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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός της 

τοξικότητας των καθαρών ουσιών Fosthiazate (νηματωδοκτόνο), Metalaxyl-M 

(μυκητοκτόνο), και Imidacloprid (εντομοκτόνο) και των εμπορικών 

σκευασμάτων τους Nemathorin (Fosthiazate), Ridomil (Metalaxyl-m), Confidor 

(Imidacloprid) στους οργανισμούς δείκτες Daphnia magna και Artemia 

franciscana. Επίσης εξετάστηκε η συνδυασμένη δράση μεταξύ των παραπάνω 

φυτοφαρμάκων και του χαλκού.

Οι οργανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική διαδικασία είναι 

οστρακόδερμα, του γλυκού νερού η Daphnia magna και του αλμυρού νερού η 

Artemia franciscana. Για να πραγματοποιηθεί ένα πείραμα με τον πρώτο 

οργανισμό ενεργοποιούμε τα εφίππιά του 3 μέρες πριν την διεξαγωγή του 

πειράματος. Η πειραματική διαδικασία διαρκεί 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες 

έκθεσης των οργανισμών σε διαλύματα των υπό εξέταση ουσιών καταγράφουμε 

τον αριθμό των θανατωμένων ή γενικά ακινητοποιημένων οργανισμών. Ο 

διαλύτης ο οποίος χρησιμοποιείται είναι πρότυπο γλυκό νερό μέτριας 

σκληρότητας. Τα ίδια σημειά ισχύουν και για τα πειράματα με το δεύτερο 

οργανισμό με την διαφορά ότι η διαδικασία ενεργοποίησης ξεκινά 30 ώρες πριν 

τη διεξαγωγή του πειράματος και ότι ο διαλύτης που χρησιμοποιείται είναι 

πρότυπο θαλασσινό νερό αλατότητας 3.5%. Το μέγεθος που προσδιορίζουμε για 

την τοξικότητα είναι ο δείκτης EC5o ο οποίος εκφράζει την συγκέντρωση που 

θανατώνει το 50% του πληθυσμού-δείκτη.

Στην πειραματική διαδικασία εξετάστηκε το Fosthiazate, ένα νέο μόριο το 

οποίο, όπως οι λοιπές ουσίες που εξετάσαμε, χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες 

ντομάτας. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων μέσω της Probit μεθόδου 

προέκυψε πως από τις καθαρές ουσίες στον οργανισμό Daphnia magna 

σημαντικότερη τοξική επίδραση (χαμηλότερη τιμή του δείκτη EC50) έχει το
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Fosthiazate ενώ ασθενέστερη το Metalaxyl-m, ενώ για τον οργανισμό Artemia 

franciscana το Imidacloprid και ασθενέστερη πάλι το Metalaxyl-m. Όσον 

αφορά τα εμπορικά σκευάσματα μεγαλύτερη τοξική επίδραση είχε ο χαλκός και 

στην συνέχεια το Nemathorin (Fosthiazate) στον οργανισμό-δείκτη Daphnia 

magna και ασθενέστετερη το Imidacloprid (Confidor), ενώ επίσης το 

Nemathorin (Fosthiazate) είχε τη σημαντικότερη τοξική επίδραση στην Artemia 

franciscana και την ασθενέστετερη το Imidacloprid (Confidor). Για τη 

συνδυασμένη δράση των εμπορικών σκευασμάτων και του χαλκού προέκυψε 

ότι ο συνδυασμός Nemathorin-Cu είχε ανταγωνιστική επίδραση στη Daphnia 

magna, ο συνδυασμός Ridomil-Cu είχε και προσθετική και ανταγωνιστική 

επίδραση, ενώ ο συνδυασμός Confidor-Cu είχε καθαρά ανταγωνιστική 

επίδραση. Από τα πειράματα φάνηκε η Daphnia magna να είναι πιο ευαίσθητη 

από την ανθεκτική Artemia franciscana.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με τον όρο τοξικολογία και μέσω της αντίστοιχης επιστήμης προσδιορίζεται η 

τοξικότητα διαφόρων ουσιών στον άνθρωπο και σε άλλα ανώτερα είδη 

οργανισμών. Η τοξικολογία συνοδεύει την εξέλιξη του ανθρώπου και έρχεται 

ως μια φυσική σχεδόν ανάγκη του να προσδιορίζει ο άνθρωπος ποιο από τα 

στοιχεία που τον περιτριγυρίζουν και χρησιμοποιεί καθημερινά μπορούν να του 

προκαλέσουν άμεσα κάποιο πρόβλημα στην υγεία του μέχρι και να τον 

οδηγήσουν στο θάνατο. Αφού η ύπαρξη του ανθρώπου διαφυλάχθηκε, 

αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι το άτομο είναι μέρος του οικοσυστήματος 

και ότι αν δεν προστατεύσουμε και την υγεία του οικοσυστήματος δεν θα 

είμαστε πλέον σε θέση να προστατεύσουμε και την υγεία του ανθρώπου. Ο 

άνθρωπος ως μέρος του οικοσυστήματος θίγεται αν όχι άμεσα, έμμεσα αλλά με 

συσσωρευμένες συνέπειες που είναι και πιο καταστρεπτικές για τον ίδιο. Γι’
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αυτό στις μέρες μας μελετάται όλο και περισσότερο η οικοτοξικολογία που έχει 

ως στόχο τον προσδιορισμό της τοξικότητας σε διάφορα είδη ζωντανών 

οργανισμών του οικοσυστήματος. Τμήμα αυτής της επιστήμης είναι η υδατική 

τοξικολογία. Σε αυτόν το κλάδο ως πειραματόζωα χρησιμοποιούμε υδρόβιους 

οργανισμούς. Και αυτό διότι ένα μεγάλο ποσοστό των υγρών κατά βάση 

αποβλήτων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες καταλήγουν σε επιφανειακούς 

και υπόγειους υδάτινους πόρους. Αυτή η διάθεση υποβαθμίζει την ποιότητα 

μέχρι και αχρηστεύει τους διαθέσιμους πόρους γιατί σε πρώτο στάδιο όχι μόνο 

αφανίζει την χλωρίδα και πανίδα των υδάτινων πόρων αλλά και με την 

ανθρώπινη κατανάλωση θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Τα πειράματα υδατικής οικοτοξικολογίας συνιστούν ένα πολύτιμο, αρκετά 

ευκολόχρηστο και πρακτικό εργαλείο για τον Υδραυλικό Πολιτικό Μηχανικό ο 

οποίος ασχολείται με θέματα ποιοτικής υποβάθμισης των υδάτινων πόρων. 

Μπορεί να του είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων όπου χρειάζεται να αποφανθεί για την 

ποιοτική κατάσταση της εισροής και εκροής ή ακόμη και κατά τον σχεδίασμά 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων, καθώς και σε πολλά άλλα έργα.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι προσδιορισμός της τοξικότητας των 

καθαρών ουσιών Fosthiazate (νηματωδοκτόνο), Metalaxyl-M (μυκητοκτόνο), 

και Imidacloprid (εντομοκτόνο) και των εμπορικών σκευασμάτων τους στους 

οργανισμούς δείκτες Daphnia magna και Artemia franciscana. Επίσης 

εξετάστηκε η συνδυασμένη δράση μεταξύ των παραπάνω φυτοφαρμάκων και 

του χαλκού. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Υδρομηχανικής 

με υπεύθυνο καθηγητή τον Καθηγητή Κύριο Αντώνιο Λιακόπουλο, του 

τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η 

πειραματική αυτή διαδικασία έγινε στα πλαίσια εκπόνησης της Διπλωματικής 

μου εργασίας σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος των Πολιτικών
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Μηχανικών. Οι οργανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν παρέχονταν σε 

απενεργοποιημένη μορφή σε φιαλίδια τα οποία εμπεριέχονται στα Toxkits, 

«κουτιά» τα οποία περιέχουν όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 

πραγματοποίηση ενός πειράματος υδατικής οικοτοξικολογίας. Τα πειράματα 

αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν με σημαντική ευκολία και από μη 

εξειδεικευμένα άτομα σε ζητήματα βιολογίας όπως τους Πολιτικούς 

Μηχανικούς. Δεν απαιτείται να καλλιεργούμε οργανισμούς, αρκεί να 

ενεργοποιήσουμε τα φιαλίδια λίγες μέρες πριν την διεξαγωγή του πειράματος. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών που ανήκουν σε 

διάφορα τροφικά επίπεδα, και έτσι να μελετήσουμε ζητήματα ποιοτικής 

υποβάθμισης από μια ακόμα πιο «ποιοτική» σκοπιά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.1 Εισαγωγή

Για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής χρησιμοποιούνται λιπάσματα και 

φυτοφάρμακα. Η χρησιμοποίηση των φυτοφαρμάκων στη γεωργία αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες συνιστώσες της διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής. 

Με τα φυτοφάρμακα ελέγχονται οι πληθυσμοί των εντόμων, των παθογόνων 

μικροοργανισμών και οι ασθένειες των φυτών. Τα φυτοφάρμακα ή 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την 

εξάλειψη ανεπιθύμητων οργανισμών, που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη 

και την απόδοση των καλλιεργειών, όπως τα έντομα (εντομοκτόνα), νηματώδεις 

(νηματωδοκτόνα), μύκητες (μυκητοκτόνα), τρωκτικά (βιοκτόνα) και φυτά 

(ζιζανιοκτόνα) (Αντωνόπουλος, 2000).

Τα φυτοφάρμακα ή παρασιτοκτόνα με βάσει τη χημική τους σύσταση 

διακρίνονται σε πολλές ομάδες κυριότερες από τις οποίες είναι:

1) Οργανοχλωριωμένες ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα

1) Οργανοφωσφορικοί εστέρες που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα

2) Καρβαμιδικές ενώσεις πολλαπλής χρήσης

3) Χλωροφαινοξυ-οξέα που χρησιμοποιούνται ως ζιζανιοκτόνα (Κούγκολος, 

2005).

Τα οργανοχλωριωνένα εντομοκτόνα, των οποίων η χρήση έχει απαγορευεθεί 

στις ανεπτυγμένες χώρες από την δεκαετία του 70, απαντώνται ακόμη στο 

περιβάλλον γιατί για 20 χρόνια υπερχρησιμοποιήθηκαν και γιατί είναι ενώσεις 

που χαρακτηρίζονται ως έμμονες (persistant). Το πιο γνωστό είναι το DDT το 

οποίο βοήθησε στην καταπολέμηση της ελονοσίας και έδωσε νέα ώθηση στη 

γεωργία καταπολεμώντας έντομα και κάμπιες. Όμως η αλόγιστη χρήση
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δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και παρά το γεγονός ότι έχει απαγορευτεί 

ανιχνεύεται ακόμη στο μητρικό γάλα (Κούγκολος, 2005).

Τα οργανοχλωριωμένα εντομοκτόνα μπορεί να προκαλούν γενετική επιλογή, 

ανοσία σε πολλά επιβλαβή έντομα και θάνατο ακόμη και χρήσιμων εντόμων. 

Εφαρμόζονται στις γεωργικές περιοχές από το έδαφος ή από αεροπλάνο. 

Προσροφούνται στο έδαφος και στα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας 

και ένα μέρος, μέσω των βροχών, καταλήγει στα φυσικά νερά. Εκεί είναι 

ανθεκτικά στην υδρόλυση και στην οξείδωση, ενώ προσροφούνται από τα 

ιζήματα των πυθμένων όπου βιοαποικοδομούνται με μικρή ταχύτητα και κατά 

συνέπεια αποθηκεύονται. Επίσης συσσωρεύονται στα αποθέματα λίπους των 

ασπόνδυλων και των ψαριών του θαλασσινού και γλυκού νερού με συντελεστές 

συσσώρευσης που ποικίλουν ανάλογα με το είδος του παρασιτοκτόνου, του 

ψαριού και το χρόνο έκθεσης. Η συσσώρευση αυτή αυξάνεται όσο ανεβαίνουμε 

την τροφική αλυσίδα και περνάμε από τα ψάρια και τα πτηνά στα ζώα και στον 

άνθρωπο. Επειδή είναι λιποδιαλυτές ενώσεις, διαλύονται στην μεμβράνη λίπους 

που περιβάλλει τις ίνες των νεύρων και παρεμποδίζουν την μεταφορά ιόντων. 

Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε ρίγη, σπασμούς και τελικά στο θάνατο. Επίσης για 

πολλά από αυτά τα μόρια παρατηρήθηκε καρκινογόνος, εμβρυοτοξική και 

τερατογόνος επίδραση. Τα υπολείμματα των παρασιτοκτόνων σε 

περιβαλλοντικά δείγματα προσδιορίζονται με αέρια και υγρή χρωματογραφία 

σε συνδυασμό με φασματοσκοπία μάζας.

Οι οργανοφωσφορικοί εστέρες, οι οποίοι βιοαποικοδομούνται περισσότερο από 

τα οργανοχλωριωμένα εντομοκτόνα, ήρθαν να αντικαταστήσουν τις 

χλωριωμένες ενώσεις, όμως τα προϊόντα της βιοαποικοδόμησης είναι 

επικίνδυνα και συνιστούν εν γένει ιδιαίτερα τοξικές ουσίες. Οι καρβαμιδικές 

ενώσεις από την άλλη και αυτές αντικαταστάτριες των χλωριωμένων ενώσεων 

αποικοδομούνται με υδρόλυση και είναι λιγότερο τοξικές (Κούγκολος, 2005).
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Νηματωδοκτόνα. Τα τελευταία 30 χρόνια έγινε αντιληπτή η παρουσία των 

νηματωδών στο έδαφος. Οι μονοκαλλιέργειες κυρίως δημιούργησαν κατάλληλο 

περιβάλλον για την ταχεία μετάδοσή τους και την αύξηση των πληθυσμών τους. 

Οι νηματώδεις ζούν κυρίως στο έδαφος και προσβάλλουν τα υπόγεια τμήματα 

των φυτών. Πιθανόν οι νηματώδεις που προσβάλλουν την πατάτα έχουν την 

μεγαλύτερη οικονομική σημασία. Η οικονομική ζημιά από νηματώδη είναι 

δύσκολο να υπολογισθεί διότι συνήθως όταν υπάρχει προσβολή από νηματώδη 

σε κάποιο ιστό εκεί αναπτύσσονται και μύκητες και η ζημιά είναι η συνέπεια 

της συνδυασμένης δράσης πολλών παραγόντων. Για την καταπολέμηση των 

νηματωδών στο έδαφος γίνεται κατεργασία του εδάφους με καπνογόνα-αέρια ή 

στερεά και υγρά τα οποία δύνανται να μετατραπούν στην αέρια μορφή σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος ή να διασπαστούν προς μικρομοριακές πτητικές 

ενώσεις. Απαιτείται θερμό έδαφος για την ομοιόμορφη κατανομή του 

νηματωδοκτόνου. Επίσης η ομοιόμορφη κατανομή επιτυγχάνεται σε καλά 

δουλεμένο έδαφος και παρουσία κάποιας υγρασίας.

Η ικανότητα των εδαφών να προσροφούν καπνογόνα ποικίλει ανάλογα με τον 

τύπο του εδάφους. Πλούσια οργανικά εδάφη συχνά αδρανοποιούν τα 

καπνογόνα και μειώνουν την αποτελεσματικότητα, ενώ σε αμμώδη εδάφη τα 

αποτελέσματα είναι καλύτερα. Η ταχεία όμως κατανομή του καπνογόνου στο 

έδαφος μειώνει την αποτελεσματικότητά του, λόγω απώλειας του καπνογόνου 

στην ατμόσφαιρα. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται κάλυψη του εδάφους με 

πλαστικό. Έτσι όμως αυξάνεται το κόστος εφαρμογής και για τον λόγο αυτό ο 

υποκαπνισμός του εδάφους γίνεται μόνον σε μικρή κλίμακα κυρίως για την 

απολύμανση του εδάφους των θερμοκηπίων.

Τα μη καπνογόνα θα πρέπει επίσης να μην προσροφόνται από τα κολλοειδή του 

εδάφους αλλά να μένουν στο εδαφικό διάλυμα. Η συμπεριφορά ενός μη 

καπνογόνου νηματωδοκτόνου στο έδαφος εκφράζεται με τον συντελεστή
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κατανομής Q, όπου Q είναι ο λόγος της συγκέντρωσης του νηματωδοκτόνου 

που είναι προσροφημένη επάνω στα σωματίδια του εδάφους ως προς τη 

συγκέντρωση του νηματωδοκτόνου που βρίσκεται στο εδαφικό διάλυμα.

Για να είναι ένα νηματωδοκτόνο αποτελεσματικό θα πρέπει ο άνω συντελεστής 

να είναι μικρός. Έτσι τα καρβαμιδικά νηματωδοκτόνα είναι πιο αποτελεσματικά 

από τα οργανοφωσφορικά αφού για τα πρώτα ο συντελεστής είναι περίπου 10 

ενώ για τα δεύτερα 150 (Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, 1991).

Τα νηματωδοκτόνα διακρίνονται στα καπνιστικά τα οποία είναι πτητικές ουσίες 

που βρίσκονται σε αέρια μορφή υπό φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας και 

στα μη καπνιστικά τα οποία είναι οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά μόρια 

που δρουν ως αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης και εφαρμόζονται στο 

έδαφος ως κοκκώδη. Το πρόβλημα που απαντάται συχνά είναι η ανθεκτικότητα 

των νηματωδών κάτι το οποίο έχει ως συνέπεια την συσσώρευση των 

νηματωδοκτόνων στο περιβάλλον. Παράδειγμα αυτού του προβλήματος από τα 

καπνιστικά νηματωδοκτόνα είναι το βρωμιούχο μεθύλιο. Η χρήση του έχει ήδη 

απαγορευθεί στην Αμερική ενώ η απόσυρσή του από την αγορά παγκοσμίως 

ολοκληρώθηκε το 2005, εξαιτίας της ανακάλυψης ότι τα ιόντα του βρωμίου που 

απελευθερώνονται κατά την εφαρμογή καταστρέφουν το όζον της ατμόσφαιρας. 

Ένα νέο μη καπνιστικό νηματωδοκτόνο είναι το οργανοφωσφορικά Fosthiazate 

που αποτελεί και αντικείμενο αυτής της εργασίας ( Καρπούζας, 2003).

Μυκητοκτόνα. Τα μυκητοκτόνα διακρίνονται προστατευτικά, διασυστηματικά, 

αντιπαθογονικά. Τα προστατευτικά δεν εισέρχοναται στο εσωτερικό του φυτού 

αλλά παραμένουν στην επιφάνεια του φυτού επί της οποίας έχουν εφαρμοσθεί 

παρέχοντας προστασία από μυκητολογικές προσβολές παρέχοντας προστασία 

μόνο στις επιφάνειες στις οποίες έχουν εναποτεθεί. Στα μειονεκτήματά τους 

είναι ότι δεν παρέχουν προστασία στη νέα βλάστηση που αναπτύχθηκε μετά την
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εφαρμογή τους, δεν μπορούν να αναστείλουν ή να θεραπεύσουν ασθένειες όταν 

ο μύκητας έχει ήδη προσβάλει και εγκατασταθεί στο εσωτερικό του φυτού. Θα 

πρέπει να εφαρμόζονται προληπτικά όταν επικρατούν κλιματικές συνθήκες που 

ευνοούν την εμφάνιση του παθογόνου ή όταν παρατηρήσεις από προηγούμενα 

έτη έχουν δείξει ποια είναι η κρίσιμη χρονική περίοδος για τη μόλυνση της 

καλλιέργειας. Τα προστατευτικά μυκητοκτόνα θα πρέπει να είναι ανθεκτικά 

στις καιρικές συνθήκες (βροχή, ηλιακή ακτινοβολία). Τα ανόργανα και τα 

περισσότερα οργανικά μυκητοκτόνα πριν το 1965 ανήκουν στην κατηγορία των 

προστατευτικών και χρησιμοποιούνται ακόμη σε μεγάλη κλίμακα κυρίως λόγω 

του γεγονότος ότι στην πλειοψηφία τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ανθεκτικότητας στον αγρό όπως αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα εκλεκτικά και 

εξειδικευμένα μυκηοτοκτόνα.

