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PROPOZYCJE I UWAGI ODNOŚNIE PRAWIDŁOWOŚCI 

INFORMACJI O PESTYCYDACH W PUBLIKACJACH 

FACHOWYCH 

Pilną potrzebą, jaką obecnie odczuwają użytkownicy .i fachowcy, jest przede 

wszystkim konieczność prawidłowego zorganizowania informacji odnośnie pesty- 

cydów urzędowo dopuszczonych do stałego lub okresowego stosowania w kraju. 

Należy więc zorganizować coroczne wydawanie odpowiedniej listy pestycydów w taki 

sposób, jak to jest praktykowane w krajach zachodnich, np. w Anglii, Francji lub 

Szwajcarii. Listy takie należy w każdym roku korygować i uzupełniać, a stosowana 

w tej publikacji nomenklatura powinna uwzględniać niżej podane uwagi. 

Zagadnienie prawidłowej nomenklatury pestycydów jest sprawą zasadniczą, gdyż 

podawane w fachowych czasopismach i wydawnictwach rolniczych informacje, od- 

nośnie chemicznych środków ochrony roślin i innych pestycydów, często są mylne 

i nieścisłe, a zwłaszcza dowolne pod względem tłumaczenia na język polski obco- 

języcznych nazw chemicznych. W konsekwencji tych nieścisłości powstaje dezorien- 

tacja czytelników, prównaj np. „Botanika dla Szkół Wyższych”, PWRiL, 1960, str. 

336—337; pracę J. St. Szopy w „Postępach Nauk Rolniczych”, nr 2 (86) str. 83 (1964) 

i inne. 

Wydaje się, że obecnie ze wzrostem liczby publikacji na temat pestycydów istnieje 

realna potrzeba ustalenia ogólnych zasad, które po akceptacji przez odpowiednie 

komitety redakcyjne czasopism i wydawnictw powinne stać się regułą obowiązu- 

jącą autorów publikacji. Przyjęte zasady ułatwią chemikom pełniejsze zrozumienie 

zagadnień omawianych w pracach z zakresu stosowania pestycydów, rolnikom i in- 

nym dadzą możność uniknięcia wielu przykrych omyłek, a ponadto pozwolą na 

pełniejsze porozumiewanie się chemików z innymi specjalistami z tej dziedziny. 

Pierwsze kroki w unifikacji słownictwa z zakresu pestycydów mamy już za 

sobą. Została ona wprowadzona w 1963 r. do szeregu wydawnictw PWRiL, gdzie 

wysiłkiem zespołów udało się ją zastosować w takich publikacjach jak: „Mała 

Encyklopedia Rolnicza”, „Encyklopedia Ochrony Roślin” oraz „Ochrona Roślin” 

Naturalnie i w tych publikacjach istnieją drobne błędy powstałe z różnych przy- 

czyn, a między innymi wskutek braku ostatecznej korekty autorskiej lub trudności 

ustalenia nomenklatury chemicznej dla różnych poziomów itd. Miejmy jednak na- 

dzieję, że zostaną one usunięte w następnych wydaniach. 

Na podstawie wprowadzonych zmian należy zaaprobować w naukowych publi- 

kacjach rolniczych związanych z pestycydami posługiwanie się ich nazwą zwy- 

czajową (common name) zaleconą przez Międzynarodową Organizację Standary-
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zacji (I. S.O.). Należy tu odróżnić anglosaskie nazwy zwyczajowe, np. uznane przez 
B.S.I. lub W.S.A. British Standarts Institution, Weed Society of America), które 
często mylnie są utożsamiane z nazwą zwyczajową międzynarodową. W wielu pod- 
ręcznikach obcojęzycznych i polskich zagadnienie to uległo jeszcze dodatkowemu 
zagmatwaniu przez nieodróżnianie nazw potocznych i zwyczajowych. 

Jest rzeczą oczywistą, że w publikacjach o charakterze chemicznym podstawą 
nazewnictwa pestycydów musi być poprawna nazwa chemiczna, tj. zgodna z no- 
menklaturą zalecaną w „Kalendarzu Chemicznym” (PWT, 1954) lub w „Poradniku 
Fizyko-chemicznym” (WNT, 1962). W tym przypadku należy jednak po nazwie che- 
micznej podać w nawiasie nazwę zwyczajową pestycydu, naturalnie jeśli ona jest 

ustalona. Przy doborze poprawnej nazwy chemicznej należy uznać za właściwą tę, 
na podstawie której można bezbłędnie napisać wzór chemiczny. Ta reguła ma duże 

