworzyły trwałe zawiesiny wodne z typowymi 
środkami pomocniczymi. Najlepszą trwałość zawiesiny wodnej wykazała 

próbka 20, którą poddano badaniom fitotoksyczności dla ośmiu gatunków 

roślin przez podlewanie oraz, dodatkowo, na kiełkowanie nasion cebuli 
(tab. 5). Jak widać, preparat ten nie wykazał fitotoksyczności dla cebuli. 

Ponieważ produkcja obu tych rodzajów preparatów na pokrycie za- 
potrzebowania krajowego nie byłaby duża, wynikła koncepcja opraco- 
wania tylko jednego preparatu (nazwanego uniwersalnym), który mógłby



Tabela 4 

Wpływ nośników i substancji pomocniczych na własności fizyczne proszków zawiesinowych 
zawierających 50%, fenchlorfosu 
  

  

  

№ Skład preparatu w %, Szybkość zwilżania _ Trwałość zawiesiny próbki 
o $ % 

Fenchlorfos 50 

Silteg AS-7 20 
11 Ziemia krzemionkowa 25,5 89 flokulacja 

Nekalina S 0,5 
Klutan 4,0 

12 j.w. Klutan 5,0 88 s 

13 j.w. Klutan 6,0 88 23 

Fenchlorfos 50 

Silteg AS-7 20 
14 Ziemia krzemionkowa 25 53 » 

Nekalina S 1,0 

Klutan 4,0 

15 j.w. Klutan 5,0 53 ay 

16 j.w. Klutan 6,0 52 55 

Fenchlorfos 50 

Silteg AS-7 20 

17 Ziemia krzemionkowa 24 49 » 
Klutan 5 

Sapogen T 1,0 

18 _ j.w. Sapogen T 2,0 48 zę 
Fenchlorfos 50 | 
Silteg AS-7 20 

19 Glinka kaolinowa 24,5 62 54,80 
Nekalina s 0,5 

Klutan 5,0 

Fenchlorfos 50 

Silteg AS-7 20 

20 Glinka kaolinowa 23,5 63 69,72 

Nekalina S 0,5 

Klutan 6,0 

Tabela 5 

Wpływ preparatu zawiesinowego (próbka 20) na kieł- 

kowanie nasion cebuli 

  

  

Dawka Procent skiełkowanych nasion 
g/kg 

Kontrola 71.3 

28 80,3 

56 77,3 

112 72,5 
  

Przy przedziale ufności (P = 0,05) 5,67. 

5 — ZPPNR z. 215
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Tabela 6 

Wpływ substancji pomocniczych na własności fizykochemiczne preparatu uniwersalnego zawiera- 

jącego 50% fenchlorfosu 

Własności fizykochemiczne 
  

  

przyczepność 
Nr Skład preparatu w % trwałość szybkość ' pozostałość _ do nasion 

próbki zawiesiny _ zwilżania na sicie fasoli 
% s 0,075 mm % 

Fenchlorfos 50,0 

Silteg AS-7 25,0 

Glikocel TN 1,0 

21  Nekalina S 0,5 flokulacja 89 0,32 69,8 

Klutan 6,0 

Glinka kaolinowa 17,5 

Fenchlorfos 50,0 

Silteg AS-7 25,0 

Glikocel TN 1,0 

22 Nekalina S 0,5 49,80 76 0,22 72,5, 

Klutan 6,0 

Alfenol 710 1,0 

Glinka kaolinowa 16,5 

22a j.w. Alfenol 710 2,0 53,30 38 0,36 80,8 

Fenchlorfos 50,0 

Silteg AS-7 25,0 

Glikocel TN 1,0 

23  Nekalina S 0,5 flokulacja 62 0,29 74,9 

Klutan 6,0 

Alfenol 4,5 1,0 

Glinka kaolinowa 16,5 

23a j.w. Alfenol 4,5 2,0 flokulacja 58 0,34 83,20 

Fenchlorfos 50,0 

Silteg AS-7 25,0 

Glikocel TN 1,0 

24 Nekalina S 0,5 63,8 20 0,21 82,10 

Klutan 6,0 

Emulgator P-3 2,0 

Glinka kaolinowa 15,5 

24a j.w. Emulgator P-3 1,0 54,37 46 0,30 76,9 

  