Τα αντιπαθογονικά μυκητοκτόνα εμποδίζουν την προσβολή των φυτών από 

μύκητες χωρίς να είναι άμεσα τοξικά σε αυτούς. Τα μυκητοκτόνα αυτά δρουν 

παρεμποδίζοντας διεργασίες απαραίτητες για την έκφραση παθογέννεσης από 

το μύκητα και αυξάνοντας την αντοχή του ξενιστή στο παθογόνο.

Τα διασυστηματικά μυκητοκτόνα σε αντίθεση με τα προστατευτικά 

παραλαμβάνονται από το φυτό και μετακινούνται στο εσωτερικό των φυτών. Τα 

μυκητοκτόνα για να είναι πραγματικά διασυστηματικά θα πρέπει να 

μετακινούνται στο εσωτερικό του φυτού και συμπλαστικά (μέσω νεκρών 

κυττάρων του ξυλώματος) και αποπλαστικά (ενεργή μεταφορά διαμέσου του 

πρωτοπλάσματος των φυτικών κυττάρων). Γενικά φυτά με μεγάλη φυλλική 

επιφάνεια και συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, νηνεμίας και χαμηλής υγρασίας 

ευνοούν την ταχύτερη διαπνοή και την ταχύτερη μετακίνηση ενός 

διασυστηματικού μυκητοκτόνου από τις ρίζες στα υπέργεια τμήματα του φυτού. 

Τα πλεονεκτήματα των διασυστηματικών μυκητοκτόνων είναι:
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1) Εφαρμόζονται τοπικά στα φυτά χωρίς να είναι απαραίτητος ο καθολικός 

ψεκασμός του φυτού αλλά παρέχουν προστασία σε ολόκληρο το φυτό 

καθώς και στην νέα βλάστηση που αναπτύχθηκε μετά τον ψεκασμό

2) Έχουν κατά κανόνα και θεραπευτική δράση καθώς μπορούν να 

αναστείλουν και να θεραπεύσουν ήδη εγκατεστημένες μυκητολογικές 

προσβολές

3) Παρέχουν εξειδεικευμένη δράση σε συγκεκριμένα παθογόνα 

(Καρπούζας, 2003).
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1.2 Fosthiazate 

Ταυτότητα

Είναι το νεώτερο νηματωδοκτόνο της αγοράς και είναι αποτελεσματικό έναντι 

των κυστωδών νηματωδών της πατάτας. Είναι το περισσότερο υδατοδιαλυτό 

νηματωδοκτόνο της ομάδας των οργανοφωσφωρικών (9.85 g/L, 20°C) και γι’ 

αυτό υπάρχει κίνδυνος έκπλυσής του στα υπόγεια νερά (Καρπούζας, 2003). 

Έχει μεγάλη οξεία τοξικότητα γιατί αναστέλλει την λειτουργία της 

χοληνεστεράσης, είναι αναστολέας της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης και 

είναι πιθανό καρκινογόνο. Επίσης είναι σημαντικός δυνητικός ρυπαντής των 

υπογείων υδάτων (PAN PESTICIDES DATABASE).

Στις φυσικές και χημικές του ιδιότητες εντάσσονται τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:

1) Πρόκειται για ένα υγρό το οποίο είναι άχρωμο και έχει μια θειούχα οσμή

2) Η τάση των ατμών στους 25°C είναι 0.56mPa

3) Η σταθερά του Henry είναι 1.76 10’ Pa*m /mole

4) Η διαλυτότητά του στο νερού είναι 9.85 g/L στους 25°C και σε ρΗ=7

5) Ο συντελεστής κατανομής οκτανόλης νερού είναι LogP=1.68 στους 25°C

6) Η ταχύτητα υδρόλυσης, η περίοδος ημιζωής είναι 104 μέρες σε ρΗ= 7 

(AGRITOX FOSTHIAZATE UE).

Όσον αφορά το κομμάτι που μας απασχολεί την τοξικότητα δηλαδή, σε γενικές 

γραμμές δεν υπάρχουν ενδείξεις που να δείχνουν πως το Fosthiazate είναι 

δυνατό να προκαλέσει γονιδιακή μετάλλαξη ή καρκίνο. Ενδεικτικά η μέγιστη 

αποδεκτή ημερήσια δόση (ADI) είναι 0.004 mg/Kg/d και επίσης 

βιοαποικοδομείται εύκολα.

DAPHNIA MAGNA, ARTEMIA FRANCISCANA
FOSTHIAZATE, METALAXYL-M, IMIDACLOPRID
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ
ΥΠΑΤΙΑ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σελίδα 12 από 114



Ποιο συγκεκριμένα στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει, η οικοτοξικολογία, έχουμε 

από την βιβλιογραφία δύο τιμές που σχετίζονται με το αντικείμενο της 

παρούσας διπλωματικής:

1) Οξεία τοξικότητα στα ασπόνδυλα που ζουν στα νερά και πιο 

συγκεκριμένα στην Daphnia magna EC50 =0.282 mg/L για διάρκεια 

έκθεσης 48 ωρών.

2) Χρόνια τοξικότητα στα ασπόνδυλα που ζουν στα νερά για την Daphnia 

magna CSEO=0.06 mg/L για διάρκεια έκθεσης 21 μέρες (AGRITOX 

FOSTHIAZATE UE).

Με βάση απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οικοτοξικολογική του ετικέτα 

είναι:

Τ Ν R21 R23/25 R39 R41 R43 R50/53 

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί έχουν την εξής ερμηνεία:

1) Τ: λόγω του ότι είναι τοξική δραστική ουσία

2) Ν: είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον

3) R21: επικίνδυνο λόγω επαφής με το δέρμα

4) R23/25: τοξικό μέσω εισπνοής και κατάποσης

5) R 39: κίνδυνος επιπτώσεων μη αναστρέψιμων

6) R41: κίνδυνος σημαντικών στομαχικών διαταραχών

7) R43: μπορεί να προκαλέσει κάποια αδυναμία σε επαφή με το δέρμα

8) R50/53: είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς και μπορεί να 

έχει σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τον υδάτινο περιβάλλον 

(AGRITOX FOSTHIAZATE UE).
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Fosthiazate και Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε πρώτο στάδιο είναι πολύ σημαντικό να καταγράψουμε τη θέση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτήν τη δραστική ουσία. To Fosthiazate 

αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Οδηγία 

2003/84/ΕΚ της 25ης Σεπτεμβρίου για την τροποποίηση της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ για να μπορέσουν να καταχωρηθούν δραστικές ουσίες εκ των 

οποίων και το Fosthiazate. Στο κείμενο αυτό αναφέρονται τα εξής σχετικά με 

την δραστική ουσία:

1) Στις 5 Μαρτίου του 1996 το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε αίτηση από την ISK 

Biosciences Europe SA σχετικά με το Fosthiazate, αίτηση η οποία σύμφωνα με 

την απόφαση 97/362/ΕΚ κρίθηκε πλήρης (παράγραφος 6). Οι αξιολογήσεις 

επανεξετάζονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης 

επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων (παράγραφος 9).

2) Συγκεκριμένα για το Fosthiazate ζητήθηκε από την αρμόδια επιτροπή να 

αποφανθεί σχετικά με την ενδεχόμενη έκπλυση στα υπόγεια ύδατα, σχετικά με 

τον κίνδυνο για τους οργανισμούς μη στόχους που ζουν εντός του εδάφους, 

σχετικά με τον κίνδυνο για πτηνά και άγρια θηλαστικά και για τον πιθανό 

κίνδυνο οψιφανούς πολυνευροπάθειας προκαλούμενης από οργανοφωσφορικές 

ενώσεις (OPIDP) στον άνθρωπο μετά από σημαντικά περιστατικά 

δηλητηρίασης. Στην γνωμοδότηση της Επιτροπής κρίθηκε ότι με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία δεν ήταν δυνατό να εντοπισθεί κανένα σενάριο ασφαλούς 

χρήσης το οποίο να μην προκαλεί απαράδεκτο κίνδυνο για τα υπόγεια ύδατα. Η 

Επιτροπή σημειώνει πως μελέτες με λυσίμετρο μπορούν να αποδείξουν απουσία 

έκπλυσης για ένα ή περισσότερα σενάρια χρήσης καμία όμως από τις οποίες δεν 

αναφέρεται όπως επίσης και δεν έχουν εξετασθεί επαρκώς οι κίνδυνοι από τους 

μεταβολίτες για τους διάφορους οργανισμούς του εδάφους. Επίσης η Επιτροπή
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θεωρεί ότι η έκθεση πτηνών και άγριων θηλαστικών απαιτεί περαιτέρω 

εξέταση. Τέλος επίσης η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η αναστολή της ΝΤΕ 

(εστεράση στόχου της νευροπάθειας) από το Fosthiazate και τα ισομερή της δεν 

έχει επαρκώς εξετασθεί. Η μόνιμη επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

αναστολή της ΝΤΕ από το Fosthiazate και τα ισομερή της δεν θα είχε βλαβερές 

συνέπειες. Από την αξιολόγηση επίσης της μόνιμης επιτροπής κρίθηκε πως ο 

κίνδυνος από τις μητρικές ουσίες και τα εντοπισμένα προϊόντα αποδόμησης για 

τα υπόγεια ύδατα, τους οργανισμούς του εδάφους, τα πτηνά και τα άγρια 

θηλαστικά είναι ανεκτός αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα άμβλυνσης των 

κινδύνων (παράγραφος 13). Η δραστική ουσία Fosthiazate καταχωρείται στο 

Παράρτημα I (παράγραφος 14).

3) Όπως οριστικοποιήθηκε από την μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα 

και την προστασία της υγείας των ζώων στις 4 Ιουλίου 2003 τα κράτη μέλη: 

-οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στην προστασία του υπόγειου 

υδροφόρου ορίζοντα όταν η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με 

ευπαθές έδαφος και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες.

-οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των πτηνών και 

άγριων θηλαστικών ιδίως όταν η ουσία χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου.

-οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των οργανισμών 

του εδάφους μη στόχων.

-θα πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή μέτρα άμβλυνσης κινδύνου έτσι ώστε να 

αμβλυνθεί ο κίνδυνος για τα μικρά πουλιά, γι’αυτό και οι εγκρίσεις του 

προϊόντος υπόκεινται στον όρο ότι θα έχει εισαχθεί στο έδαφος ένας μεγάλος 

αριθμός κόκκων (Οδηγία 2003/84/ΕΚ της Επιτροπής).
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Fosthiazate και Εθνική νομοθεσία

Αν συνεχίσουμε στο νομοθετικό πλαίσιο σε Εθνικό τώρα επίπεδο με Απόφαση 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίνεται η οριστική 

διάθεση στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν NEMATHORIN 10G, 

βασικό εμπορικό σκεύασμα του Fosthiazate, το οποίο εγκρίνεται και από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βασικό σκεύασμα. Η Απόφαση αυτή λαμβάνεται 

ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας όπως συμβαίνει και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σκεύασμα αυτό έχει την μορφή λεπτών κόκκων και η 

κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας είναι το Fosthiazate, το οποίο ανήκει 

στην χημική ομάδα των οργανοφωσφορικών. Ο τρόπος δράσης είναι εκείνος 

του νηματωδοκτόνου και η περιεκτικότητα σε τεχνικά καθαρή δραστική ουσία 

είναι Fosthiazate 93% min. Το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας 

είναι το Nippon Chemical Industrial Co, Ltd Japan και η κάτοχος της έγκρισης η 

ISK BIOSCIENCE EYROPE S.A. BRUSSELS.

Τα φυτά στα οποία εφαρμόζεται αυτή η δραστική ουσία είναι η πατάτα και η 

ντομάτα. Στην πατάτα καλείται να καταπολεμήσει τα Κυστονηματώδη 

(Globodera rostochiensis, Globodera pallida) ενώ στην τομάτα τα 

Κομβονηματώδη (Meloidogyne spp). Ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών είναι 1 

και η μορφή στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η βρέξιμη σκόνη (WP) 

και το γαλακτοποιημένο συμπήκνωμα (EC).

Το σκεύασμα στο οποίο εμπεριέχεται η εν λόγω δραστική ουσία έχει τα 

παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να είναι γνωστά στα άτομα 

που χρησιμοποιούν το σκεύασμα ή σε άτομα που κινούνται κοντά στους χώρους 

εφαρμογής του:

1) Κρίνεται επικίνδυνο (Χη) και ειδικότερα επικίνδυνο για το 

περιβάλλον(Ν)
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2) Είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης (R22)

3) Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα (R43)

4) Είναι επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα (RO10)

5) Είναι επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και τα πουλιά (R012/R014)

6) Είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς και μπορεί να 

προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 

(R50/53)

7) Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά (S2)

8) Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές ( S13)

9) Δεν πρέπει να τρώτε,να πίνετε ή να καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε 

(S20/21)

10) Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα (S24)

11) Σε περίπτωση κατάποσης πρέπει να ζητείται αμέσως ιατρική συμβουλή 

δείχνοντας αυτό το δοχείο ή την ετικέτα (S46)

12) Πρέπει να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία γάντια και 

συσκευή προστασίας ματιών προσώπου όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το 

προϊόν και όταν καθαρίζετε μολυσμένα μηχανήματα (S36/37/39)

13) Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να θεωρούνται κατά την διάθεσή 

τους επικίνδυνα απόβλητα (S60)

14) Να αποφεύγεται η ελευθέρωση του στο περιβάλλον (S61).

Γενικά απαγορεύεται η εφαρμογή του προϊόντος με το χέρι ή με χειροκίνητη 

συσκευή διασποράς γιατί θέτει σε σημαντικό κίνδυνο την υγεία του χρήστη. 

Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται στο έδαφος μη ενσωματωμένοι κόκκοι έτσι 

ώστε να μην έχουν πρόσβαση σε αυτούς τα άγρια πτηνά, τα θηράματα, τα 

παραγωγικά και κατοικίδια ζώα.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε γυμνό έδαφος με μηχανήματα 

διασποράς κοκκωδών σκευασμάτων. Οι κόκκοι πρέπει να διατηρούνται μακριά
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από την υγρασία και δεν πρέπει να παίρνουν υγρασία πριν την εφαρμογή. Μετά 

από κάθε χρήση το μηχάνημα εφαρμογής των κόκκων πρέπει να αδειάζει 

τελείως. Με το πέρας της εφαρμογής το σκεύασμα πρέπει να ενσωματώνεται 

στο έδαφος σε βάθος ενσωμάτωσης 10-15 εκατοστών.

Τα παραγωγικά ζώα πρέπει οπωσδήποτε για 13 εβδομάδες μετά την εφαρμογή 

να κρατούνται μακριά από την περιοχή εφαρμογής του σκευάσματος. Όσων 

αφορά την φυτοτοξικότητά του το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για τις 

καλλιέργειες της ντομάτας (αγρού και θερμοκηπίου) και της πατάτας από την 

στιγμή που ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης.

Σε περίπτωση που για παράδειγμα το προϊόν χυθεί στο έδαφος, οι κόκκοι 

μαζεύονται μαζί με το επιφανειακό στρώμα εδάφους βάθους 2.5-5 cm. Το 

μείγμα αυτό τοποθετείται για καταστροφή σε δοχεία που σφραγίζονται, έχουν 

σταθερά τοιχώματα για να αποφεύγεται η διαρροή. Πάνω στο δοχείο 

τοποθετείται ετικέτα στην οποία αναγράφεται «Αχρηστευμένο Nemathorin 10G 

για καταστροφή με αποτέφρωση», την ημερομηνία σφράγισης, την ένδειξη 

τοξικότητας και τις φράσεις που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος. 

Εν συνεχεία φροντίζουμε ώστε η επιφάνεια στην οποία έχει χυθεί το σκεύασμα 

να απομονώνεται για 5-7 μέρες με ένα ανάχωμα. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται 

μέτρα ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε έκπλυση σε επιφανειακά ή υπόγεια 

ύδατα. Τα άχρηστα υλικά απομονώνονται σε προστατευμένο και καλά 

αεριζόμενο χώρο και καταστρέφονται σε κατάλληλο αποτεφρωτήρα.

Πρώτες βοήθειες: To Fosthiazate αναστέλλει τη δράση της

ακετυλοχολινεστεράσης. Οι ενδείξεις δηλητηρίασης είναι: έντονος ιδρώτας, 

πονοκέφαλος, αδυναμία, λιποθυμία, ίλιγγος, ναυτία, στομαχικοί πόνοι, εμετός, 

μικρό άνοιγμα της ίριδας, σκοτεινή όραση αθέλητη κίνηση των μυών. Η 

θεραπευτική αντιμετώπιση έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει τη χολινεστεράση. 

Σε περίπτωση κατάποσης πρέπει να χορηγείται άφθονο νερό και να προκαλείται
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εμετός με σιρόπι ιπεκακουάνας. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, το δέρμα 

πρέπει να χρησιμοποιείται άφθονο νερό. Το αντίδοτο αν δεν έχει εμφανισθεί 

κυάνωση είναι η χορήγηση θειικής ατροπίνης ενδοφλεβίως σε δόση 2-4 mg. 

Ενώ αν έχει εμφανισθεί κυάνωση η ένεση χορηγείται ενδομυϊκά (Απόφαση Αρ. 

Πρωτοκόλλου 119519 Αθήνα 04/08/2004).

1.3 Metalaxyl-M

Ταυτότητα

To Metalaxyl-M είναι μια δραστική ουσία η οποία ανήκει στη χημική ομάδα 

των φαινυλαμιδίων, και η κύρια βιολογική του δράση είναι αυτή του 

διασυστηματικού μυκητοκτόνου. Κατατάσσεται στους PAN BAD ACTORS 

(PAN PESTICIDES DATABASE).

Στις φυσικές και χημικές του ιδιότητες εντάσσονται τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:

1) Πρόκειται για ένα υγρό αρκετά παχύρρευστο

2) Η τάση των ατμών στους 25°C είναι 3.3mPa

3) Η σταθερά του Henry είναι 3.5 10'5 Pa*m3/mole

4) Η διαλυτότητά του στο νερό είναι 26 g/L στους 25°C και σε ρΗ=7

5) Ο συντελεστής κατανομής οκτανόλης νερού είναι LogP= 1.71 στους 25°C

6) Η ταχύτητα υδρόλυσης, η περίοδος ημιζωής είναι 216 μέρες σε ρΗ= 9. 

Όσον αφορά το κομμάτι που μας απασχολεί, την τοξικότητα, σε γενικές 

γραμμές δεν υπάρχουν ενδείξεις που να δείχνουν πως το Metalaxyl-M είναι 

δυνατό να προκαλέσει γονιδιακή μετάλλαξη ή καρκίνο. Ενδεικτικά η μέγιστη 

αποδεκτή ημερήσια δόση (ADI) είναι 0.08 mg/Kg/d.
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Ποιο συγκεκριμένα στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει την υδατική 

οικοτοξικολογία έχουμε από τη βιβλιογραφία τιμές που έχουν μια συσχέτιση με 

το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής:

1) Οξεία τοξικότητα στα ασπόνδυλα που ζουν στα νερά και πιο 

συγκεκριμένα στη Daphnia magna EC50 >100 mg/L για διάρκεια 

έκθεσης 48 ωρών.