znaczenie praktyczne z uwagi na wielką chwiejność nomenklatury polskiej 

Kilka słów należy poświęcić też prawidłowości podawania wzorów chemicznych 

w publikacjach o pestycydach. Wzory powinny być staranne pod względem układu 

graficznego, tak aby stanowiły łatwą do zapamiętania figurę geometryczną. Więk- 

szość czytelników ma pamięć wzrokową chemicznych wzorów strukturalnych. Wszel- 

kie zmiany lub nieprawidłowości układu graficznego wzorów prowadzą do nie- 

porozumień i mogą stwarzać wrażenie różnorodności, a to zniechęca czytelnika nie- 

chemika do ich zapamiętywania (por. np. H. Kurth: „Chemische Unkrautbekam- 

pfung”, Jena, 1963; W. P. Łobow, G. A. Jefimow: „Pestycidy”. Kijew, 1963 itd.). 

W pracach nie posiadających charakteru chemicznego, oprócz nazw zwyczajo- 

wych (pisanych przy spolszczeniu z małej litery) można posługiwać się też nazwami 

potocznymi, handlowymi lub szyframi preparatów (pisząc je wówczas z dużej litery) 

Wszystkie redakcje czasopism fachowych powinny wówczas wymagać od autorów 

pracy, aby na jej końcu lub początku umieścili zestawienie nazw używanych w tekś- 

cie z podaniem poprawnej nazwy chemicznej składnika aktywnego zawartego w sto- 

sowanym preparacie. Np. w niżej podany sposób: 

Amo 1618 — Chlorek [2-metylo-4-(piperydylo-1'- karbamino)- 5-izopropylo-fenylo]- 

trójmetyloamoniowy. 

Aretit — Octan 2-II-rz-butylo-4,6-dwunitrofenylu. 
Betokson — Kwas 2-naftoksyoctowy (lub beta-naftoksyoctowy). 

E-605 — Parathion (n. z.) — O,O-dwuetylotionofosforan p-nitrofenylu. 

Gentron 150 — 1,1-dwufluoroeten itp. 

Redakcje fachowych czasopism rolniczych i chemicznych, publikujące prace z za- 

kresu pestycydów, należy zobowiązać do okresowego drukowania zestawienia nazw 

zwyczajowych i potocznych z podaniem prawidłowej ich nomenklatury chemicznej. 

Takie postępowanie ułatwi znacznie pracę zespołowi redakcyjnemu i przełamie 

opory autorów. 

Przyjmując niżej podane zróżnicowanie grup pestycydów: 

A. Regulatory wzrostu roślin: 1. Stymulatory. 2. Herbicydy. 

B. Fungicydy (chemiczne środki grzybobójcze). 

C. Zoocydy. 

dla zapoczątkowania tej akcji podaję zestawienie preparatów dla grupy regulatorów 

wzrostu roślin. W zestawieniu uwzględniono tylko związki wprowadzone na rynek 

handlowy, względnie najczęściej stosowane w badaniach naukowych.
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REGULATORY WZROSTU ROŚLIN 
  

  

Nazwa zwyczajowa 

(n.z.) lub potoczna 

(handlowa lub szyfr) 

Nazwa chemiczna 

  

Amo 1618 

Amo 1619 

Belvitan K 

Betokson 

Bromacil 

CCC 

4-CPA 

2,4-D 

Duraset 

Ethoxyquin 

Gibreskol 

GS-1 

Heteroauksyna 

Hormonit 

IAA 

IBA 

Isocil 

Kwas giberylowy 

Kwas bursztynowy 

Kinetyna 

MCPA 

MeNA 

NAA 

NAAm 

NoXA 

PBS 

Phosphon D 

Stop-Scald 

TCNB 

TIBA 

2,4,5-T 

Acrolein 

Ametryna 

Amiben 

Amitrole (n. z.) 

Amitrole T 

l1Stymulatory 

Chlorek [2-metylo-4-(piperydylo-1 -karbamino)-5-izopropy- 
lofenylo] -trójmetyloamoniowy 

Jodek [2-metylo-4-(piperydylo-1 -karbamino)-5-izopropylo- 
fenylo] -trójmetyloamoniowy 