być stosowany do inkrustacji nasion, jak i do podlewania roślin [2]. Pre- 

parat taki powinien się odznaczać zarówno dobrą przyczepnością do na- 

sion, jak i dobrą trwałością zawiesiny wodnej. W pierwszej kolejności 

zastosowano te substancje pomocnicze, które wchodziły w skład prepara- 

tów do inkrustacji nasion oraz do sporządzania zawiesin wodnych, prze-
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badanych pod względem działania fitotoksycznego. Z uwagi na wystepo- 

wanie zjawiska flokulacji zawiesiny wodnej preparatu zawierającego Ne- 

kaline S i Klutan, obok Glikocelu TN, przebadano wpływ dodatku emul- 

gatorów takich, jak Alfenol 710, Alfenol 4,5 oraz Emulgator P-3 na zli- 

kwidowanie niepożądanej flokulacji (tab. 6). Stwierdzono, iż w zawiesi- 

nach wodnych preparatów zawierających Alfenol 710 (próbka 22) oraz 

Emulgator P-3 (próbka 24) nie wystąpiła flokulacja. Wyniki badań fito- 

toksyczności tych próbek przedstawia tabela 7. Obydwie próbki nie były 

fitotoksyczne dla cebuli, a u rzodkiewki w niewielkim stopniu obniżyły 

procent skiełkowanych nasion przy dawce 20 g/kg. Różniły się one jed- 

nak własnościami fizycznymi i na tej podstawie za lepszą uznano prób- 

kę 24. 

Tabela 7 

Fitotoksyczność eksperymentalnych próbek preparatu uniwersalnego w procentach 

skiełkowanych nasion 
  

  

  

  

Dawka Próbka 22 Próbka 24 

g/kg nasion cebula rzodkiewka cebula rzodkiewka 

15 69,3 95,25 73,8 96,50 

20 58,0 92,00 55,5 92,50 

Kontrola 66,5 98,00 66,5 98,50 

Przedział ufności P = 0,05 12,87 2,76 12,87 2,76 
  

W tabeli 8 przedstawiono wpływ na rośliny preparatu uniwersalnego 

obok wpływu poszczególnych jego składników. Działanie fitotoksyczne 

przejawił jedynie fenchlorfos, pozostałe zaś składniki były niefitotoksycz- 

ne, a nawet spowodowały stymulację. Preparat uniwersalny nie był fito- 

toksyczny, niwelując szkodliwe działanie substancji aktywnej. 

Ponieważ Glikocel TN nie wydawał się być niezbędnym składnikiem 

preparatu, gdyż nie miał on wpływu na zdolności przyczepne do nasion, 

ani na trwałość zawiesiny wodnej, wykonano dodatkowe badania biolo- 

giczne na cebuli i rzodkiewce w celu ustalenia jego niezbędności w pre- 

paracie uniwersalnym. Wyniki tych badań, przedstawione w tabeli 9, 

wskazują na dodatni wpływ Glikocelu TN na kiełkowanie: prze jawił on 

działanie stymulujące kiełkowanie nasion cebuli oraz likwidację fitotok- 

syczności dawek 30 i 60 g na kiełkowanie nasion rzodkiewki. 