2) Daphnia magna- EC5o: >113mg/L για 48ώρες 

μεταβολίτης (CGA62826)

Daphnia magna- EC50: 852 mg/L για 48 ώρες

3) μεταβολίτης CGA62826 (CGA67868)

Daphnia magna- EC5o: 158mg/L για 48ώρες 

μεταβολίτης (CGA108906)

Daphnia magna- EC5(F >100 mg/L για 48ώρες

4) σκεύασμα RIDOMIL GOLD MZ 68WP 

Daphnia magna- EC50: 1.2mg/L για 48ώρες 

Daphnia magna-CSEO: 1.2mg/L για 42μέρες

5) σκευάσμα RIDOMIL GOLD MZ68WP 

Daphnia magna-CSEO: 0.2mg/L 21 μέρες

Η Ευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση του είναι:

Xn R22 R41

1) Xn: επικίνδυνο

2) R22: επικίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης

3) R41: κίνδυνος σημαντικών στομαχικών διαταραχών (AGRITOX 

Metalaxyl-M UE).

Ευρωπαϊκό Επίπεδο
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ουσία αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Οδηγία 2002/64/ΕΚ έτσι ώστε να καταχωρηθεί 

ως δραστική ουσία. Στις 9 Φεβρουάριου 1996 το Βέλγιο παρέλαβε αίτηση από 

την NOVARTIS CROP PROTECTION AG-SYNGENTA όσον αφορά το 

Metalaxyl-M του οποίου ο φάκελος κρίθηκε πλήρης. Για τη δραστική ουσία 

αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον και 

κρίθηκε πως για την ουσία δεν προέκυψαν αναπάντητα ερωτήματα ή ανησυχίες 

οι οποίες θα απαιτούσαν διαβούλευση με την επιστημονική επιτροπή φυτών. Το 

Metalaxyl-M καταχωρείται στο Παράρτημα I και δίδεται στα κράτη μέλη ένα 

χρονικό περιθώριο εναρμόνισης μέχρι τις 31 Μαρτίου 2003. Για το Metalaxyl- 

Μ το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο, πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο εξής γεγονός: Στη δυνάμει ρύπανση του 

υδροφόρου ορίζοντα από την δραστική ουσία ή τα προϊόντα αποδόμησής της 

CGA62826 και CGA108906 όταν η ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με 

ευπαθές έδαφος ή και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες άρα θα πρέπει να 

λαμβάνονται μέτρα άμβλυνσης κινδύνου (παράγραφοι 5, 9, 13 Οδηγίας 

2002/64/ΕΚ).

Εθνικό Επίπεδο

Σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και τροφίμων, το Metalaxyl-M το οποίο ανήκει στην ομάδα των φαινυλαμιδίων, 

η παρασκευάστρια εταιρεία του κατόπιν αίτησης της οποίας χορηγείται άδεια, 

είναι η SYNGENTA CROP PROTECTION AG στην ΕΛΒΕΤΙΑ και κάτοχος 

της έγκρισης είναι η έδρα της στην Ελλάδα.

To Metalaxyl-M είναι εκλεκτικό κατά των ωομυκήτων διασυστηματικό 

μυκητοκτόνο. Απορροφάται από τις ρίζες και κινείται μέσα στο φυτό με
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αποτέλεσμα την προστασία των φυτών του καπνού για διάστημα τουλάχιστον 

45 ημερών. Πιο συγκεκριμένα σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την σύνθεση 

του r-RNA. To Metalaxyl-M το οποίο απαντάται κυρίως στο εμπορικό 

σκεύασμα RIDOMIL GOLD 48 SL, χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση 

στις καλλιέργειες καπνού του Phytophthora parasitica και εφαρμόζεται μόνο 

μια φορά.

Όσων αφορά τη σήμανση στην ετικέτα του Metalaxyl-M αντιστοιχούν οι εξής 

χαρακτηρισμοί:

1) Χη: Είναι επιβλαβές

2) R22: Είναι βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης

3) R52/53: Είναι επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς και μπορεί 

να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στον στο υδάτινο 

περιβάλλον

4) S1/2 : Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

5) 813:Φυλάσσεται μακριά από τροφές ποτά και ζωοτροφές

6) S20/21: μην τρώτε μην πίνετε μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε

7) S36/37/39: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία γάντια και 

μάσκα προστασίας ματιών και προσώπου

8) SP1: Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή την συσκευασία του

9) S61: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες στις οποίες επιτρέπεται η 

χρήση του και στις συνιστάμενες δόσεις και τρόπο εφαρμογής.

Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, ο παθόντας πρέπει να μετακινείται σε καλά 

αεριζόμενο χώρο και να προστατεύεται από υποθερμία. Αν κάποιος έρθει σε 

επαφή είτε μέσω του δέρματος είτε μέσω των ματιών με την ουσία θα πρέπει να 

πλένεται με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης θα πρέπει να 

χορηγείται ενεργός άνθρακας διαλυμένος σε μεγάλες ποσότητες νερού και δεν
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πρέπει να προκαλείται εμετός. Αντίδοτο δεν υπάρχει γι’ αυτό και εφαρμόζεται 

συμπτωματική θεραπεία (Απόφαση οριστικής έγκρισης Αρ.Πρωτ. 122997).

1.4 Imidacloprid 

Ταυτότητα

Η δραστική αυτή ουσία είναι το πρώτο νεονικοτινοειδές που εμφανίστηκε στην 

αγορά το 1991 από την Bayer και αυτήν την στιγμή καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσμιας αγοράς εντομοκτόνων (Καρπουζάς, 

2003). Είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου που 

εφαρμόζεται σε φύλλωμα, έδαφος αλλά και ως επικαλυπτικό σπόρων για την 

καταπολέμηση μυζητικών εντόμων σε καλλιέργειες λαχανικών, βαμβακιού και 

καλλωπιστικών φυτών. Η καθαρή ουσία έχει όλες εκείνες τις φυσικοχημικές 

ιδιότητες που το κατατάσσουν στην κατηγορία των γεωργικών φαρμάκων 

ύποπτων για έκπλυση στα υπόγεια νερά (υψηλή διαλυτότητα, χαμηλή τάση 

ατμών και χαμηλή πτητικότητα, υψηλή υπολειμματικότητα στο έδαφος, χαμηλή 

ικανότητα προσρόφησης από την οργανική ουσία του εδάφους και τα κολλοειδή 

της αργίλου). To Imidacloprid είναι μια δραστική ουσία η οποία ανήκει στη 

χημική ομάδα των νιτρομεθυλενίων και η κύρια βιολογική του δράση είναι 

αύτη του εντομοκτόνου. Δεν κατατάσσεται στους PAN BAD ACTORS (PAN 

PESTICIDES DATABASE).

Στις φυσικές και χημικές του ιδιότητες εντάσσονται τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:

1) Πρόκειται για ένα στερεό σε κρυσταλλική μορφή

2) Η τάση των ατμών στους 25°C είναι 0.2pPa

3) Η σταθερά του Henry είναι 2 ΙΟ'10Pa*m3/mole

4) Η διαλυτότητά του στο νερό είναι 0.58 g/L στους 20°C
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5) Ο συντελεστής κατανομής οκτανόλης νερού είναι LogP=0.57 στους 22°C

6) Η ταχύτητα υδρόλυσης, η περίοδος ημιζωής είναι 355 μέρες σε ρΗ= 9. 

Όσων αφορά το κομμάτι που μας απασχολεί την τοξικότητα δηλαδή, σε γενικές 

γραμμές δεν υπάρχουν ενδείξεις που να δείχνουν πως το Imidacloprid είναι 

δυνατό να προκαλέσει γονιδιακή μετάλλαξη. Ενδεικτικά η μέγιστη αποδεκτή 

ημερήσια δόση (ADI) είναι 0.05mg/Kg/d.

Πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει την υδατική 

οικοτοξικολογία δηλαδή έχουμε από την βιβλιογραφία δύο τιμές που έχουν μια 

συσχέτιση με το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής:

1) Οξεία τοξικότητα στα ασπόνδυλα που ζουν στα νερά και πιο 

συγκεκριμένα στην Daphnia magna EC5o >32 mg/L για διάρκεια έκθεσης 

48 ωρών.

2) Χρόνια τοξικότητα στα ασπόνδυλα που ζουν στα νερά για την Daphnia 

magna CSEO=1.8 mg/L για διάρκεια έκθεσης 21 μέρες.

Με βάση απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οικοτοξικολογική του ετικέτα 

είναι:

Xn Ν R22 R50/53 S2 S46 S60 S61 

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί έχουν την εξής ερμηνεία:

1) Xn: επικίνδυνο

2) Ν: είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον

3) R22: είναι επικίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης

4) R50/53: είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς και μπορεί να 

έχει σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

5) S2: πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

6) S46: σε περίπτωση κατάποσης πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το 

γιατρό και να του δείξετε την συσκευασία και την ετικέτα
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7) S60: το προϊόν και η συσκευασία του θα πρέπει να καταστρέφονται ως 

επικίνδυνα στοιχεία

8) S61: πρέπει να περιορίζεται η απόρριψή του στο περιβάλλον και να 

ακολουθούνται οι ειδικές οδηγίες και οι κανόνες ασφαλείας (AGRITOX 

IMDACLOPRID UE).

Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Η δραστική ουσία είναι ένα συστηματικό χλωρονικοτινικό εντομοκτόνο το 

οποίο σκοτώνει έντομα μέσω κατάποσης ή επαφής. Είναι αποτελεσματικό με το 

να διαταράσσει το νευρικό σύστημα ενός εντόμου. Χρησιμοποιείται για την 

καταπολέμηση και τον έλεγχο εντόμων, παρασίτων εδάφους, τερμιτών και 

ορισμένων κολλοειδών εντόμων. Εφαρμόζεται για εδαφικές επεξεργασίες και 

τοπικά για τον έλεγχο των εντόμων για τα κατοικίδια ζώα.

Η χαμηλή τάση των ατμών ίση με 1.0* 10'7 mm Hg δείχνει πως το εντομοκτόνο 

δεν είναι πτητικό. Επίσης η χαμηλή τιμή της σταθεράς του Henry της τάξης των 

6.5*10'" atm*m3/mole δείχνει πως έχει μικρή πτητικότητα από το νερό. Άρα 

είναι απίθανο να διασκορπιστεί στον αέρα μέσω της πτητικότητάς του πάνω από 

μια μεγάλη επιφάνεια.

Η υδρόλυση του Imidacloprid μπορεί να κυμανθεί από 33 ως 44 μέρες σε ρΗ= 7 

και 25°C. Η υδατική περίοδος ημιζωής φωτόλυσης είναι μικρότερη από 3 ώρες. 

Η εδαφική επιφανειακή του φωτόλυση διαρκεί 39 μέρες και μέσα στο έδαφος το 

εύρος της περιόδου ημιζωής κυμαίνεται ανάμεσα στο 26-229 μέρες. Η 

σταθερότητα στο έδαφος επιτρέπει την συνεχή διαθεσιμότητα του 

εντομοκτόνου στο να απορροφηθεί από τις ρίζες.

Ο συντελεστής εδαφικής προσρόφησης ο οποίος κυμαίνεται από 132-310 σε 

συνδυασμό με μια υψηλή υδατική διαλυτότητα της τάξης των 5.14 ppm
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υποδεικνύει την πιθανότητα του να εκπλυθεί το Imidacloprid προς τον υπόγειο 

ορίζοντα (Bacey, 1999).

Εθνικό Επίπεδο

Σε εθνικό επίπεδο το Imidacloprid αποτέλεσε αντικείμενο απόφασης του 

Υπουργού Γεωργίας ύστερα από αίτημα της ενδιαφερόμενης εταιρείας BAYER. 

Συχνό εμπορικό σκεύασμα το οποίο περιέχει την άνω ουσία είναι το 

CONFIDOR.

Ο τρόπος δράσης του είναι ως διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και 

στομάχου. Εφαρμόζεται με ψεκασμούς φυλλώματος πλήρους καλύψεως ή 

ριζοποτίσματα σε ποικίλες καλλιέργειες από 1 ως 2 φορές όπως στα 

εσπεριδοειδή. Στις καλλιέργειες αχλαδιών χρησιμοποιείται για παράδειγμα για 

την καταπολέμηση των ψυλλών αχλαδιών (Cacopsylla pyri). Δεν είναι 

φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες δόσεις και για τις ελληνικές 

κλιματολογικές συνθήκες.

Όσον αφορά την σήμανσή του, η ετικέτα του πρέπει να εμπεριέχει:

1) Χη: Είναι επικίνδυνο

2) R22: Είναι βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης

3) ROl: Είναι πολύ τοξικό για τις μέλισσες

4) R015: Είναι βλαβερό για τα πουλιά

5) S1/2: Πρέπει να φυλάγεται κλειδωμένο μακριά από τα παιδιά

6) S13: Πρέπει να φυλάγεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

7) S20/21: Όταν το χρησιμοποιούμε δεν πρέπει να πίνουμε, να τρώμε και να 

καπνίζουμε

8) S21/25: Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια
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9) S36: Πρέπει να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και 

γυαλιά

10) SY8: Πρέπει να πλένετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος 

πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. Επίσης τα κενά 

δοχεία θα πρέπει να καταστρέφονται γιατί η χρήση τους για οποιοδήποτε 

σκοπό είναι επικίνδυνη

11) SOI: Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα 

ζιζάνια.

Για τις πρώτες βοήθειες, σε περίπτωση κατάποσης πρέπει να ζητείται 

επειγόντως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πρέπει αμέσως 

να πλένεται η περιοχή του δέρματος στο οποίο έχει πέσει το σκεύασμα με 

άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που το σκεύασμα έρθει σε επαφή με 

την περιοχή των ματιών θα πρέπει να ξεπλένονται με άφθονο νερό. Αν κάποιος 

εισπνεύσει το σκεύασμα θα πρέπει να μεταφερθεί στον καθαρό αέρα. Σχετικά 

με το αντίδοτο δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και έτσι ακολουθείται 

συμπτωματική θεραπεία (Απόφαση οριστικής έγκρισης Αρ.Πρωτ.95846).

1.5 Χαΐ.κός Cu

Ο χαλκός είναι ένα από τα σημαντικότερα μέταλλα. Εφαρμόζεται στην γεωργία 

μαζί με διάφορα φυτοφάρμακα γι’αυτό και εξετάζεται η συνδυασμένη δράση 

τους για τον προσδιορισμό της τοξικότητάς τους ως μείγμα. Τον συναντάμε με 

τη μορφή ιόντων χαλκού Cu2+ και των ενώσεων CuCl2, CuS04. Η τοξικότητά 

του στον υδατικό οργανισμό Daphnia Magna εκφρασμένη ως EC5o κυμαίνεται 

από 6 ως 72 μg/L (Gillis, 2006).

DAPHNIA MAGNA, ARTEMIA FRANCISCANA
FOSTHIAZATE, METALAXYL-M, IMIDACLOPRID
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ
ΥΠΑΤΙΑ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σελίδα 27 από 114



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ

Η παρουσία των φυτοφαρμάκων στο έδαφος και στα φυτά προκαλεί μια σειρά 

από σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους γιατί αποτελούνται από χημικές 

συνθετικές ενώσεις που δεν απαντώνται κανονικά στη φύση και 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες. Η έκπλυση των φυτοφαρμάκων προς 

τα υπόγεια νερά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά 

προβλήματα. Τα υπόγεια νερά συνιστούν σημαντική, και πολλές φορές κύρια 

πηγή νερού για χώρες όλου του κόσμου και γι’ αυτό η ρύπανση τους από τα 

φυτοφάρμακα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και προκαλεί ιδιαίτερη 

ανησυχία. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και τα επιφανειακά νερά, λίμνες, 

ποτάμια, θάλασσες που είναι και αυτά αποδέκτες της ρύπανσης από τα 

φυτοφάρμακα μέσω της επιφανειακής απορροής, της διάβρωσης και της 

διαρροής των υπόγειων νερών. Άρα τα προβλήματα από την χρήση των 

φυτοφαρμάκων συνοψίζονται στους ακόλουθους δύο άξονες:

1) έκπλυση προς τα υπόγεια νερά και επιφανειακή απορροή

2) παραμονή στην καλλιεργούμενη ζώνη του εδάφους.

Εν γένει τα φυτοφάρμακα μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην 

μικροχλωρίδα του εδάφους και των αποδεκτών της επιφανειακής απορροής. 

Μάλιστα σε μεγάλες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στις 

καλλιέργειες των επόμενων χρόνων.

Από την δεκαετία του 60 η χρησιμοποίηση εντομοκτόνων έχει αυξηθεί 

σημαντικά όπως και η χρήση των ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων στα 

χειμερινά σιτηρά. Υπάρχει όμως και αύξηση της χρησιμοποίησης της τριαζίνης 

για μη γεωργικούς σκοπούς όπως για την αποφύλλωση των φυτών και μάλιστα 

σε ποσότητες αρκετά μεγαλύτερες από ότι στους γεωργικούς σκοπούς.
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Ο εντοπισμός των φυτοφαρμάκων στα υπόγεια ύδατα άρχισε να λαμβάνεται 

υπόψη και να καταγράφεται από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και αυξήθηκε 

ταχύτατα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Από την δεκαετία πλέον του 80 

άρχισε η συστηματική καταγραφή και έρευνα για τον προσδιορισμό της 

έκτασης του προβλήματος, των μηχανισμών έκπλυσης των φυτοφαρμάκων και 

κυρίως την επικινδυνότητα της ρύπανσης των υπόγειων, υψηλής 

σπουδαιότητας, υδατικών πόρων. Μετρήσεις που έγιναν στην Ευρώπη και την 

Αμερική έδειξαν πως τα φυτοφάρμακα που σχετίζονται περισσότερο με την 

ρύπανση των υπόγειων νερών είναι τα ζιζανιοκτόνα. 32 στον αριθμό ήταν τα 

ζιζανιοκτόνα που εντοπίστηκαν 29 από τα οποία ήταν σε συγκεντρώσεις 

μεγαλύτερες από την μέγιστη επιτρεπόμενη με την ατραζίνη και το alachlor ως 

τα πιο συχνά εμφανιζόμενα. Δεύτερη στην κατάταξη των φυτοφαρμάκων που 

είναι κύριοι ρυπαντές των υπόγειων νερών είναι τα εντομοκτόνα, 19 στον 

αριθμό με πιο συχνά εμφανιζόμενα το aldicarb και το carbofuran. Γενικά τα 

λίγα νηματωδοκτόνα και απολυμαντικά εδάφους έχουν μια έντονη παρουσία. 

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται κυρίως τα εντομοκτόνα (3520 tn/year), τα 

ζιζανιοκτόνα (3440 tn/year) και τα μυκητοκτόνα (2800 tn/year). Κύριες 

απαντώμενες χημικές ομάδες είναι οι τριαζίνες σε ποσοστό 27% για τα 

ζιζανιοκτόνα και τα οργανοφωσφορικά σε ποσοστό 23% από τα εντομοκτόνα. 

Από την ομάδα των εντομοκτόνων που προκαλούν την κύρια περιβαλλοντική 

ανησυχία είναι οι οργανοχλωριωμένες ενώσεις με τα aldrin, DDT, dieldrin, 

endrin, heptachlor epocide, heptachlor, που χρησιμοποιήθηκαν εντατικά μέχρι 

το 1972. Αυτή η υπερβολική χρήση έχει ως αποτέλεσμα, παρά την απόσυρση, 

άγνωστες ποσότητες να είναι θαμμένες σε διάφορες περιοχές της χώρας, να 

είναι πλημμελώς αποθηκευμένες άρα συνιστούν μια εν δυνάμει απειλή για το 

περιβάλλον και την δημόσια υγεία. Στην Ελλάδα παρατηρείται σοβαρότατη 

έλλειψη οργάνωσης και πραγματοποίησης ερευνών και καταμέτρησης
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ρυπογόνων ουσιών σε συστηματικό επίπεδο. Μεμονωμένα, στην Ημαθεία 

μετρήθηκαν τουλάχιστον μια φορά οι ουσίες, alachlor, atrazine, desethyl- 

atrazine, metolachlor, molinate, propanil, simazine, carbofuran, diazinon, 

parathion-methyl, στα υπόγεια νερά (Αντωνόπουλος, 2000).