Eter metylomenaftylowy 

Kwas 2-naftoksyoctowy 

por. grupa 2 

Chlorek trójmetylo-(5-chloroetylo) amoniowy 

por. grupa 2 

por. grupa 2 

Kwas N-(3-metylofenylo)-ftalaminowy 

2,2,4-Trójmetylo-6-etoksy-1,2-dihydrochinolina 
Kwas giberylowy 

Bromowodorek 2-(1-hydroksy-2 -merkaptopirydylo)-imida- 
zoliny 

Kwas 3-indolilooctowy 

MeNA 

Heteroauksyna 

Kwas 3-indolilo-y-masłowy 

por. grupa 2 

Kwas 1—>4a-lakton 25, 4a, 75-trójhydroksy-1-metylo-8-me- 

tylenogibben-(3)-dwukarboksylowy-1, 105 

Kwas bursztynowy 

6-Furylmetylominopuryna 

por. grupa 2 

Ester metylowy kwasu 1-naftylooctowego 

Kwas 1-naftylooctowy 

Amid kwasu 1-naftylooctowego 

Betokson 

Kwas fenyloborowy 

Chlorek trójbutylo-(2,4-dwuchlorobenzylo)-fosfoniowy 
Ethoxyquin 

2,3,5,6-Czterochloronitrobenzen 

Kwas 2,3,5-trójjodobenzoesowy 

por. grupa 2 

2, Herbicydy 

Akroleina 

2-Metylotio-4-etyloamino-6-izopropyloamino-s-triazyna 

Kwas 2,5-dwuchloro-3-aminobenzoesowy 

3-Amino-1,2,4-triazol 

Amitrol + tiocyjanian amonowy
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Nazwa zwyczajowa 

(n.z.) lub potoczna 

(handlowa lub szyfr) 

Nazwa chemiczna 

  

AMS 

Atraton 

Atrazyna 

Barban (n. z.) 

BiPC 

CDAA 

CDEA 

Chloralomocznik 

Chlorophenocarb 

Chlorpropham (n. z.) 

CIPC 

CMPP 

CMU 

4-CPA (n. z.) 

4-CPB 

2,4-D (n z.) 

Dalapon-Natrium (n. z.) 

Dalapon 

Dazomet (n. z.) 

2,4-DB (n. z.) 

2,6-DBN 

DCMA 

DCPA-dimethyl 

DCU 

2,4-DES 

Di-allate 

Dichlobenil 

Dichlone (n. z.) 

Dichlorprop 

Dicryl 

Dimexan 

Dinoseb (n. z.) 

Diphenamid 

Diquat 

Diuron (n. z.) 

Disul-Natrium (n. z.) 

Disul (n. z.) 

DMPA 

DMTT 

DNBP 

DNOC (n. z.) 

2,4-DP 

Endotal-Na (n. z.) 

Sulfaminian amonowy 

2-Metoksy-4-etyloamino-6-izopropyloamino-s-triazyna 

2-Chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-s-triazyna 

N-(3-chlorofenylo)-karbaminian 4-chlorobutin-(1)-nylu-(3) 

N-(3-chlorofenylo)-karbaminian butin-(1)-ylu-(3) 

N,N-dwuallilochloroacetamid 

N,N-dwuetylodwutiokarbaminian 2-chloroallilu 

DCU 

N,N-dwumetylo-N -4-(p-chlorofenoksy)-fenylomocznik 

N-(3-chlorofenylo)-karbaminian izopropylu 

Chlorpropham 

Mecoprop 

Monuron 

Kwas 4-chlorofenoksyoctowy 

Kwas y-(4-chlorofenoksy) masłowy 

Kwas 2,4-dwuchlorofenoksyoctowy 

Sól sodowa kwasu a,a-dwuchloropropionowego 

Kwas a,a-dwuchloropropionowy 

3,4,5,6-Tetrahydro-3,5-dwumetylo-2-tio-2H-1,3,5-tiadiazyna 

Kwas y-(2,4-dwuchlorofenoksy) masłowy 

Dichlobenil 

Dicryl 

Ester dwumetylowy kwasu 2,3,5,6-czterochlorotereftalowego 

N,N'-dwu-(2,2,2-trójchloro-1-hydroksyetylo)mocznik 

Siarczan f-(2,4-dwuchlorofenoksy)-etylu) 

N,N-dwu-(izopropylo)-tiolokarbaminian 2,3-dwuchloroallilu 

Nitryl kwasu 2,6-dwuchlorobenzoesowego 

2,3-Dwuchloro-1,4-naftochinon 

Kwas a-(2,4-dwuchlorofenoksy) propionowy 

N-(3,4-dwuchlorofenylo)-metakryloamid 

Dwusiarczek dwu-(metoksytiokarbonylu) 

2-II-rz.-butylo-4,6-dwunitrofenol 

N,N-dwumetylodwufenyloacetamid 

Dwubromek 8a,10a-dwuaza-9, 10-dihydrofenantreniowy 

N,N-dwumetylo-N’-3,4-dwuchlorofenylomocznik 

Sól sodowa siarczanu f-(2,4-dwuchlorofenoksy)-etylu 

2,4-DES 

O-metylo-O-(2,4-dwuchlorofenylo)-N-izoproplo-amidotio- 

nofosforan 

Dazomet 

Dinoseb 

2-Metylo-4,6-dwunitrofenol 

Dichlorprop 

Sól dwusodowa kwasu 7-oksobicyklo[2,2,1]heptano-2,3-dwu- 

karboksylowego
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Nazwa zwyczajowa 

(n.z.) lub potoczna 

(handlowa lub szyfr) 

Nazwa chemiczna 

  

Endotal (n. z.) 