Skuteczne działanie owadobójcze na śmietki w porównaniu z prepara- 

tem zawierającym bromofos, wykonane w warunkach polowych [3, 5], 

ilustruje tabela 10. Działanie fenchlorfosu było zbliżone, a nawet lepsze 

od działania bromofosu. Inkrustacja nasion rzodkiewki preparatem uni- 
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Tabela 10 

Działanie owadobójcze preparatu uniwersalnego 

  

Średni % roślin Procent sku- 

  

  

Preparat Roślina Sposób stosowania uszkodzonych teczności dla 

przez śmietki śmietek 

rzodkiewka  inkrustacja, 30 g/kg nasion 3,32 94,9 

Preparat kapusta zanurzanie korzeni rozsady 

uniwersalny w papce zawierającej 5 g 

preparatu /litr 0,5 98,5 

cebula podlewanie, stęż. 0,1%, 

250 ml/mb. 3,1 88,1 

rzodkiewka  inkrustacja, 30 g/kg nasion 18,19 72 

kapusta zanurzanie korzeni rozsady 

Bromofos w papce zawierającej 10 g 

preparatu /litr | 0,25 99,25 

cebula podlewanie, stęż. 0,2%, 

250 ml/mb. 2,4 90,8 
  

wersalnym w ilości 30 g/kg nasion dobrze chroniła te rośliny przed śmiet- 

kami. Zabiegiem skutecznie chroniącym kapustę było zanurzanie korzeni 

rozsady w papce zawierającej 5 g preparatu/litr [5], natomiast cebulę 

chroniono przez podlewanie młodych roślin 0,1°/o zawiesiną w ilości 

250 ml cieczy na 1 mb. rzędu [3]. 

WNIOSKI 

Wynikiem przeprowadzonych badań było opracowanie receptur dla 

3 preparatów zawierających fenchlorfos, nadających się do stosowania 

w ochronie roślin warzywniczych, a mianowicie: preparatu do inkrustacji 

nasion, proszku do zawiesin wodnych oraz preparatu uniwersalnego. Fi- 

totoksyczne działanie fenchlorfosu zostało zamaskowane odpowiednim 

doborem nośników i substancji pomocniczych. Szczególnie cennym okazał 

się preparat uniwersalny, charakteryzujący się własnościami fizykoche- 

micznymi pozwalającymi na stosowanie go w rozmaity sposób: do inkru- 

stowania nasion, do sporządzania papki, a także zawiesiny wodnej do 

podlewania. Opracowane preparaty cechują się wysoką skutecznością 

działania i brakiem fitotoksyczności w zakresie zalecanych dawek.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ 

ФИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ФЕНХЛОРФОТА ПУТЕМ ПОДБОРА 

СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЕГО ПРЕПАРАТА 

Резюме 

Фенхлорфос (0,0-диметило-0-2,4,5-трихлорофенило-тионофосфат) является ин- 

секцицидным препаратом с малой тексичностью для теплокровных животных, 

характеризующимся, однако, довольно высокой фитотоксичностью. Это вредное 

действие препарата на растения было смягчено путем соответствующего под- 

бора составных элементов его используемой формы, что позволило внедрить 

фенхлорфос в защиту овощных культур от мух. Были составлены рецентуры 

препарата для протравливания семян, порошка для водных взвесей и универ- 

сального препарата пригодного как для протравливания так и изготовления 

кашицы или водной взвеси для полива. Эти препараты могут находить приме- 

нение в защите от овощных мух редиски, капусты коченной и цветной, фасоли 

и лука. 

M. Gwiazda, Z. Chomicka-Balińska 

PREVENTION OF THE OCCURRENCE OF A PHYTOTOXIC EFFECT 

OF FENCHLORFOS BY MEANS OF THE SELECTION OF COMPONENTS 

OF ITS FORMULATION 

Summary 

Fenchlorfos (0.0-dimethyl-0-2,4,5-trichlorphenyl-thiophosphate) is an insecticida! 

preparation with a low toxicity for warm-blooded animals, characterizing itself, ho- 

wever, with a rather high phytotoxicity. This effect harmful for crops has been 

reduced by an appropriate selection of components of the formulation of the 

preparation in question, making thus possible its application in the protection of 

vegetable crops against wegetable flies. The recipes for a seed preparation dressing 

as well as for a wetable powder and a universal prepration suitable for both seed 

treatment and making pulp or water suspension for pouring have been set up. 

The above preparation can be applied in the protection of radish, cabbege, cauli- 

flower, beans and onion against vegetable filies.