Τα φυτοφάρμακα αφού εφαρμοστούν στο χωράφι μπορεί να διαφύγουν στην 

ατμόσφαιρα μέσω της αεροποίησης, να μεταφερθούν στα επιφανειακά νερά 

μέσω της απορροής και της διάβρωσης, να διασπαστούν με την φωτόλυση από 

το ηλιακό φως και να εισέλθουν στο έδαφος, όπου μπορούν να απορροφηθούν 

από τα φυτά, να αποικοδομηθούν σε άλλες χημικές ενώσεις και να εκπλυθούν 

προς τα υπόγεια νερά.

Η ταχύτητα με την οποία αποικοδομούνται τα φυτοφάρμακα στο υδάτινο και 

εδαφικό περιβάλλον εξαρτάται από τις ιδιότητες του φυτοφαρμάκου, τις 

ιδιότητες του εδάφους, τις συνθήκες στην περιοχή εφαρμογής και τις 

διαχειριστικές ενέργειες.

Τα φυτοφάρμακα αν δεν αποικοδομηθούν θα ακολουθήσουν τις εξής δυνατές 

πορείες αν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα με το νερό της βαθιάς διήθησης θα 

φτάσουν στα υπόγεια νερά, αν είναι αδιάλυτα ή συγκρατώνται από τα εδαφικά 

μόρια θα παραμείνουν στο επιφανειακό έδαφος και μικρές ποσότητες θα 

απομακρυνθούν με την επιφανειακή απορροή και την διάβρωση.

Τα φυτοφάρμακα φτάνουν στους υδατικούς πόρους μέσω δύο μηχανισμών την 

επιφανειακή μεταφορά μάζας προς τα ποτάμια, τις λίμνες και τις θάλασσες και 

την έκπλυση δια μέσου του εδάφους προς τα υπόγεια νερά.

Η ένταση αυτών των μηχανισμών εξαρτάται από τη συγκέντρωση του 

φυτοφαρμάκου, την κινητικότητα του φυτοφαρμάκου, την ποσότητα του νερού 

που κινείται επιφανειακά ή διαμέσου της εδαφικής κατανομής.

Ιδιότητες των φυτοφαρμάκων. Η πορεία των φυτοφαρμάκων καθορίζεται από 

τις παρακάτω ιδιότητες διάσπαση, προσρόφηση, διαλυτότητα, πτητικότητα.
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Ειδικά στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν μας απασχόλησε η διαλυτότητα 

των φυτοφαρμάκων:

Διαλυτότητα. Η τάση που έχει μια ουσία να διαλύεται στο νερό εκφράζεται με 

τον όρο της διαλυτότητας (solubility). Διαλυτότητα ονομάζεται η ποσότητα της 

ουσίας που χρειάζεται για να δώσει ένα κορεσμένο διάλυμα σε μια δεδομένη 

ποσότητα διαλύτη και σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Η υδατοδιαλυτότητα ενός 

φυτοφαρμάκου σχετίζεται με την έκπλυση από την εδαφική ζώνη εφαρμογής. 

Φυτοφάρμακα που έχουν διαλυτότητα μικρότερη από 30 mg/L θεωρούνται ότι 

έχουν μικρή ικανότητα για έκπλυση, σε αντίθεση με τα φυτοφάρμακα που έχουν 

διαλυτότητα μεγαλύτερη από 30 mg/L οπότε έχουν μεγάλη δυνατότητα για 

έκπλυση αν η αποικοδόμηση και ο συντελεστής προσρόφησης είναι μικροί. Τα 

φυτοφάρμακα με μικρή διαλυτότητα και που δεν συσσωρεύονται στο έδαφος 

χάνονται με την απορροή και την διάβρωση του εδάφους (Αντωνόπουλος, 

2000).
Οι τυπικές δόσεις εφαρμογής των φυτοφαρμάκων στη γεωργία είναι περίπου τα 

0.5-5.0 Kg/ha-έτος της δραστικής ουσίας. Υψηλότερες δόσεις φυτοφαρμάκων 

χρησιμοποιούνται σε μη αγροτικές εφαρμογές για ολική αποφύλλωση. Αυτές οι 

χρήσεις γίνονται για την καταστροφή των φυτών που αναπτύσσονται στις 

σιδηροτροχιές, στα πρανή των δρόμων, στα αεροδρόμια, και άλλες λιθόστρωτες 

περιοχές, στα δάση για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και στους 

οπωρώνες.

Από τη δόση εφαρμογής ένα ποσοστό μικρότερο από το 10% αξιοποιείται για 

το σκοπό που εφαρμόζεται και ένα σημαντικό ποσοστό παραμένει αρκετό χρόνο 

στο έδαφος. Το μέρος που παραμένει στο έδαφος μπορεί να εκπλυθεί είτε 

απευθείας προς τα υπόγεια νερά ή να κινηθεί με την στράγγιση προς τους
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επιφανειακούς αποδέκτες εκεί όπου παρεμβάλλονται αδιαπέρατα στρώματα που 

εμποδίζουν την προς τα κάτω κίνηση (Αντωνόπουλος, 2000).

Με τον όρο εμμονή των φυτοφαρμάκων μετράται ο χρόνος που απαιτείται για 

την αποικοδόμηση των ουσιών σε αβλαβή προϊόντα. Η αποικοδόμηση λόγω του 

ότι είναι βιοχημική διαδικασία εξαρτάται από την περιεχόμενη εδαφική 

υγρασία, την χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου, την θερμοκρασία, την 

περιεχόμενη οργανική ουσία και το pH.

Όλα τα παράγωγα των φυτοφαρμάκων εμπεριέχουν σημαντικούς κινδύνους για 

το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων επειδή άλλα σε μεγάλο βαθμό και 

άλλα σε μικρότερο διασπώνται σε ουσίες που είναι τοξικές και παραμένουν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον. Οι κίνδυνοι των φυτοφαρμάκων για 

το περιβάλλον προέρχονται από τις ανεπιθύμητες επιδράσεις όπως είναι η 

καταστροφή ωφέλιμων ειδών, η ανάπτυξη ανοσίας, η βιοσυσσώρευση στην 

τροφική αλυσίδα, η εμμονή στα διάφορα οικοσυστήματα και το πιο σπουδαίο η 

μεταφορά τους στο σύστημα των υδάτινων πόρων (Αντωνόπουλος, 2000). 

Βιοσυγκέντρωση. Είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία εισχωρεί 

απευθείας στον οργανισμό και συγκεντρώνεται στους ιστούς.

Βιοσυσσώρευση. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την βιοσυγκέντρωση αλλά 

και τα στοιχεία που έρχονται μέσα από την τροφική αλυσίδα.

Βιομεγέθυνση. Αυτός ο όρος αναφέρεται στην όλη διαδικασία όπου η 

συγκέντρωση στους ιστούς μιας λιπόφιλης χημικής ουσίας αυξάνει μέσα από 2 

ή περισσότερα τροφικά επίπεδα. Υπάρχει μια ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ του 

συντελεστή logPow και της βιοσυσσώρευσης η οποία είναι ευθεία γραμμή από 

το log3 μέχρι περίπου το log6. Χαρακτηριστικό είναι ότι ήμασταν σε θέση να 

αποφανθούμε για τη συμπεριφορά του DDT στο περιβάλλον παρατηρώντας τις 

τιμές του συντελεστή logPow. To DDT έχει εξαιτίας της σταθερότητας και της
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βιοσυσσώρευσης του καταστροφικές συνέπειες για τα πουλιά των λιβαδιών με 

τιμή του συντελεστή κοντά στο 6 (Shaw, 1998).

Η έκπλυση τους έχει μεγάλη σχέση με την κινητικότητά τους στο εδαφικό 

διάλυμα. Αυτή επηρεάζεται από τα οργανικά υλικά και τα υλικά της αργίλου 

που περιέχονται στο έδαφος. Μερικές φορές παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα 

των φυτοφαρμάκων παρόλο που προσροφούνται από τα ορυκτά της αργίλου και 

αυτό οφείλεται στην προσκόλησή τους στα κολλοειδή συστατικά.

Σπουδαίοι παράγοντες που επηρεάζουν την έκπλυση είναι και ο τρόπος 

εφαρμογής και δράσης τους επειδή η εφαρμογή στις ρίζες δίνει τη δυνατότητα 

μεγαλύτερης κινητικότητας από ότι η εφαρμογή στα φύλλα. Οι χημικές 

αντιδράσεις των ουσιών με τα εδαφικά υλικά παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

μείωση των κινδύνων έκπλυσης λόγω της δημιουργίας υπολειμμάτων 

μικρότερης διαλυτότητας όπως για παράδειγμα η εξουδετέρωση των όξινων 

ομάδων στα αλκαλικά εδάφη.

Η αποικοδόμηση των ουσιών των φυτοφαρμάκων στο έδαφος ως αποτέλεσμα 

των βακτηριακών οξειδώσεων ή της χημικής υδρόλυσης είναι πολύ σημαντική. 

Η ημιπερίοδος ζωής των ουσιών που συνήθως εφαρμόζονται στο έδαφος 

κυμαίνεται από 10 ημέρες μέχρι 10 έτη, αλλά για πιο ευκίνητες ουσίες είναι 

μικρότερη από 100 ημέρες.

Η υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος (ΕΡΑ) των ΗΠΑ θεωρεί ότι μια ουσία 

μπορεί να φθάσει στους υδροφορείς αν έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

διαλυτότητα στο νερό μεγαλύτερη από 30 mg/L, συντελεστή κατανομής Kd 

μικρότερο από 5, ημιπερίοδο ζωής για υδρόλυση μεγαλύτερη από 25 εβδομάδες 

ή στο έδαφος μεγαλύτερο από 2-3 εβδομάδες. Οι έντονες βροχοπτώσεις 

συντελούν στην ταχύτατη μεταφορά τους στους υδροφορείς. Φυτοφάρμακα 

μεγάλης διαλυτότητας, μικρής προσρόφησης από τα στερεά του εδάφους και με
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παραμονή για μεγάλο χρόνο θεωρούνται ύποπτα για έκπλυση και ρύπανση των 

υπόγειων νερών (Αντωνόπουλος, 2000).

Το αυστηρό όριο για τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση φυτοφαρμάκων 

στο πόσιμο νερό είναι τα 0.1 pg/L, θεωρείται ότι παραβιάζεται σε πολλά 

υπόγεια νερά που χρησιμοποιούνται στις δημόσιες χρήσεις. Τα φυτοφάρμακα 

που κυρίως ανιχνεύονται είναι ζιζανιοκτόνα όπως ατραζίνη μαζί με διάφορα 

εντομοκτόνα εδάφους κυρίως καρβαμιδικά και χλωροπροπάνια που έχουν 

βρεθεί σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 1 pg/L σε αβαθείς υδροφορείς της 

Ευρώπης.

Τα περισσότερα συστήματα των υπόγειων νερών χαρακτηρίζονται από τις 

σχετικά μικρές ταχύτητες ροής του υπόγειου νερού και της μεταφοράς μάζας 

των ουσιών. Η μέση χρονική περίοδος εμφάνισης των ουσιών που 

εφαρμόζονται στην επιφάνεια του εδάφους στα φρεάτια των υπόγειων 

ελεύθερων υδροφορέων είναι μερικές δεκαετίες. Αυτή η καθυστέρηση 

εμφάνισης των φυτοφαρμάκων και άλλων ρύπων στα φρεάτια αποτελεί ένδειξη 

για ανεπιθύμητη και αργή υποβάθμιση του συστήματος των υπόγειων νερών.

Η παρακολούθηση και ανάλυση των προβλημάτων ρύπανσης των υπογείων 

νερών από τα φυτοφάρμακα είναι δύσκολη και πολύπλοκη λόγω του μεγάλου 

αριθμού ουσιών που χρησιμοποιούνται στην γεωργία και των τοξικών 

παραγώγων τους, της αναγκαιότητας να χρησιμοποιούνται πολύ μικρές 

συγκεντρώσεις λόγω της υψηλής τοξικότητάς τους και τις απαιτήσεις σωστού 

χειρισμού για να αποφευχθούν επιμολύνσεις και απώλειες της ουσίας.

Στα προβλήματα και τα ερωτήματα ρύπανσης των υπογείων νερών από 

φυτοφάρμακα περιλαμβάνονται ο προσδιορισμός των φυτοφαρμάκων που 

μεταφέρονται προς τα υπόγεια νερά, οι διαδικασίες μεταφοράς τους και η 

συσχέτιση των συγκεντρώσεων των φυτοφαρμάκων που εμφανίζονται στα
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φρεάτια με τα εφαρμοζόμενα στο έδαφος και τον βαθμό έκπλυσής τους 

(Αντωνόπουλος, 2000).

Διαχείριση των φυτοφαρμάκων για την προστασία της ποιότητας του νερού. Το 

κλειδί για τη μείωση του κινδύνου της ρύπανσης των υδατικών πόρων από τα 

φυτοφάρμακα είναι ο σχεδιασμός της σωστής χρήσης. Σ' αυτόν το σχεδιασμό 

σωστής χρήσης περιλαμβάνεται:

1) η αποφυγή μη απαραίτητης εφαρμογής φυτοφαρμάκων

2) η χρήση και οικονομική εφαρμογή

3) η χρησιμοποίηση καλλιεργητικών και βιολογικών πρακτικών που 

αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων υψηλής κινητικότητας ή 

υπολειμματικότητας γενικά περιορίζει την πιθανότητα ρύπανσης των υπογείων 

νερών. Αυτό βέβαια συμβαίνει σε περιοχές με χονδρόκοκκο υλικά και με υψηλή 

υπόγεια στάθμη. Η καλύτερη διαχείριση για τη βελτίωση της εφαρμογής των 

φυτοφαρμάκων με στόχο την προστασία των υπόγειων νερών περιλαμβάνει 

επεμβάσεις στο έδαφος και την εφαρμογή του αρδευτικού νερού.

Η μεταβολή των εδαφικών χαρακτηριστικών του επιφανειακού στρώματος του 

εδάφους μπορεί να επηρεάσει την πιθανότητα και την ένταση ρύπανσης των 

υπόγειων νερών. Η καλλιέργεια του εδάφους χαλαρώνει το επιφανειακό στρώμα 

και αυξάνει την ροή και αποθήκευση νερού στο στρώμα αυτό. Επιπροσθέτως 

μειώνεται η συνέχεια των μακροπόρων και με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η 

απευθείας ροή και η μεταφορά των ουσιών προς τα βαθύτερα στρώματα του 

εδάφους.

Η ίδια η άρδευση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μετακίνησης των 

φυτοφαρμάκων προς τα υπόγεια και επιφανειακά νερά. Όταν η παροχή 

εφαρμογής είναι μεγαλύτερη από την διηθητικότητα, προκαλείται επιφανειακή 

απορροή η οποία μεταφέρει τα φυτοφάρμακα στα υδατορεύματα και τις λίμνες.
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Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτήν τη μορφή ρύπανσης πρέπει η παροχή 

εφαρμογής να είναι μικρότερη από την διηθητικότητα. Η υπεράρδευση άλλωστε 

αυξάνει τον κίνδυνο έκπλυσης γιατί προκαλεί βαθιά διήθηση του νερού που 

παρασύρει και τα φυτοφάρμακα. Η ποσότητα του νερού και η διάρκεια 

άρδευσης πρέπει να καθορίζονται από την αποθηκευτική ικανότητα του 

ριζοστρώματος. Έτσι για παράδειγμα για την καλλιέργεια λαχανικών με μικρό 

ριζόστρωμα σε αμμώδη εδάφη θα πρέπει να εφαρμόζεται η άρδευση συχνότερα 

με μικρότερη δόση άρδευσης από ότι όταν τα φυτά καλλιεργούνται σε πηλώδη 

εδάφη. Η στράγγιση των εδαφών προκαλεί επίσης προβλήματα ρύπανσης των 

επιφανειακών νερών. Άρα ενέργειες οι οποίες θα μειώσουν το στραγγιστικό 

νερό θα μειώσουν και τον κίνδυνο ρύπανσης. Η μείωση του νερού που απορρέει 

στο τέλος των αυλακιών κατά την άρδευση με επιφανειακές μεθόδους και η 

μείωση των απωλειών βαθιάς διήθησης είναι πρακτικές που μειώνουν τον 

κίνδυνο αύξησης του στραγγιστικού νερού (Αντωνόπουλος, 2000).

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυτοφαρμάκων έχει σκοπό τη μείωση της 

χρήσης των φυτοφαρμάκων στο ελάχιστο απαραίτητο επίπεδο με το οποίο 

παράγεται η υψηλότερη ποιότητα προϊόντων και συνάμα προστατεύεται η 

ανθρώπινη υγεία και η ποιότητα του περιβάλλοντος. Η ολοκληρωμένη 

διαχείριση περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

1) την ελαχιστοποίηση των απωλειών της καλλιέργειας λόγω εντόμων, 

ζιζανίων και ασθενειών των φυτών

2) τη βελτίωση των χρησιμοποιούμενων πρακτικών καλλιέργειας, το 

βιολογικό έλεγχο των ανεπιθύμητων οργανισμών και ανθεκτικών 

ποικιλιών

3) τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των χρησιμοποιούμενων 

φυτοφαρμάκων

4) τη μείωση του διαχειριστικού κόστους
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5) την ελαχιστοποίηση της ανάπτυξης αντοχής στα φυτοφάρμακα.

Η βελτίωση της αποδοτικότητας εφαρμογής για την προστασία των υπόγειων 

νερών περιλαμβάνει:

1) χρήση φυτοφαρμάκων μικρής κινητικότητας και υπολειμματικότητας

2) χρήση φυτοφαρμάκων μορφής που δεν παρασύρεται

3) να γίνεται εφαρμογή όσο είναι δυνατόν κοντά στον στόχο

4) να μην εφαρμόζονται κάτω από καιρικές συνθήκες που προκαλούν 

παράσυρση μακριά από το στόχο

5) εφαρμογή στον κατάλληλο χρόνο για τη μείωση των επαναλήψεων

6) χρήση φυτοφαρμάκων που ενσωματώνονται στο έδαφος για μείωση της 

εξαέρωσης και της επιφανειακής απορροής

7) αποφυγή εφαρμογής πριν από έντονες βροχές.

Επίσης η μείωση της ρύπανσης πρέπει να συνδυάζεται με ολοκληρωμένη 

διαχείριση των ανεπιθύμητων οργανισμών που επιτυγχάνεται με:

1) τη χρήση ανθεκτικών φυτών

2) τη χρήση καλλιεργητικών φροντίδων που αυξάνουν την αντίσταση των 

φυτών

3) τη χρήση αμειψισποράς για την διακοπή της συνέχειας ανάπτυξης των 

ανεπιθύμητων οργανισμών

4) τη χρήση εθελοντών φυτών ως ξενιστών

5) έλεγχος με την κατεργασία του εδάφους

6) χρήση βιολογικών μεθόδων όπου είναι δυνατό

7) βελτιστοποίηση του χρόνου εφαρμογής των φυτοφαρμάκων ανάλογα με 

τον χρόνο ζωής των ανεπιθύμητων οργανισμών και την οικονομική 

απώλεια

8) εναλλαγή φυτοφαρμάκων για την μείωση της ανθεκτικότητας 

(Αντωνόπουλος, 2000).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟΞΙΚΟΑΟΓΙΑ-ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΑΟΓΙΑ- 
ΥΔΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΑΟΓΙΑ

3.1 Τοξικολογία

Η τοξικολογία (toxicology) γενικά και η ανθρώπινη τοξικολογία πιο 

συγκεκριμένα είναι γνωστή από τις πρώτες ενδείξεις ζωής στον πλανήτη. Οι 

άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τοξικές ουσίες σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής 

τους από το να θανατώσουν ανεπιθύμητους οργανισμούς όπως τα ποντίκια 

μέχρι να απαλλαγούν από τους εχθρούς τους με τρόπο θα έλεγε κανείς πολύ 

βολικό γιατί ακόμα και ο ανθρώπινος νους που είχε επινοήσει τέτοιες ουσίες δεν 

είχε σκεφτεί τρόπους να τις ανιχνεύει στον οργανισμό (Κούγκολος, 2005).