EPTC 

Erbon (n. z.) 

EXD 

Fenac 

Fenoprop 

Fenuron (n. z.) 

Ipazine 

IPC 

Isocil 

Linuron 

MCPA (n. z.) 

MCPB (n. z.) 

MCPP 

Metham-Na (n. z.) 

MH 

Monuron (n. z.) 

Naptalam (n. z.) 

Neburon (n. z.) 

NPA 

OMU 

Paraquat 

PCA 

PCP 

PDU 

PEBC 

Prometon 

Prometryne 

Propazine 

Propham (n. z.) 

SES 

Sesone 

Silvex 

Simazine (n. z.) 

Simeton 

Simetryne 

SMA 

SMCA 

SMDC 

2,4,5-Т (п. 2.) 

2,4,5-TB (n. z.) 

TCA (n. z.) 

2,3,6-TBA 

2,4,5-ТР (п. 2.) 

Tri-allate 

Kwas 7-oksobicyklo[2,2,1]heptano-2,3-dwukarboksylowy 

N,N-dwu-(n-propylo)-tiolokarbaminian etylu 

a,a-Dwuchloropropionian $f-(2,4,5-trójchlorofenoksy)-etylu 

Dwusiarczek dwu-(etoksytiokarbonylu) 

Kwas 2,3,6-trójchlorofenylooctowy 

2,4,5-TP 

N,N-dwumetylo-N -fenylomocznik 

2-Chloro-4-dwuetyloamino-6-izopropyloamino-s-triazina 

Propham 

5-Bromo-3-izopropylo-6-metylouracyl 

N-metylo-N-metoksy-N -3,4-dwuchlorofenylomocznik 

Kwas 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowy 

Kwas y-(2-metylo-4-chlorofenoksy) masłowy 

Mecoprop 

Sól sodowa kwasu N-metylodwutiokarbaminowego 

_3,6-Dwuketo-1,2,3,6-tetrahydropirydazyna 

N,N-dwumetylo-N -4-chlorofenylomocznik 

Kwas N-(1-naftylo)-ftalamidowy 

N-metylo-N-(n-butylo)-N -3,4-dwuchlorofenylomocznik 

Naptalam 

N,N-dwumetylo-N -cyklooktylomocznik 

Dwu-metylosiarczan 4,4 -dwupirydyliowy 

1-Fenylo-4-amino-5-chloro-6-ketopirydazyna 

Pięciochlorofenol 

Fenuron 

N-etylo-N-(n-butylo)-tiolokarbaminian n-propylu 

2-Metoksy-4,6-dwu-(izopropyloamino)-s-triazyna 

2-Metylotio-4,6-dwu-(izopropyloamino)-s-triazyna 

2-Chloro-4,6-dwu-(izopropyloamino)-s-triazyna 

N-fenylokarbaminian izopropylu 

Disul 

Disul 

Fenoprop 

2-Chloro-4,6-dwu-(etyloamino)-s-triazyna 

2-Metoksy-4,6-dwu-(etyloamino)-s-triazyna 

2-Metyltio-4,6-dwu-(etyloamino)-s-triazyna 

SMCA 

Sól sodowa kwasu chlorooctowego 

Metham-Na 

Kwas 2,4,5-trójchlorofenoksyoctowy 

Kwas y-(2,4,5-trójchlorofenoksy) masłowy 

Kwas trójchlorooctowy 

Kwas 2,3,6-trójchlorobenzoesowy 

Kwas a-(2,4,5-trójchlorofenoksy) propionowy 

N,N-dwu-(izopropylo)-tiolokarbaminian 2,3,3-trójchloroallilu
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Nazwa zwyczajowa 

(n.z.) lub potoczna Nazwa chemiczna 

(handlowa lub szyfr) 

Trietazine 2-Chloro-4-dwuetyloamino-6-etyloamino-s-triazyna 

Trifluralin N,N-dwu-(n-propylo)-2,6-dwunitro-4-trójfluorometyloani- 

lina 

3 Herbicydy nieorganiczne 

Alisan Cyjanian potasowy 

Azotniak Cyjanamid wapniowy 

Boraks Czteroboran sodowy 

Bulpur Alisan 

Cyjanamid Azotniak 

Cyjanian Alisan 

Chloran Chloran sodowy 

Milo-Mag Chloran magnezowy 

MMA Kwas metyloarsonowy 

Saletra sodowa Azotan sodowy