Συχνά ο άνθρωπος κάνει ένα απλοϊκό διαχωρισμό ανάμεσα σε κακή τοξική 

ουσία και καλή μη τοξική ουσία. Αυτή η διάκριση είναι λανθασμένη γιατί 

σύμφωνα με τον Παράκελσο (1493-1541) όλες οι ουσίες είναι δηλητήρια, δεν 

υπάρχει καμία που να μην είναι δηλητήριο, η σωστή δόση ξεχωρίζει το 

φάρμακο από το δηλητήριο (Κούγκολος, 2005).
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3.2 Οικοτοξικολογία

Η οικοτοξικολογία από την άλλη είναι μια ανεξάρτητη επιστήμη η οποία άρχισε 

να διαδίδεται τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες. Η διαφορά συνίσταται στο πρόθεμα 

οικο- από τη λέξη οικοσύστημα. Η οικοτοξικολογία (ecotoxicology) αναφέρεται 

λοιπόν στην επίδραση τοξικών ουσιών γενικά στους οργανισμούς του 

οικοσυστήματος. Η οικοτοξικολογία είναι επιστήμη η οποία συγκεντρώνει 

στοιχεία από τη Βιολογία, τη Χημεία, τα Μαθηματικά, τη Περιβαλλοντική 

Μηχανική (Κούγκολος, 2005).

Στην οικοτοξικολογία κατανοούμε τρεις βασικές λειτουργίες:

1) κατανομή μιας χημικής ουσίας στη βιόσφαιρα και στους οργανισμούς 

μετά την αρχική έκλυση στο περιβάλλον

2) αλληλεπίδραση της ουσίας με μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη ή άλλο 

βιολογικό μόριο των οργανισμών

3) επίπτωση της μοριακής αλληλεπίδρασης στη λειτουργία του 

οικοσυστήματος.
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3.3 Τοξικολογία παρασιτοκτόνων

Η μέτρηση του κινδύνου για τους ανθρώπους δεν διαφέρει πολύ από τη 

μέτρηση για τους άλλους οργανισμούς. Υπάρχει παρόλα αυτά μια σημαντική 

διαδικαστική διαφορά: είναι συχνά αδύνατο να μελετηθεί η τοξικότητα 

απευθείας στους οργανισμούς στόχους. Παρόλα αυτά τυχαία έκθεση και χρήση 

φαρμάκων μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις 

συγκεκριμένων χημικών στον άνθρωπο. Αυτή η ηθική αντίρρηση στις μελέτες 

τοξικότητας στους ανθρώπους δεν υπήρχε πάντα.

Με μια πιο γενική ματιά οι άνθρωποι εκτίθενται σε χημικά με ποικίλλους 

άμεσους ή έμμεσους τρόπους. Τα παρασιτοκτόνα, τα φάρμακα, τα αστικά και 

βιομηχανικά λύματα καταλήγουν στα ποτάμια, τους χειμάρρους, τις θάλασσες, 

το έδαφος, την ατμόσφαιρα, και έτσι ασκούν τις επιδράσεις τους στους 

ανθρώπους διαμέσου των τροφικών αλυσίδων είτε με απευθείας επαφή.

Μελέτες σε ανθρώπους τώρα χρησιμοποιούνται σπάνια για τη μέτρηση της 

τοξικότητας. Μελέτες σε ζώα πραγματοποιούνται και ανάγονται στον άνθρωπο. 

Αυτή η πρακτική αποτελεί αντικείμενο διαφωνιών μεταξύ τοξικολόγων και 

νομοθετών πάνω στο ποιοι οργανισμοί μπορούν να απεικονίσουν καλύτερα το τι 

συμβαίνει στον άνθρωπο. Η πιο σωστή απάντηση είναι ότι κανένας οργανισμός 

δεν μπορεί να δείξει τι πραγματικά συμβαίνει στον άνθρωπο.

Μετρήσεις τοξικότητας προσδιορίζουν τον κίνδυνο. Το ρίσκο καθορίζεται 

θεωρώντας την πιθανότητα έκθεσης σε συγκεκριμένο κίνδυνο.

Ρίσκο = κίνδυνος * πιθανότητα έκθεσης 

Risk^hazard*probability of exposure

Η έκθεση σε ένα χημικό το οποίο έχει υψηλό κίνδυνο (για παράδειγμα είναι 

ιδιαίτερα τοξικό όπως το KCN) μπορεί να έχει χαμηλό ρίσκο αν το άτομο 

εκτίθεται σε μια πολύ χαμηλή συγκέντρωση του χημικού. Είναι για παράδειγμα 

σχετικά ασφαλές να πιεις 0,00000001 Μ KCN, ενώ αν πιεις 0,1 Μ το ρίσκο είναι
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πάρα πολύ μεγάλο και μάλιστα οδηγεί στον θάνατο. Αυτός ακριβώς ο κίνδυνος 

είναι που μετράται με μια πλειάδα ζώων (Shaw, 1998).

Για να εγκριθεί η κυκλοφορία ενός παρασιτοκτόνου απαιτείται μεγάλη σειρά 

ελέγχων ασφαλείας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η επικινδυνότητα ενός 

παρασιτοκτόνου εκφράζεται ως συνάρτηση της τοξικότητάς του και της 

έκθεσης σε αυτό του ανθρώπου. Με την τοξικότητα μετράμε την ποσότητα ενός 

παρασιτοκτόνου η οποία βλάπτει τον άνθρωπο ή είναι θανατηφόρα. Με την 

έκθεση εννοούμε την πιθανότητα να δεχθεί ο άνθρωπος μια βλαπτική- 

θανατηφόρα δόση ενός παρασιτοκτόνου. Η τοξικότητα ενός παρασιτοκτόνου 

στον άνθρωπο μπορεί να είναι:

1 )Οξεία

2) Υποχρόνια

3) Χρόνια.
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3.3.1 Οξεία τοξικότητα

Είναι η ιδιότητα ή δυνατότητα ενός παρασιτοκτόνου να προκαλεί βλάβη ή 

ασθένεια στον άνθρωπο σύντομα σε μια διάρκεια 0-7 μέρες μετά την έκθεση 

του ανθρώπου σε αυτό.

Μετριέται με το δείκτη LD5o (Lethal άοεε^Θανατηφόρα Δόση των 50% ο 

οποίος δείχνει εκείνη την δόση σε mg/Kg ζώντος βάρους η οποία όταν παρθεί 

από το στόμα μια μόνο φορά θα προκαλέσει θάνατο στο 50% του πληθυσμού 

των ατόμων ενός πειραματόζωου, συνήθως επίμυες που δέχθηκαν αυτήν την 

δόση του παρασιτοκτόνου. Θανατηφόρες συγκεντρώσεις προσδιορίζονται και 

για τοξικότητα με επαφή από το δέρμα έχοντας ως πειραματόζωα τα κουνέλια 

καθώς και με εισπνοή ατμών.
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Στην περίπτωση οξείας τοξικότητας με αναπνοή από παρουσία παρασιτοκτόνου 

στον αέρα χρησιμοποιείται ο δείκτης LC5o (Lethal Concentration)-0ava^(popa 

Συγκέντρωση των 50% σε mg/L. Η οξεία τοξικότητα σε υδρόβιους οργανισμούς 

μετριέται με το δείκτη LC5o δηλαδή την συγκέντρωση στο νερό σε mg/L η 

οποία προκαλεί τον θάνατο στο 50% ενός πληθυσμού μετά την έκθεσή του στο 

παρασιτοκτόνο για 48h (Daphnia magna) ή 96h (Ψάρια).

Τα κύρια χαρακτηριστικά της οξείας τοξικότητας των γεωργικών φαρμάκων 

είναι:

1) Οι δυσμενείς επιδράσεις εμφανίζονται αμέσως μετά την επαφή του 

οργανισμού με μια μόνο δόση του δηλητηρίου

2) Είναι αναστρέψιμη

3) Οφείλεται συνήθως στην αναστολή λειτουργίας ενός φυσιολογικού 

συστήματος του οργανισμού και μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά 

(LD5o, LC50, ED50, EC50).

LD5o<lmg/Kg: Πάρα πολύ τοξικά

1<LD5o<50 mg /Kg: Πολύ τοξικά

50<LD5o<500 mg/kg: Μετρίως τοξικά

500<LD5o<5000mg /kg: Ελαφρώς τοξικά

Παρασιτοκτόνα με 96-h LC5o<1 mg/L: πολύ τοξικά για τα ψάρια

Πλεονεκτήματα: αφαιρεί τον παράγοντα σωματικό βάρος

Μειονεκτήματα: 1) δεν λαμβάνει υπόψη την παραλλακτικότητα μεταξύ ατόμων

του ίδιου οργανισμού λόγω ηλικίας ή λόγω φύλλου π.χ. άρρενα ποντίκια

ανθεκτικότερα από θηλυκά ποντίκια 2) παρέχει στοιχεία για πειραματικά

κυρίως είδη και μόνο ενδείξεις της τοξικότητας στον άνθρωπο ή σε

κτηνοτροφικά είδη.

Αναφερόμαστε λοιπόν με τον όρο οξεία τοξικότητα στην άμεση-γρήγορη 

επίδραση ενός χημικού ακολουθώντας μια δόση. Στο παράδειγμα του KCN η
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άμεση τοξικότητά του οδηγεί στον θάνατο. Αυτές οι μελέτες τοξικότητας 

συγκεντρώνουν την προσοχή τους στο τελικό αποτέλεσμα και δεν ερευνούν τον 

μηχανισμό που προκαλεί αυτό το αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα 

αυτών των μετρήσεων είναι η δόση του χημικού που είναι απαραίτητη για να 

προκαλέσει ένα συγκεκριμένο άμεσο-γρήγορο αποτέλεσμα-επίδραση (acute 

effect). Όταν δεν δινόταν ακόμη σημασία στα ζώα που χρησιμοποιόντουσαν στα 

τεστ, η συνέπεια που μετριόταν ήταν ο θάνατος. Το αποτέλεσμα μιας άμεσης 

μέτρησης τοξικότητας ήταν το LD5o, που είναι η απαραίτητη δόση για να 

θανατώσει το 50% ενός πληθυσμού. Ευτυχώς η ανησυχία για την μοίρα των 

ζώων που χρησιμοποιούνται, πρόσθεσε μια επιπλέον παράμετρο σχεδιασμού 

των δοκιμών, και το LD5o έχει παραμεριστεί ακόμη και σε νομικό επίπεδο. 

Τώρα αντί να χρησιμοποιούμε το θάνατο ως το αποτέλεσμα των τεστ 

τοξικότητας, χρησιμοποιούμε άλλες παραμέτρους που δείχνουν φυσιολογικές, 

βιοχημικές, ή φαρμακολογικές επιπτώσεις. Αν μια βλάβη στο συκώτι είναι η 

συνέπεια με την οποία ένα χημικό εκδηλώνει την τοξικότητά του, αλλαγές στην 

λειτουργία ενός ενζύμου του συκωτιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

δείξουμε πότε ο οργανισμός δείκτης αρχίζει να δείχνει σημάδια τοξικότητας. 

Ένα ευρέος χρησιμοποιούμενο ένζυμο-δείκτης του συκωτιού είναι το glutamate 

pyruvate aminotranferase (GPT). Σε κανονική κατάσταση υγείας το ένζυμο 

είναι μέσα στα κύτταρα του συκωτιού (hepatocytes). Όταν συμβαίνει βλάβη στο 

συκώτι τα κύτταρα λύονται και απελευθερώνουν το GPT στο κυκλοφορικό 

σύστημα. Μετρώντας την δράση του ορού GPT (serum GPT, SGPT) δίνει μια 

καλή ένδειξη της βλάβης του συκωτιού. Η δόση του προς εξέταση χημικού η 

οποία δεν οδηγεί σε αύξηση σε SGPT, καθορίζεται ως το μη παρατηρούμενο 

επίπεδο επίδρασης (no observable effect level NOEL). To NOEL έχει τώρα 

αντικαταστήσει το LD5o-
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To αποτέλεσμα μιας δοκιμής τοξικότητας σχετίζεται άμεσα με την οδό που 

διαδίδεται το εξεταζόμενο χημικό. Πιο συγκεκριμένα ένα χημικό το οποίο 

διαδίδεται μέσα από την ενδοφλέβια όδο (intravenous(iv)) είναι πολύ πιθανανό 

να έχει ένα πολύ μικρότερο NOEL από ότι αν το ίδιο χημικό διαδιδόταν 

subcutaneously (sc). Αυτό συμβαίνει γιατί η τοξικότητα σχετίζεται με την 

συγκέντρωση του χημικού στο μέρος όπου δρα (εδώ τα hepatocyte). Η πρώτη 

οδός οδηγεί σε γρήγορη διάδοση στα περισσότερα κύτταρα στο σώμα, ενώ η 

δεύτερη πρώτα θα απαιτήσει προσρόφηση, διάδοση μέσα από τους πόρους, 

μεταφορά στο κύριο κυκλοφορικό σύστημα και μετά διανομή στα κύτταρα 

στόχους. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο και οδηγούν σε μια χαμηλότερη 

συγκέντρωση του εξεταζόμενου χημικού στο μέρος-στόχο του. Όταν 

αναφερόμαστε σε τιμές NOEL, LD5o είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τον 

τρόπο δράσης-διάδοσης (route of administration) και είναι σημαντικό να 

επιλέξουμε τον τρόπο διάδοσης ή έκθεσης στα άμεσα τεστ τοξικότητας τα οποία 

είναι πιο κοντά στο τι συμβαίνει στον άνθρωπο (για ένα παρασιτοκτόνο η 

εισπνοή [inhalation route] είναι η καλύτερη επιλογή). Παρόμοια οι οργανισμοί 

δείκτες έχουν επίδραση στην τιμή του LD5o (Duffus, 1992).

Οι δοκιμές άμεσης τοξικότητας πραγματοποιούνται με την χορήγηση δόσεων 

στους οργανισμούς, κάθε ομάδα σε διαφορετική δόση συμπεριλαμβανομένου 

και μιας ομάδας ελέγχου, και τότε παρατηρείται ο θάνατος για το LD5o, 

φυσιολογικές -βιοχημικές επιδράσεις για το NOEL για πάνω από 14 μέρες και 

μετρήσεις καταγράφονται σε ημερήσια βάση.

Το πιο δύσκολο σημείο είναι εάν τα αποτελέσματα των άμεσων δοκιμών 

τοξικότητας για τους οργανισμούς δείκτες μπορούν να αναχθούν στον άνθρωπο. 

Γενικά η κλίμακα μεγέθους της τοξικότητας είναι δυνατόν να αναχθεί, αλλά η 

συγκεκριμένη τιμή όχι. Αν η δοκιμή τοξικότητας πραγματοποιήθηκε σε 

διάφορους οργανισμούς που δεν σχετίζονται μεταξύ τους και όλα δείξανε
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παρόμοιες τιμές NOEL τότε είναι λογικό να υποτεθεί ότι η συγκεκριμένη τιμή 

NOEL μπορεί να αναχθεί και στον άνθρωπο (Shaw, 1998)

3.3.2 Υποχρόνια τοξικότητα

Είναι η ιδιότητα ή δυνατότητα ενός παρασιτοκτόνου να προκαλεί βλάβη ή 

ασθένεια στον άνθρωπο μετά από επανειλημμένη έκθεση για περιορισμένο 

όμως χρόνο. Προκύπτει από μελέτη με επίμυες, ποντικούς ή σκύλους που 

δέχονται διάφορες δόσεις ενός παρασιτοκτόνου για 90 μέρες περίπου για 

περίοδο ίση με το 10% της προσδοκώμενης ζωής.

3.3.3 Χρόνια τοξικότητα

Το πειραματόζωο εκτίθεται σε διάφορες δόσεις ενός παρασιτοκτόνου για 12 

(σκύλος), 18 (ποντίκι), 24 μήνες (επίμυες). Από τις μελέτες υποχρόνιας και 

χρόνιας τοξικότητας καθώς και αναπαραγωγής, τερατογένεσης, 

μεταλλαξιγένεσης και καρκινογένεσης υπολογίζονται οι τιμές NOEL (No 

Observable Effect Level) και NOAEL (No Observable Adverse Effect Level- 

Δόση Χωρίς Παρατηρούμενη Αρνητική Επίδραση). Η NOAEL είναι η 

υψηλότερη δόση η οποία δεν προκαλεί καμία παρατηρούμενη βλάβη ή άλλη 

επίδραση στο πειραματόζωο. Εκφράζεται σε mg/kg ζώντος βάρους/ημέρα. Στις 

ΗΠΑ η ΕΡΑ για λόγους ασφαλείας του ανθρώπου και επειδή δεν αποκλείεται 

διαφορετική αντίδρασή του από έκθεση σε ένα παρασιτοκτόνο από ότι ένα 

πειραματόζωο, διαφορετική αντίδραση (ευαισθησία) μεταξύ των ατόμων (π.χ. 

ανήλικος προς ενήλικα), αλλά και διαφορετική αντίδραση μεταξύ χρόνιας και 

υποχρόνιας μελέτης, τα όρια τίθενται 10, 100 έως 1000 φορές χαμηλότερα 

(συντελεστής αβεβαιότητας UF 10 κάθε φορά). Ταυτόχρονα γίνεται χρήση ενός
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υποκειμενικού διορθωτικού παράγοντα (MF) ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το 

0 και το πολύ ίσος με 10 ανάλογα με την αξιοπιστία των μετρήσεων με βάση 

κυρίως τον αριθμό των πειραματοζώων.

Αυτή η συγκέντρωση [NOAEL/(UF=10,100,1000)*MF] είναι γνωστή ως Δόση 

Αναφοράς (RfD -Reference Dose) και αποτελεί την χαμηλότερη τοξικολογική 

ποσότητα ενός παρασιτοκτόνου κάτω από την οποία οποιαδήποτε έκθεση του 

ανθρώπου δεν αναμένεται να προκαλέσει βλάβη. To RfD (RfC για τα νερά κατά 

EE, TDI κατά WHO, FAO) υπολογίζεται μόνο για παρασιτοκτόνα που δεν 

θεωρούνται γονιδιοτοξικά καρκινογόνα.

Οργανισμοί όπως ο WHO, FAO, EE, ΕΡΑ χρησιμοποιούν τον δείκτη Αποδεκτή 

Ημερήσια Δόση -AHA (ADI=Acceptable Daily Intake). Υπολογίζεται από τον 

τύπο NOAEL/(SF=T0,100,1000), όπου ο SF είναι ο συντελεστής ασφαλείας 

(safe factor), όπως ο συντελεστής αβεβαιότητας παραπάνω. Η ΑΗΔ ορίζεται ως 

η ποσότητα εκείνη ενός παρασιτοκτόνου που φαίνεται ότι μπορεί να 

προσλαμβάνεται από τον άνθρωπο κάθε μέρα για όλη την ζωή του χωρίς κανένα 

εκτιμήσιμο κίνδυνο. Ο δείκτης ΑΗΔ είναι μια εκτίμηση του αποδεκτού ενώ ο 

RfD είναι μια εκτίμηση του επιτρεπτού.

Για κάθε παρασιτοκτόνο με την έγκρισή του δίνονται και τα αναμενόμενα 

υπολείμματα (και των μεταβολιτών του) που επιτρέπεται να υπάρχουν πάνω και 

μέσα σε ένα γεωργικό προϊόν σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής 

Πρακτικής, τα λεγόμενα Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRL Maximum 

Residues Limits). To MRL πολλαπλασιάζεται με την ποσότητα ενός γεωργικού 

προϊόντος ή τροφίμου το οποίο καταναλώνει ένας άνθρωπος για ένα χρονικό 

διάστημα-έκθεση μιας ημέρας. Η τιμή που προκύπτει συγκρίνεται με τους 

τοξικολογικούς δείκτες για να προσδιοριστεί τυχόν κίνδυνος για τον άνθρωπο. 

Έχει σημασία να τονισθεί ότι τα νέα παρασιτοκτόνα γενικά παρουσιάζουν πολύ 

μικρότερη τοξικότητα (υψηλότερο LD5o) σε σύγκριση με τα παλαιότερα. Επίσης
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τα νεώτερα παρασιτοκτόνα της τελευταίας δεκαετίας έχουν εκτός από το πολύ 

υψηλότερο LD5o και χαμηλότερες δόσεις σε σχέση με τα παρασιτοκτόνα των 

πρώτων δεκαετιών.

Συγκρίνοντας τις τιμές LD50 παρασιτοκτόνων με αυτές προϊόντων καθημερινής 

χρήσης φαίνεται ότι πολλά είναι λιγότερο τοξικά από ότι για παράδειγμα την 

ασπιρίνη και μάλιστα από το μαγειρικό αλάτι. To LD5o προσδιορίζεται και για 

την καθαρή δραστική ουσία και για τις πρόσθετες ουσίες στα σκευάσματα των 

παρασιτοκτόνων. Επίσης σε πολλά παρασιτοκτόνα το LD5o για την ή τις 

πρόσθετες ουσίες είναι μικρότερο από ότι για την δραστική ουσία. Για 

παράδειγμα η καθαρή δραστική ουσία trifluralin έχει LD5o>5000 ενώ ως 

σκεύασμα EC έχει LD5o=3700mg/kg. Αντίθετα σε άλλα παρασιτοκτόνα όπως το 

ζιζανιοκτόνο dimethenamid, το σκεύασμα Frontier έχει LD5o=2400mg/kg 

μεγαλύτερο από τη δραστική ουσία την ίδια που έχει 

LD5o=1570mg/kg.Υπάρχουν και πολλά παρασιτοκτόνα στα οποία το LD5o για 

την καθαρή δραστική ουσία και τα σκευάσματα είναι περίπου το ίδιο. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της χρόνιας τοξικότητας είναι ότι:

1) Οι δυσμενείς επιδράσεις εμφανίζονται μετά από μεγάλο χρονικό 

διάστημα ως αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης επαφής ενός 

οργανισμού με μικρές και μη θανατηφόρες δόσεις του δηλητηρίου

2) η χρόνια τοξικότητα είναι μη αναστρέψιμη

3) εμφανίζεται με την μορφή ορμονικών και εγκεφαλικών διαταραχών 

καρκινογέννεσης ή μεταλλαξογέννεσης και τερατογέννεσης (Shaw, 

1998).
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3.4 Υδατική Οικοτοξικολογία

Η υδατική τοξικολογία (aquatic toxicology) είναι το κομμάτι εκείνο της 

οικοτοξικολογίας που ασχολείται με τις τοξικές ουσίες που βρίσκονται 

διαλυμένες ή εν αιωρήσει στα νερά. Έτσι οι οργανισμοί οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται ως δείκτες είναι υδρόβιοι οργανισμοί (Κούγκολος, 2005).

3.4.1 Υδατική οικοτοξικολογία-Κατάσταση στην Ελλάδα

Αν υποθέσουμε πως έχουμε ένα δείγμα νερού ή υγρών αποβλήτων, σε αυτό το 

δείγμα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια σειρά από αναλύσεις:

1) Φυσικές αναλύσεις. Με αυτές προσδιορίζουμε τις φυσικές ιδιότητες του 

δείγματος όπως το χρώμα, την θολότητα, την οσμή κ.α.

2) Χημικές αναλύσεις. Με αυτές προσδιορίζουμε ποιες είναι οι χημικές 

ουσίες που υπάρχουν στο δείγμα και σε ποιες συγκεντρώσεις. Έτσι 

ανιχνεύουμε μέταλλα, ιόντα, οργανικές ουσίες κ.α.

3) Μικροβιολογικές αναλύσεις. Με αυτές προσδιορίζουμε την ύπαρξη 

μικροοργανισμών και σε ποιες συγκεντρώσεις υπάρχουν στο δείγμα

4) Οικοτοξικολογικές αναλύσεις. Με αυτές προσδιορίζουμε κατά πόσο το 

συγκεκριμένο δείγμα είναι τοξικό για κάποιους ευαίσθητους 

οργανισμούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως δείκτες τοξικότητας 

(Κούγκολος, 2005).

Στην Ελλάδα πραγματοποιούνται μόνο οι τρεις πρώτες αναλύσεις. Η τέταρτη 

δυστυχώς δεν είναι ακόμη διαδεδομένη. Στα δείγματα μπορεί να υπάρχουν 

επικίνδυνες τοξικές ουσίες σε σημαντικές συγκεντρώσεις οι οποίες δεν έχουν
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ανιχνευθεί. Κάποιος εύλογα θα έλεγε πως αυτές οι ουσίες μπορούν να βρεθούν 

με τις χημικές αναλύσεις. Αυτός όμως ο ισχυρισμός δεν ισχύει. Με τις χημικές 

αναλύσεις αναζητούμε κάτι συγκεκριμένο ακολουθώντας μια συγκεκριμένη 

μεθοδολογία, συχνά αρκετά χρονοβόρα. Επίσης ο αριθμός των χημικών ουσιών 

που υπάρχουν είναι μεγάλος επομένως στην πράξη εξετάζουμε την ύπαρξη 10- 

20 γνωστών και συνηθισμένων ιόντων ή μετάλλων. Αν δηλαδή με κάποιο τρόπο 

πριν τη λήψη του δείγματος είχε καταλήξει στο χώρο λήψης ένα εντομοκτόνο 

με τις χημικές αναλύσεις δε θα ανιχνευόταν γιατί πολύ απλά δεν θα στόχευαν σε 

αυτό καθώς αγνοείται η ύπαρξη και σύστασή του. Με τις οικοτοξικολογικές 

αναλύσεις αντίθετα αν και πάλι θα αγνοούσαμε την ύπαρξη αυτού του 

εντομοκτόνου, από την αυξημένη θνησιμότητα που θα προκαλούσε το δείγμα σε 

ευαίσθητους οργανισμούς δείκτες θα συμπεραίναμε πώς τα υγρά απόβλητα από 

τα οποία προέρχεται αυτό το δείγμα είναι απολύτως ακατάλληλο (Κούγκολος, 

2005).

Στόχος της εκάστοτε εθνικής ή διεθνούς νομοθεσίας είναι η διασφάλιση της 

ποιότητας των νερών για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και των 

οικοσυστημάτων. Οι περισσότερες από αυτές επιβάλλουν φυσικές και χημικές 

αναλύσεις στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και όρια για την εναπόθεση, 

επεξεργασία και διάθεση σε αποδέκτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 

60/2000 αναφέρεται και στις οικοτοξικολογικές αναλύσεις. Στην Ιταλία είναι 

προαιρετικές για τον έλεγχο ποταμών και λιμνών και υποχρεωτικές για τις 

βιομηχανικές εκροές, ενώ στην Ισπανία είναι απαραίτητες για τα υγρά και 

στερεά απόβλητα. Χρησιμοποιούνται κυρίως η Daphnia magna και το Vibrio 

fisheri (Κούγκολος, 2005).

DAPHNIA MAGNA, ARTEMIA FRANCISCANA
FOSTHIAZATE, METALAXYL-M, IMIDACLOPRID
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ
ΥΠΑΤΙΑ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σελίδα 49 από 114



DAPHNIA MAGNA, ARTEMIA FRANCISCANA
FOSTHIAZATE, METALAXYL-M, IMIDACLOPRID
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ
ΥΠΑΤΙΑ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

3.4.2 Γιατί πρέπει να γίνονται οι οικοτοξικολογικές αναλύσεις

Επομένως οι οικοτοξικολογικές αναλύσεις πρέπει να γίνονται για τους 

παρακάτω λόγους:

1) Είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο να πραγματοποιούμε ένα μεγάλο 

αριθμό αναλύσεων. Με τις οικοτοξικολογικές αναλύσεις πρώτα 

συμπεραίνουμε την τοξικότητα ενός δείγματος και μετά αν το επιθυμούμε 

κατευθύνουμε τις έρευνές μας προς συγκεκριμένες αναλύσεις με βάσεις 

τις υποθέσεις μας.

2) Μόνο οι οικοτοξικολογικές αναλύσεις μπορούν να μας προειδοποιήσουν 

για την ύπαρξη τοξικών ουσιών. Με τις χημικές αναλύσεις 

προσδιορίζουμε την αιτία της ρύπανσης τη συγκέντρωση δηλαδή κάποιας 

τοξικής ουσίας ενώ με τις οικοτοξικολογικές αναλύσεις το αποτέλεσμα 

την επίδραση δηλαδή σε ζωντανούς οργανισμούς.

3) Με αυτές τις αναλύσεις μπορούμε να προβλέψουμε το φαινόμενο του 

συνεργισμού. Με βάση αυτό αν σε ένα δείγμα υπάρχουν ουσίες ακόμη 

και σε μικρές συγκεντρώσεις, μπορεί η συνύπαρξή τους να 

πολλαπλασιάζει την δράση τους στους οργανισμούς άρα να παρατηρείται 

μια τοξική επίδραση πολύ μεγαλύτερη κάτι το οποίο με τις χημικές 

αναλύσεις δεν μπορεί να ανιχνευθεί.

4) Διαφορετικοί οργανισμοί δείκτες που χρησιμοποιούνται παρουσιάζουν 

διαφορετική ευαισθησία ανάλογα με το δείγμα που εξετάζεται. Γι’ αυτό 

και πρέπει να πραγματοποιούνται μια σειρά πειραμάτων με 

διαφορετικούς οργανισμούς δείκτες, έτσι ώστε να εξάγουμε ασφαλή 

συμπεράσματα για την τοξικότητα ενός δείγματος. Καλό είναι να 

πραγματοποιούνται πειράματα με διάφορους οργανισμούς δείκτες που να 

αντιπροσωπεύουν τον κάθε κρίκο της τροφικής αλυσίδας για να εξάγουμε
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όσο το δυνατόν καλύτερα συμπεράσματα πάνω στην τοξική επίδραση 

των προς εξέταση δειγμάτων (Κούγκολος, 2005).

3.4.3 Μέθοδοι προσδιορισμού τοξικότητας

Συνήθως, στα πειράματα προσδιορισμού τοξικότητας προσδιορίζεται η τιμή 

EC5o (effective concetration). Η τιμή αυτή είναι η συγκέντρωση της ουσίας ή 

του δείγματος που προκαλεί είτε 50 % θνησιμότητα σε έναν οργανισμό, είτε 

αναστολή της οποιασδήποτε φυσιολογικής διεργασίας του οργανισμού, όπως 

μείωση της φωτοσυνθετικής διαδικασίας, ή της αναπνοής σε σχέση πάντα με 

ένα δείγμα αναφοράς-μάρτυρα (control). Ένα άλλο μέγεθος που μπορεί να 

μετρηθεί είναι η μέγιστη συγκέντρωση όπου δεν παρατηρούνται συνέπειες 

NOEC (no observed effect concetration). Οι δοκιμές τοξικότητας έχουν 

ιδιαίτερη σημασία γιατί μας δίνουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα το οποίο 

καθορίζεται εύκολα, είναι επαναλαμβανόμενο και μπορεί να μετρηθεί αλλά θα 

πρέπει να δίνεται προσοχή στο να μην γενικεύονται τα αποτελέσματα εκτός των 

εκάστοτε συνθηκών.

Για να επιλέξουμε ένα πείραμα προσδιορισμού τοξικότητας θα πρέπει:

1) να μην κρατά πολύ χρόνο και να μην κοστίζει πολύ

2) ο οργανισμός δείκτης που χρησιμοποιείται να είναι όσο το δυνατόν 

ευαίσθητος

3) τα αποτελέσματα πρέπει να είναι επαναλήψιμα

4) πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται πολλά πειράματα έτσι ώστε 

να μπορούν να ελέγχονται οι πολλές νέες ουσίες που παράγονται κάθε 

χρόνο (ΚούγκολοΒ, 2005).
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1) To πείραμα της ακινητοποίησης της Daphnia magna (24h acute 

immobilisation test). H Daphnia magna είναι καρκινοειδές, είδος ζωοπλανκτού, 

πολυκύτταρος οργανισμός. Κατά την γέννησή του έχει μήκος 0.5mm ενώ το 

ενήλικο ζώο 5mm. Ελέγχουμε το ποσοστό των ακινητοποιημένων άρα και 

θανατωμένων οργανισμών μετά από 24ωρη έκθεση σε τοξικές ουσίες. 

Χρησιμοποιούμε μόνο νεογνά (<24 h) και όχι ενήλικα ζώα. Πλεονέκτημα 

αυτού του πειράματος είναι ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί με γυμνό οφθαλμό. 

Επίσης ο οργανισμός δείκτης που χρησιμοποιείται είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος 

στις περισσότερες τοξικές ουσίες και αυτό γιατί η ευαισθησία ενός πειράματος 

προσδιορισμού της τοξικότητας εξαρτάται και από τον ίδιο τον οργανισμό 

δείκτη και από την τοξική ουσία.

Οι μετρήσεις με τη Daphnia χωρίζονται σε δύο είδη:

1) Acute EC5o test: Η Daphnia εκτίθεται στην προς εξέταση χημική ουσία 

για 24 ώρες ή και 48 ώρες και προσδιορίζεται η θνησιμότητά της στους 

συγκεκριμένους χρόνους έκθεσης.

2) Reproduction test: Η Daphnia εκτίθεται στην προς εξέταση χημική ουσία 

για 14 ημέρες. Μετά τις 14 ημέρες μετράται το πλήθος των οργανισμών 

Daphnia που παράγονται και έτσι καθορίζεται η επίδραση της προς 

εξέταση ουσίας στην αναπαραγωγή.

2) Το πείραμα της ανάπτυξης αλγών όπως για παράδειγμα της Chlorella 

ellipsoodea. Τα άλγη είναι μικροοργανισμοί κάτι το οποίο επιτρέπει ανά 

πείραμα να χρησιμοποιούνται μεγάλος αριθμός δεικτών. Το πείραμα κρατά 3 

μέρες, το μειονέκτημα όμως είναι πως η ανάπτυξη αλγών μπορεί να 

παρατηρηθεί μόνο με την χρήση ειδικού οργάνου και όχι με γυμνό οφθαλμό.
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3) Τα πειράματα με ψάρια. Με τα πειράματα αυτά έχουμε το πλεονέκτημα ότι 

χρησιμοποιούμε οργανισμούς πολύ κοντά στον άνθρωπο. Παρόλα αυτά το 

πείραμα παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα όπως ο μικρός αριθμός 

οργανισμών δεικτών που χρησιμοποιούνται και η σχετικά μεγάλη διάρκεια.

4) Τα πειράματα με καλλιεργημένα κύτταρα ψαριών. Αυτά είναι πιο ευαίσθητα 

από ολόκληρα τα ψάρια και έχουν μικρότερη διάρκεια.

5) Τα πειράματα με μύκητες όπως για παράδειγμα τον Sacharomyces 

cerevisiae. Αν και η χρήση μυκήτων ως οργανισμούς δείκτες δεν είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένη, διαρκούν λιγότερο από τα πειράματα με άλγη έως και μια μέρα.

6) To Microtox test όπου χρησιμοποιούμε το βακτήριο Vibrio fischeri 

{Photobacterium phosphoreum) και είναι μικροοργανισμός που ζει στη 

θάλασσα. Το πείραμα αυτό είναι πολύ σύντομο με μια διάρκεια 15-20 λεπτών. 

Το βακτήριο αυτό έχει την ικανότητα να εκπέμπει βιοφωταύγεια. Με το τεστ 

μετράμε την αναστολή που προκαλούν οι τοξικές ουσίες στην λειτουργία αυτή.

7) Τα τεστ με τους οργανισμούς Brachionus plicatilis και Artemia franciscana 

(Artemia salina). Οι οργανισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την μελέτη της 

τοξικότητας σε αλμυρά ή υφάλμυρα νερά. Ο πρώτος οργανισμός είναι πιο 

ευαίσθητος στην ύπαρξη τοξικών ουσιών για να είναι όμως ορατός χρειάζεται 

μια μεγέθυνση 10 φορές. Από την άλλη ο δεύτερος οργανισμός είναι μεν 

ορατός με γυμνό οφθαλμό άλλα λιγότερο ευαίσθητος στην ύπαρξη τοξικών 

ουσιών (Κούγκολος, 2005).

3.4.4 Παρουσίαση αποτελεσμάτων των πειραμάτων προσδιορισμού τοξικότητας
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Αφού για όλες τις συγκεντρώσεις βρούμε το ποσοστό θνησιμότητας που 

προκάλεσαν τότε μπορούμε να φτιάξουμε την καμπύλη συγκέντρωσης- 

επίδρασης (concetration-effect curve). Η καμπύλη αυτή ως επί το πλείστον έχει 

σιγμοειδή μορφή. Από αυτήν την καμπύλη βρίσκουμε ποια είναι η 

συγκέντρωση της προς εξέταση ουσίας που προκαλεί 50 % αναστολή της 

λειτουργίας που μετράμε (Effective Concentration 50% or EC5o)· Συχνά το 

μετρούμενο αποτέλεσμα είναι ο θάνατος (Lethal Concentration 50 % or LC5o)· 

Όταν όμως χρησιμοποιούμε οργανισμούς της ξηράς για τα πειράματα τότε 

μιλάμε για δόση της εκάστοτε τοξικής ουσίας, και η καμπύλη λέγεται καμπύλη 

δόσης-απόκρισης (dosage-response curve) και η δόση που σκοτώνει το 50 % 

των οργανισμών θανατηφόρα δόση των 50% (Κούγκολος, 2005).
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3.4.5 Toxkits και οι χρήσεις τους

Μέχρι πρόσφατα για να εφαρμοσθούν οι οικοτοξικολογικές αναλύσεις έπρεπε 

να καλλιεργούνται οι οργανισμοί δείκτες σε εξειδικευμένα εργαστήρια, έως 

ότου χρησιμοποιηθούν στα πειράματα. Κάτι τέτοιο ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρο 

και οικονομικά ασύμφορο για όλη την διαδικασία. Έτσι πριν μερικά χρόνια στο 

πανεπιστήμιο της Γάνδης, στο Βέλγιο αναπτύχθηκαν τα τεστ τοξικότητας 

Toxkits. Στα Toxkits οι διάφοροι οργανισμοί, όπως το οστρακόδερμο Daphnia 

magna, το φυτοπλαγκτόν Selenastrum capricornutum διατίθενται 

αδρανοποιημένοι και ενεργοποιούνται όταν χρειάζονται να χρησιμοποιηθούν σε 

μετρήσεις τοξικότητας. Έτσι, με τον τρόπο αυτό έχει ξεπεραστεί το 

σημαντικότερο πρόβλημα των μετρήσεων τοξικότητας για αρκετούς 

οργανισμούς-δείκτες, που ήταν η καλλιέργεια των οργανισμών. Τα τεστ αυτά 

είναι εύχρηστα και με πολύ αναλυτικές οδηγίες για να πραγματοποιούνται και
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από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα στις μετρήσεις τοξικότητας αφού 

μάλιστα απαιτούν ελάχιστο εργαστηριακό εξοπλισμό.

Γενικά μετρήσεις τοξικότητας με τα Toxkits έχουν εφαρμοστεί για:

1) τον έλεγχο τοξικότητας ουσιών όπως εντομοκτόνα, βαρέα μέταλλα και 

διάφορες οργανικές χημικές ουσίες. Επίσης, με τις δοκιμές αυτές 

μπορούμε να μελετήσουμε την συνδυασμένη επίδραση δύο ή 

περισσοτέρων ουσιών στους δείκτες.

2) τον έλεγχο της τοξικότητας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

3) τον έλεγχο τοξικότητας επιφανειακών νερών (λίμνες, ποτάμια, θάλασσες) 

ιδίως αν εκρέουν σε αυτά τοξικά απόβλητα.

4) τον έλεγχο τοξικότητας εδαφών και υπόγειων νερών (Κούγκολος, 2005).

3.4.6 Συνεργισμός

Στο φυσικό περιβάλλον οι χημικές ουσίες συνυπάρχουν και δύσκολα 

απαντώνται μεμονωμένα. Χρήσιμο επομένως κρίνεται η μελέτη της 

συνδυασμένης τοξικότητας δύο οι περισσοτέρων χημικών ουσιών πάνω σε 

διαφορετικούς οργανισμούς δείκτες (interactive effect of chemicals). Έχουν 

προταθεί πολλές θεωρίες για την πρόβλεψη της συνδυασμένης επίδρασης δύο ή 

περισσοτέρων χημικών ουσιών που επιδρούν ταυτόχρονα σε έναν οργανισμό. Η 

πλέον διαδεδομένη είναι η θεωρεία του Gowing το 1960, σύμφωνα με την οποία 

όταν έχουμε a συγκέντρωση από μια ουσία Α που προκαλεί το αποτέλεσμα P(a) 

και b συγκέντρωση από μια ουσία Β που προκαλεί το αποτέλεσμα P(b) 

[υπενθυμίζουμε πως σαν αποτέλεσμα θεωρείται το % ποσοστό θνησιμότητας ή 

η αναστολή κάποιας λειτουργίας του οργανισμού], τότε το αναμενόμενο 

συνδυασμένο αποτέλεσμα δίδεται από την Εξίσωση 1.
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P (e) = P (a) + P (b) * [ 100 - P (a) ] /100 (1)

Όπου θεωρούμε πως οι ουσίες δρουν διαδοχικά στον οργανισμό σε σχέση με 

άλλες θεωρίες που κάνουν την παραδοχή ότι οι ουσίες δρουν ταυτόχρονα.

Αν το πειραματικά παρατηρούμενο αποτέλεσμα Ρ(ο) δεν διαφέρει σημαντικά 

από το θεωρητικά αναμενόμενο P(e) τότε το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι 

προσθετική επίδραση (additive interactive effect). Αν το Ρ(ο) είναι σημαντικά 

μικρότερο από το P(e) τότε το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι ανταγωνιστική 

επίδραση (antaginistic interactive effect). Αν τέλος το Ρ(ο) είναι σημαντικά 

μεγαλύτερο από το P(e) τότε το συνδυασμένο αποτέλεσμα είναι συνεργιστική 

επίδραση (synergistic interactive effect) (Κούγκολος, 2005)

Η δεύτερη μέθοδος περιλαμβάνει το μοντέλο βασισμένο στη θεωρία των 

πιθανοτήτων (Κούγκολος, 1997). Για την μέθοδο αυτή βασιζόμαστε στην 

παραδοχή ότι το συνδυαστικό μοντέλο δύο χημικών ουσιών είναι προσθετικό 

(αποκλείοντας το συνεργιστικό και το ανταγωνιστικό) όταν τα αποτελέσματά 

τους είναι ανεξάρτητα. Η παραδοχή βασίζεται στο σκεπτικό ότι όταν τα 

αποτελέσματα είναι ανεξάρτητα τότε τα χημικά ούτε βοηθούν ούτε 

ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Κατά τον προσθετικό κανόνα για τα 

ανεξάρτητα γεγονότα αν δύο γεγονότα είναι ανεξάρτητα, τότε η πιθανότητα να 

συμβούν και τα δύο ισούται με το γινόμενο των μεμονωμένων πιθανοτήτων 

τους.

Επιπλέον η έννοια του LC5o της συγκέντρωσης δηλαδή μιας ουσίας που 

προκαλεί τον θάνατο του 50% ενός πληθυσμού με τον οποίο έρχεται σε επαφή 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αντκαθίσταται από την φράση «ένας 

οργανισμός έχει 50% πιθανότητα να επιζήσει από την τοξική επίδραση της ίδιας
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συγκέντρωσης για το αυτό χρονικό διάστημα». Ως δείκτης σε αυτήν την 

περίπτωση λαμβάνεται ο θάνατος των οργανισμών αλλά το μετρήσιμο 

αποτέλεσμα μπορεί να είναι εξίσου για άλλους δείκτες τοξικότητας ο ρυθμός 

ανάπτυξης ή αναπαραγωγής.

Ας υποθέσουμε ότι μια τοξική ουσία Τ] με συγκέντρωση Q σκοτώνει P(Ci)% 

των οργανισμών σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η πιθανότητα άρα 

να θανατωθεί κάποιος οργανισμός στην ίδια χρονική περίοδο p(Ci) ισούται με 

P(Ci)/100 και η πιθανότητα να επιζήσει θα είναι 1- ρ((ή).

Έστω ότι μια τοξική ουσία Τ2 με συγκέντρωση C2 σκοτώνει P(C2)% των ίδιων 

οργανισμών στο άνω χρονικό διάστημα. Η πιθανότητα να θανατωθεί κάποιος 

οργανισμός λόγω της επίδρασης της Τ2 p(C2) ισούται με P(C2)/100 ενώ η 

πιθανότητα να επιζήσει θα είναι 1- p(C2).
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Στην περίπτωση που οι δύο τοξικές επιδράσεις είναι ανεξάρτητες η πιθανότητα 

να επιζήσει κάποιος οργανισμός και από τις δύο επιδράσεις s(C ι + C 2) θα 

ισούται με το γινόμενο των πιθανοτήτων ο οργανισμός να επιζήσει από την 

επίδραση κάθε χημικού χωριστά δηλαδή θα ισχύει η Εξίσωση 2:

s(C, + C 2)=[ 1- p(C ι)]*[ 1- p(C 2)] (2)

Άρα η πιθανότητα θανάτου εξαιτίας της επίδρασης και των δύο τοξικών 

ταυτόχρονα θα είναι:

P(C j + C 2)= l-s(C, + C 2)= p(Ci) +p(C2) -p(C,) *p(C2) (3)
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Ή με ποσοστά:

P(C ι + C 2)= P(Ci) +P(C2) -P(Ci) *P(C2)/100 (4)

Βασική υπόθεση του μοντέλου αυτού είναι ότι τα τοξικά δρούν ταυτόχρονα και 

όχι κατ’ ακολουθία όπως θεωρεί η θεωρία του Gowing. Η άνω εξίσωση 

επεκτείνεται εύκολα και στην περίπτωση εφαρμογής Ν ουσιών.

Αν η διαφορά της παρατηρούμενης επίδρασης δεν είναι στατιστικά σημαντική 

από την αντίστοιχη θεωρητικά αναμενόμενη επίδραση τότε η συνδυασμένη 

δράση των ουσιών που μελετούνται είναι προσθετική. Αν η παρατηρούμενη 

επίδραση είναι σημαντικά χαμηλότερη από την αναμενόμενη, τότε η 

συνδυασμένη δράση χαρακτηρίζεται ανταγωνιστική και αν είναι σημαντικά 

υψηλότερη τότε χαρακτηρίζεται ως συνεργιστική. Η θεωρία αυτή είναι απλή και 

δίνει τα ίδια αποτελέσματα με τις θεωρίες του Gowing (Κούγκολος, 1997).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

4.1 Μέτρηση τοξικότητας με το οστρακόδερμο γλυκού νερού Daphnia 
magna

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των 

πειραμάτων περιελάμβανε ένα ψυγείο συντήρησης των διαλυμάτων υψηλής 

συγκέντρωσης (stock) και των οργανισμών δεικτών σε απεργοποιημένη μορφή, 

έναν θάλαμο σταθερής θερμοκρασίας (Aqualytic, Γερμανίας) για επώαση των 

οργανισμών και συντήρηση των δειγμάτων, σιφώνια, ογκομετρικές φιάλες των 

100 mL, φωτεινή επιφάνεια και στερεοσκόπιο (Ceti, Βελγίου).

Η Daphnia magna είναι καρκινοειδές είδος ζωοπλανκτού. Κατά τη γέννηση της 

έχει μήκος περί τα 0.5 mm και το ενήλικο ζώο περί τα 1 mm (Κούγκολος, 

2005). Γίνεται έλεγχος του ποσοστού των ζώων που έχουν ακινητοποιηθεί 24 

ώρες μετά από την έκθεσή τους σε εξεταζόμενες ουσίες και για τα πειράματα 

χρησιμοποιούνται μόνο νεογνά (<24 ώρες) και όχι ενήλικα ζώα. 

Χρησιμοποιούνται εφίππια σε απενεργοποιημένη μορφή της Daphnia magna 

που χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε πειράματα τοξικότητας. Εξαιτίας του 

γεγονότος ότι ο θάνατος των οργανισμών δεν ανιχνεύεται εύκολα το σημείο 

αναφοράς του πειράματος είναι η ακινητοποίηση των οργανισμών. Ένας 

οργανισμός θεωρείται ακίνητος αν δεν κινείται στο δείγμα σε διάστημα 15 

δευτερολέπτων από την στιγμή μετακίνησης του με την βοήθεια μικροσιφωνίου 

(Σχήμα 4.1).
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Σχήμα 4.1: Εφίππια και νεογνά της Daphnia magna, Daphtoxkit.htm

Τα περιεχόμενα του Daphtoxkit F ™ magna είναι:

1) φιαλίδια με εφίππια Daphnia magna

2) συμπυκνωμένα διαλύματα αλάτων για την παρασκευή του πρότυπου 

γλυκού νερού

3) τρυβλία επώασης

4) δισκία με 30 κυψελίδες

5) ταινίες Parafilm

6) μικροσιφώνια

7) μικροκόσκινο

1) 3 μέρες πριν (το μέγιστο 90 ώρες) την έναρξη της δοκιμής μέτρησης 

τοξικότητας ενεργοποιούμε τα φιαλίδια με εφίππια D. magna. Αδειάζουμε το 

περιεχόμενο ενός φιαλιδίου σε ένα μικροκόσκινο και ξεπλένουμε πολύ καλά με 

νερό βρύσης. Στην συνέχεια μεταφέρουμε τα εφίππια σε ένα τρυβλίο επώασης 

και προσθέτουμε 15 mL πρότυπου γλυκού νερού. Στη συνέχεια εκθέτουμε το 

τρυβλίο με τα εφίππια σε μια πηγή φωτός 6000 lux σε θάλαμο επώασης στους 

20-22°C. Έπειτα από 72-80 ώρες θα έχουν εκκολαφθεί τα περισσότερα εφίππια 

από τα οποία προκύπτουν τα νεογνά D. magna. Εφόσον η πρότυπη διαδικασία 

μέτρησης υποδεικνύει τα νεογνά να μην είναι μεγαλύτερα από 24 ώρες κατά την 

έναρξη του πειράματος τοξικότητας, τα νεογνά Daphnia magna θα πρέπει να
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συλλέγονται το αργότερο 90 ώρες μετά την έναρξη της επώασης. Η παραπάνω 

διαδικασία παρουσιάζεται στα Σχήματα 4.2, 4.3, 4.4 και 4.5.

Μικροκόσκινο

Φιαλίδιο με εφίππια 
της Daphnia magna

Σχήμα 4.2: Άδειασμα του περιεχομένου ενός φιαλιδίου στο μικροκόσκινο.

Ξέπλυμα των 
εφιππίων με 
άφθονο νερό 
βρύσης

Σχήμα 4.3: Ξέπλυμα πολύ καλό των εφιππίων από το ειδικό υγρό με άφθονο 

νερό βρύσης.
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Πετρί επώασης

Σχήμα 4.4: Μεταφορά των εφιππίων σε ένα τρυβλίο επώασης και προσθήκη 

15mL πρότυπου Γλυκού νερού.

Επώαση στους 20-22oC 
σε τρυβλίο επώασης κάτω 
από συνεχή πηγή φωτός

©αοο tux

Σχήμα 4.5: Έκθεση σε μια πηγή φωτός 6000 lux σε ένα θάλαμο επώασης στους 

20-22°C.

2) Το πείραμα διεξάγεται σε δισκία με 30 κυψελίδες. Κάθε δισκίο είναι σε 

μορφή πίνακα και έχει 4 κυψελίδες για το πρότυπο γλυκό νερό και 4(Α, Β, C, 

D) για κάθε συγκέντρωση της υπό εξέταση ουσίας. Επιπλέον το δισκίο έχει μια
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αριστερή στήλη με κυψελίδες όπου τοποθετούνται αρχικά οι οργανισμοί από το 

τρυβλίο επώασης. Οι κυψελίδες ονομάζονται κάθετα ως σειρές X για τον 

έλεγχο και 1 ως 5 για τα διαλύματα της κάθε εξεταζόμενης ουσίας (Σχήμα 4.6).

A Β C D

□ ·□□□□ 
□‘□□□Ο 
Os Ο Ο Ο Ο

Σχήμα 4.6: δισκία με 30 κυψελίδες.

3) Για την προετοιμασία των διαλυμάτων χρησιμοποιήσαμε διαλύματα υψηλών 
συγκεντρώσεων (stock) από τα οποία κάναμε διαδοχικές αραιώσεις του μισού 
σε φιάλες των 100 mL. Όσον αφορά την διαλυτότητα των ουσιών, για τις 
καθαρές ουσίες υπήρχαν κάποια προβλήματα διαλυτότητας, ενώ για τα 
σκευάσματα όχι. Τα διαλύματα τοποθετήθηκαν στα δισκία κατά σειρά
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αύξουσας συγκέντρωσης. Τα διαλύματα υψηλών συγκεντρώσεων τα οποία 
παρασκευάστηκαν ήταν:

Για τις καθαρές ουσίες:
Fosthiazate 4000 mg/L 
Metalaxyl-M 4000 mg/L 
Imidacloprid 400 mg/L

Και για τα εμπορικά σκευάσματα των φυτοφαρμάκων

Foasthiazate 10000 mg/L (Nemathorin)
Metalaxyl-M 10000 mg/L (Ridomil)
Imidacloprid 10000 mg/L (Confidor)

Επίσης, για τη διερεύνηση της συνδυασμένης δράσης των φυτοφαρμάκων 
παρουσία βαρέων μετάλλων παρασκευάστηκε πυκνό διάλυμα (stock) χαλκού 
100 mg/L, από το άλας CuCl2 2FLO.

4) Για την προσθήκη των νεογνών η μεταφορά γίνεται με γυμνό οφθαλμό με 

μικροσιφώνια. Μεταφέρονται περίπου 20 νεογνά D. magna από το μικρό πετρί 

της επώασης σε κάθε κυψέλη της αριστερής στήλης. Στην συνέχεια από τις 

κυψέλες της αριστερής στήλης μεταφέρουμε 5 νύμφες στις 4 κυψέλες της κάθε 

σειράς.

5) Για την επώαση του κάθε δισκίου το καλύπτουμε με πλαστική μεμβράνη η 

οποία αποτρέπει την πιθανή μετακίνηση των οργανισμών από την μια κυψελίδα 

στην άλλη. Στη συνέχεια το δισκίο τοποθετείται στο θάλαμο σταθερής 

θερμοκρασίας 20 °C στο σκοτάδι. Μετά από 24 ώρες συντήρησης των 

οργανισμών στα δείγματα γίνεται καταμέτρηση των θανατωμένων οργανισμών 

ανά συγκέντρωση εξεταζόμενης ουσίας. Το πείραμα είναι έγκυρο όταν το
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ποσοστό θνησιμότητας στο δείγμα ελέγχου δεν ξεπερνά το 10% (Daphtoxkit 

F™ magna, 1996).
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4.2 Μέτρηση τοξικότητας με το οστρακόδερμο θαλασσινού νερού Artemia 
franciscana

Ο οργανισμός χρησιμοποιείται για την μελέτη της τοξικότητας αλμυρών ή 

υφάλμυρων νερών. Επίσης, χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να μελετήσουμε την 

επίδραση μιας χημικής ουσίας σε οργανισμούς του θαλασσινού νερού. Στο 

Σχήμα 4.7 παρουσιάζονται οι κύστεις και τα νεογνά της Artemia franciscana.

Σχήμα 4.7: Κύστεις και νεογνά της Artemia franciscana, Artoxkit.htm.

Τα περιεχόμενα των Artoxkit Μ ™ είναι:

1) φιαλίδια με αυγά

2) συμπυκνωμένα διαλύματα αλάτων για την παρασκευή του πρότυπου 

Θαλασσινού νερού

3) τρυβλία επώασης

4) δισκία με 24 κυψελίδες

5) ταινίες Parafilm

6) μικροσιφώνια

1) 30 ώρες πριν την έναρξη των δοκιμών τοξικότητας ενεργοποιούμε τους 

οργανισμούς. Αδειάζουμε το περιεχόμενο ενός φιαλιδίου σε ένα τρυβλίο
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επώασης και προσθέτουμε 10 mL πρότυπου θαλασσινού νερού και ανακινούμε 

απαλά για να κατανεμηθούν ομοιόμορφα. Στη συνέχεια καλύπτουμε το τρυβλίο 

και το εκθέτουμε σε μια πηγή φωτός 40001ux στο θάλαμο επώασης στους 25°C. 

Η εκκόλαψη θα ξεκινήσει μετά περίπου από 18-20 ώρες. Έπειτα από 30 ώρες θα 

έχουν εκκολαφθεί οι περισσότερες νύμφες. Για Πρώτυπο Θαλασσινό νερό 

χρησιμοποιείται νερό 3.5% αλατότητας (Σχήμα 4.8).

10mL

(3000-4000 lux) Τρυβλίο
Επώασης

W
Φιαλίδια με κύστεις

4

Σχήμα 4.8: Κάλυψη του τρυβλίου με τις κύστεις και έκθεση σε μια πηγή φωτός 

40001ux σε θάλαμο επώασης στους 25°C.

2) Η δοκιμή διεξάγεται σε δισκία με 24 κυψελίδες σε μορφή πίνακα με 6 

στήλες και 4 σειρές. Στην πρώτη στήλη που είναι και η στήλη ελέγχου χωρίς 

διάλυμα κάποιας συγκέντρωσης της υπό εξέταση ουσίας τοποθετείται το 

πρότυπο δείγμα θαλασσινού νερού και στις επόμενες τα δείγματα προς ανάλυση
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σε σειρά αύξουσας συγκέντρωσης. Σε κάθε κυψελίδα τοποθετούμε lmL κάθε 

δείγματος (Σχήμα 4.9).
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1 2 3 4 5 6

control Increasing concentrations

Σχήμα 4.9: Δισκία με 24 κυψελίδες.

3) Για την προετοιμασία των διαλυμάτων ακολουθείται η ίδια διαδικασία με 

πριν.

4) Η μεταφορά γίνεται με γυμνό οφθαλμό με μικροσιφώνιο. Μεταφέρονται 

περίπου 50 νύμφες από το πετρί της επώασης σε κάθε κυψελίδα της τελευταίας 

σειράς (D όπου ξεπλένονται από το υγρό μέσο επώασης και προσαρμόζονται 

στο νέο υδατικό περιβάλλον τους για τις επόμενες 24 ώρες με την κάθε φορά 

εξεταζόμενη συγκέντρωση). Στη συνέχεια από τις κυψελίδες της τελευταίας 

σειράς μεταφέρουμε 10 νύμφες στις κυψελίδες της κάθε στήλης. Θα πρέπει να
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ελαχιστοποιείται η μεταφορά του υγρού μέσου στις κυψελίδες των υπόλοιπων 

σειρών και επίσης σε κάθε δείγμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται διαφορετική 

μικροπιπέτα.
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5) Επάνω από το δισκίο τοποθετείται μια πλαστική μεμβράνη για την αποτροπή 

τυχόν μετακίνησης οργανισμού από μια κυψελίδα σε μια άλλη και γίνεται η 

συντήρηση των οργανισμών στα δείγματα σε σκοτάδι στους 25 °C. Έπειτα από 

24 ώρες γίνεται καταμέτρηση των νεκρών οργανισμών σε κάθε κυψελίδα. Οι 

νύμφες θεωρούνται νεκρές αν δεν επιδεικνύουν καμιά κίνηση για 10 

δευτερόλεπτα παρατήρησης. Το πείραμα θεωρείται έγκυρο αν το ποσοστό 

θνησιμότητας στο δείγμα ελέγχου δεν ξεπερνά το 10% (Artoxkit Μ ™ , 1996).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5.1 Τοξικότητα καθαρών ουσιών

Για τη διερεύνηση της τοξικότητας των τριών φυτοφαρμάκων που μελετήθηκαν 

στην παρούσα εργασία, αρχικά προσδιορίσθηκε η τοξικότητα των καθαρών 

ουσιών και στη συνέχεια των εμπορικών σκευασμάτων τους. Ο προσδιορισμός 

της τοξικότητας έγινε με βάση τον υπολογισμό της τιμής EC5o για κάθε ουσία 

(της συγκέντρωσης της ουσίας σε mg/L, που προκαλεί 50 % θνησιμότητα στους 

οργανισμούς-δείκτες). Σημείωση: τα δεδομένα των πινάκων που ακολουθούν 

προέκυψαν μέσω ανάλυσης με τη μέθοδο Probit.

Στους Πίνακες 5.1 και 5.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

τοξικότητας των καθαρών ουσιών fosthiazate, metalaxyl-M και imidacloprid, 

στη Daphnia magna και στην Artemia franciscana αντίστοιχα, για χρόνο 

έκθεση των οργανισμών στα δείγματα 24 ωρών.

DAPHNIA MAGNA, ARTEMIA FRANCISCANA
FOSTHIAZATE, METALAXYL-M, IMIDACLOPRID
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ
ΥΠΑΤΙΑ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Πίνακας 5.1. Τοξικότητα των καθαρών ουσιών fosthiazate, metalaxyl-M, 

imidacloprid στη Daphnia magna.

Ουσία EC50, mg/L Διάστημα εμπιστοσύνης, mg/L

Fosthiazate 10.0 6.83-13.63

Metalaxyl-M (400mg/L) Τοξικότητα,30% -

Imidacloprid 34.8 19.5-79.1
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Πίνακας 5.2. Τοξικότητα των καθαρών ουσιών fosthiazate, metalaxyl-M, 

imidacloprid στην Artemia franciscana.
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Ουσία *Συγκέντρωση, mg/L Επίδραση, %

Fosthiazate 500 <10

Metalaxyl-M 500 <10

Imidachloprid 200 <10

*Μέγιστη συγκέντρωση ουσίας που εφαρμόσθηκε για τη μέτρηση τοξικότητας 

στην A. franciscana.

Στον Πίνακα 5.1 περιλαμβάνονται οι τιμές EC5o των καθαρών ουσιών 

fosthiazate και imidacloprid, οι οποίες μπόρεσαν να προσδιορισθούν από τις 

σειρές συγκεντρώσεων που μελετήθηκαν. Για το metalaxyl-M δεν 

προσδιορίσθηκε τιμή EC5o γιατί η μέγιστη συγκέντρωση της ουσίας (400 

mg/L) δεν προκάλεσε τοξικότητα πάνω από 50% στον οργανισμό δείκτη 

Daphnia magna.

Στον Πίνακα 5.2 περιλαμβάνονται οι τιμές EC5o των καθαρών ουσιών στον 

οργανισμό δείκτη Artemia franciscana. Και για τις τρεις καθαρές ουσίες δεν 

προσδιορίσθηκαν τιμές EC5o γιατί οι μέγιστες συγκεντρώσεις του fosthiazate 

(500mg/L), του metalaxyl-M (500mg/L), και του imidacloprid (200mg/L) δεν 

προκάλεσαν τοξικότητα πάνω από 50%. Το γεγονός ότι οι μέγιστες 

συγκεντρώσεις και των τριών καθαρών ουσιών δεν προκάλεσαν θνησιμότητα 

πάνω από 50% του οργανισμού δείκτη, δείχνει ότι ο οργανισμός A. franciscana 

είναι πιο ανθεκτικός από ότι ο οργανισμός δείκτης D. magna, για τον οποίο 

ήταν δυνατός ο προσδιορισμός των τιμών EC50, για δύο από τα τρία 

φυτοφάρμακα που μελετήθηκαν.
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Στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζονται οι διάφορες συγκεντρώσεις των φυτοφαρμάκων 

και οι αντίστοιχες τιμές τοξικότητας που παρατηρήθηκαν στη D. magna 

(καμπύλες δόσης/απόκρισης). Στο Σχήμα 5.1 δεν συμπεριλαμβάνονται 

δεδομένα για το metalaxyl-M διότι από τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, 

για τη μέγιστη συγκέντρωση της συγκεκριμένης ουσίας (400 mg/L) η 

τοξικότητα ήταν μικρότερη από 50 %. Για το metalaxyl-M η μεταβολή της 

τοξικότητάς του στη D. magna ανάλογα με τη συγκέντρωση παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 5.3.

DAPHNIA MAGNA, ARTEMIA FRANCISCANA
FOSTHIAZATE, METALAXYL-M, IMIDACLOPRID
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ
ΥΠΑΤΙΑ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σχήμα 5.1. Επίδραση της μεταβολής της συγκέντρωσης των φυτοφαρμάκων 

στην τοξικότητά τους στη D. magna (καμπύλες δόσης-απόκρισης).
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Πίνακας 5.3. Τοξικότητα του metalaxyl-M στη D. magna για τις 

διάφορες συγκεντρώσεις της ουσίας που μελετήθηκαν.
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Metalaxyl-M, mg/L Τοξικότητα στη D. magna, %

0.04 15

0.4 5

4 0

40 20

400 30

Η τοξικότητα των καθαρών ουσιών στην A. franciscana ήταν χαμηλές, για τις

συγκεντρώσεις των ουσιών που μελετήθηκαν, κι έτσι δεν υπάρχει φυσική

σημασία κατασκευής των καμπύλων δόσης-απόκρισης. Στους Πίνακες 5.4, 5.5 

και 5.6 παρουσιάζεται η τοξικότητα του fosthiazate, του metalaxyl-M και του 

imidacloprid στην A. franciscana, για τις διάφορες συγκεντρώσεις των καθαρών

ουσιών που μελετήθηκαν.

Πίνακας 5.4. Τοξικότητα του fosthiazate στην A. franciscana για τις διάφορες 

συγκεντρώσεις της ουσίας που μελετήθηκαν.

Fosthiazate, mg/L Τοξικότητα στην A. franciscana, %
0 3.3

0.08 0

0.8 3.3
8 0

80 13.3
800 20
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Πίνακας 5.5. Τοξικότητα του Metalaxyl-M στην A. franciscana για τις
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διάφορες συγκεντρώσεις της ουσίας που μελετήθηκαν.

Metalaxyl-M, mg/L Τοξικότητα στην A. franciscana, %
0 0

15.63 3.3
31.25 0
62.5 10
125 10
250 16.7
500 20
1000 10
2000 13.33

Πίνακας 5.6. Τοξικότητα του imidacloprid στην A. franciscana για τις διάφορες

συγκεντρώσεις της ουσίας που μελετήθηκαν.

Imidacloprid, mg/L Τοξικότητα στην A. franciscana, %
0 0

1.56 3.3
3.125 0

6.25 6.67
12.5 6.67
25 13.33
50 3.33
100 13.33
200 10

Στους Πίνακες 5.4, 5.5, 5.6, περιλαμβάνονται οι σειρές συγκεντρώσεων των 

καθαρών ουσιών που εξετάσθηκαν με οργανισμό δείκτη την A. franciscana. 

Ακόμη και για τα πιο πυκνά διαλύματα της σειράς συγκεντρώσεων των 

καθαρών ουσιών fosthiazate (800 mg/L), metalaxyl-M (2000 mg/L) και 

imidacloprid (200 mg/L) δεν προκλήθηκε τοξικότητα πάνω από 50%. Οι
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Πίνακες αυτοί καθώς και ο τελικός Πίνακας 5.2 δείχουν πως ο οργανισμός Α. 

franciscana είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός γεγονός το οποίο για τις μέγιστες 

συγκεντρώσεις των ουσιών που εξετάσθηκαν δεν μας επέτρεψε να 

προσδιορίσουμε τιμές EC5o-

5.2 Τοξικότητα των εμπορικών σκευασμάτων και του χοϊκού

Για τη μελέτη της τοξικότητας των τριών φυτοφαρμάκων, όπως αυτά 

εφαρμόζονται στη γεωργία, χρησιμοποιήθηκαν τα εμπορικά σκευάσματα 

Nemathorin (για το fosthiazate), Ridomil (για το metalaxyl-M) και Confidor (για 

το imidacloprid). Σκοπός αυτών των πειραμάτων ήταν η διερεύνηση της 

επίδρασης των διαφόρων αδρανών και βοηθητικών υλικών που περιέχονται στα 

σκευάσματα, στην τοξικότητα των τριών ουσιών που μελετήθηκαν. Επίσης, η 

τοξικότητα του χαλκού μελετήθηκε έτσι ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η 

διερεύνηση της συνδυασμένης δράσης των φυτοφαρμάκων και του χαλκού.

Στους Πίνακες 5.6 και 5.7 παρουσιάζεται η τοξικότητα των τριών 

σκευασμάτων fosthiazate (Nemathorin), metalaxyl-M (Ridomil) και 

imidacloprid (Confidor) στη Daphnia magna και Artemia franciscana 

αντίστοιχα.

DAPHNIA MAGNA, ARTEMIA FRANCISCANA
FOSTHIAZATE, METALAXYL-M, IMIDACLOPRID
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Πίνακας 5.6. Τοξικότητα των εμπορικών σκευασμάτων fosthiazate, metalaxyl- 

Μ και imidacloprid και του χαλκού στη Daphnia magna.

Ουσία EC50, mg/L Διαστήματα εμπιστοσύνης, mg/L

Fosthiazate (Nemathorin) 0.32 0.25-0.41

Metalaxyl-M (Ridomil) 27.6 21.1-38.0

Imidacloprid (Confidor) 64.6 43.3- 122.5

Χαλκός (CuCl2 2H20) 0.11 0.09-0.13

Πίνακας 5.7. Τοξικότητα των εμπορικών σκευασμάτων fosthiazate, metalaxyl-

Μ και imidacloprid στην Artemia franciscana.

Ουσία EC50, mg/L Διαστήματα εμπιστοσύνης, mg/L

Fosthiazate (Nemathorin) 33.1 *

Metalaxyl-M (Ridomil) 48.2 39.0-60.8

Imidacloprid (Confidor) 
(1000 mg/L)

Τοξικότητα,
13,3%

-

*Δεν ήταν δυνατός ο υπολογισμός των διαστημάτων εμπιστοσύνης.

Στον Πίνακα 5.6 περιλαμβάνονται οι τιμές EC50 των εμπορικών σκευασμάτων 

στον οργανισμό δείκτη Daphnia magna. Σε αντίθεση με τις καθαρές ουσίες και 

για τα τρία σκευάσματα προσδιορίσαμε τιμές ECso.

Στον Πίνακα 5.7 περιλαμβάνονται οι τιμές EC5o των εμπορικών σκευασμάτων 

στον οργανισμό δείκτη Artemia franciscana. Σε αντίθεση με τις καθαρές ουσίες, 

για τα εμπορικά σκευάσματα του fosthiazate και metalaxyl-M προσδιορίσαμε 

τιμές EC5o ενώ για το σκεύασμα του imidacloprid η μέγιστη συγκέντρωση 

(1000 mg/L) δεν προκάλεσε τοξικότητα πάνω από 50%. Σε αντίθεση με τις
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τιμές EC5o για τον οργανισμό Daphnia magna, οι τιμές EC50 για τον οργανισμό 

Artemia franciscana είναι πιο υψηλές κάτι το οποίο αποδεικνύει ακόμη μια 

φορά την ανθεκτικότητα της Artemia franciscana.

DAPHNIA MAGNA, ARTEMIA FRANCISCANA
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Στο Σχήμα 5.2 παρουσιάζονται οι διάφορες συγκεντρώσεις των φυτοφαρμάκων 

και οι αντίστοιχες τιμές τοξικότητας που παρατηρήθηκαν στη D. magna. 

(καμπύλες δόσης/απόκρισης). Στο Σχήμα 5.2 συμπεριλαμβάνονται δεδομένα 

για το metalaxyl-M διότι από τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, για τη 

μέγιστη συγκέντρωση της συγκεκριμένης ουσίας η τοξικότητα ήταν μεγαλύτερη 

από 50 % σε αντίθεση με την καθαρή ουσία. Επίσης στο Σχήμα 

συμπεριλαμβάνονται και οι τιμές τοξικότητας του χαλκού.

Σχήμα 5.2. Επίδραση της μεταβολής της συγκέντρωσης των φυτοφαρμάκων (σε 

εμπορικά σκευάσματα) και του χαλκού, στην τοξικότητά τους στη D. magna 

(καμπύλες δόσης-απόκρισης).
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Στο Σχήμα 5.3 παρουσιάζονται οι διάφορες συγκεντρώσεις των φυτοφαρμάκων 

και οι αντίστοιχες τιμές τοξικότητας που παρατηρήθηκαν στην A. franciscana. 

(καμπύλες δόσης/απόκρισης). Στο Σχήμα 5.3 δεν συμπεριλαμβάνονται 

δεδομένα για το imidacloprid διότι από τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, 

για τη μέγιστη συγκέντρωση της συγκεκριμένης ουσίας η τοξικότητα δεν ήταν 

μεγαλύτερη από 50 %.
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Σχήμα 5.3. Επίδραση της μεταβολής της συγκέντρωσης των φυτοφαρμάκων (σε 

εμπορικά σκευάσματα) στην τοξικότητά τους στηη A. franciscana (καμπύλες 

δόση ς-απόκριση ς).

Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας 5.8 ο οποίος περιλαμβάνει τη σειρά 

συγκεντρώσεων του σκευάσματος του imidacloprid που μελετήθηκε με 

οργανισμό δείκτη την A. Franciscana. Παρατηρούμε πως η μέγιστη 

συγκέντρωση (1000 mg/L) δεν προκάλεσε τοξικότητα πάνω από 50 %.
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Πίνακας 5.8. Τοξικότητα του imidacloprid (Confidor) στην A. franciscana για

τις διάφορες συγκεντρώσεις της ουσίας που μελετήθηκαν.

Imidacloprid, mg/L r , . ~ .
in γα \ Τοξικότητα στην A. franciscana, %

0 6.7
7.81 3.3
15.62 6.7
31.25 10
62.5 6.7
125 3.3
250 6.7
500 13.3
1000 13.3
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5.3 Συνδυασμένη δράση φυτοφαρμάκων και χαλκού

Μετά τον έλεγχο της δράσης των τριών παρασιτοκτόνων μεμονωμένα στους 

οργανισμούς δείκτες πραγματοποιήθηκε μελέτη της συνδυασμένης δράσης των 

σκευασμάτων και του χαλκού, στη Daphnia magna. Οι δοκιμές αυτές έγιναν 

γιατί τα σκευάσματα και ο χαλκός φαίνεται να απαντώνται συχνά μαζί στις 

καλλιέργειες.

Ο χαρακτηρισμός της συνδυασμένης δράσης (συνεργιστική, ανταγωνιστική, ή 

προσθετική) προέκυψε κατόπιν στατιστικής ανάλυσης και σύγκρισης των 

παρατηρημένων τιμών με τα αναμενόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με το 

βασισμένο στην θεωρία των πιθανοτήτων μοντέλο (Κούγκολος, 1997).
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Fosthiazate Cu

A B C D E F

Συνδυασμός συγκεντρώσεων

Σχήμα 5.4. Συνδυασμένη δράση του fosthiazate (Nemathorin) και του χαλκού 

στη D. magna για διάφορες συγκεντρώσεις.

Στο Σχήμα 5.4 στο οποίο παρουσιάζεται η συνδυασμένη δράση του fosthiazate 

(Nemathorin) και του χαλκού στη D. magna, συγκρίνοντας την αναμενόμενη 

και την παρατηρούμενη τιμή της δράσης συμπαιρένουμε πως η συνδυασμένη 

δράση είναι ανταγωνιστική, διότι η παρατηρούμενη τιμή είναι μικρότερη από 

την αναμενόμενη, με εξαίρεση τον τρίτο συνδυασμό (C) όπου η συνδυασμένη 

δράση φαίνεται να είναι προσθετική (η διαφορά της παρατηρούμενης 

τοξικότητας δεν είναι στατιστικά σημαντική από την αντίστοιχη τιμή της 

αναμενόμενης).
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Συνδυασμός συγκεντρώσεων

Σχήμα 5.5. Συνδυασμένη δράση ίου metalaxyl-M (Ridomil) και του χαλκού 

στη D. magna για διάφορες συγκεντρώσεις.

Στο Σχήμα 5.5 στο οποίο παρουσιάζεται η συνδυασμένη δράση του metalaxyl- 

Μ (Ridomil) και του χαλκού στη D. magna, συγκρίνοντας την αναμενόμενη και 

την παρατηρούμενη τιμή της δράσης συμπαιρένουμε πως η συνδυασμένη δράση 

είναι για τους τρεις πρώτους συνδυασμούς προσθετική και για τους τρεις 

τελευταίους ανταγωνιστική (παρατηρούμενη τοξικότητα σημαντικά μικρότερη 

από την αντίστοιχη αναμενόμενη).
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Συνδυασμός συγκεντρώσεων

Σχήμα 5.6. Συνδυασμένη δράση ίου imidacloprid (Confidor) και του χαλκού 

στη D. magna για διάφορες συγκεντρώσεις.

Στο Σχήμα 5.6 στο οποίο παρουσιάζεται η συνδυασμένη δράση του 

imidacloprid (Confidor) και του χαλκού στη D. magna, συγκρίνοντας την 

αναμενόμενη και την παρατηρούμενη τιμή της δράσης συμπαιρένουμε πως η 

συνδυασμένη δράση είναι ανταγωνιστική.

Στους Πίνακες 5.9 έως 5.14 παρουσιάζονται οι αναμενόμενες και οι 

παρατηρούμενες τιμές της συνδυασμένης δράσης των τριών σκευασμάτων 

καθώς και ο χαρακτηρισμός της συνδυασμένης δράσης (προσθετική, 

ανταγωνιστική, συνεργιστική).
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Πίνακας 5.9. Παρατηρούμενη θνησιμότητα (%) σε σχέση με την αναμενόμενη

του οστρακόδερμου D. magna εξαιτίας της συνδυασμένης δράσης του

fosthiazate (Nemathorin) και του χαλκού

Cu(mg/L)
Fosthiazate(mg/L)

0.1 0.2 0.4
0.05 Παρατηρούμενη 5 25 75

Αναμενόμενη 40 40 94
0.1 Παρατηρούμενη 40 50 90

Αναμενόμενη 90 90 99

Πίνακας 5.10. Συνδυασμένη δράση μεταξύ του fosthiazate (Nemathorin) και 

του χαλκού στην θνησιμότητα της D. magna.

Fosthiazate(mg/L)

Cu(mg/L) 0.1 0.2 0.4

0.05 Ανταγωνιστική Προσθετική Ανταγωνιστική

0.1 Ανταγωνιστική Ανταγωνιστική Ανταγωνιστική
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Πίνακας 5.11. Παρατηρούμενη θνησιμότητα (%) σε σχέση με την αναμενόμενη

του οστρακόδερμου D. magna εξαιτίας της συνδυασμένης δράσης του

Metalaxyl-M (Ridomil) και του χαλκού

Cu(mg/L)
Metalaxyl-M(mg/L)

10 30 60
0.05 Παρατηρούμενη 15 30 30

Αναμενόμενη 24 24 47.8
0.1 Παρατηρούμενη 65 35 45

Αναμενόμενη 64 64 75.3

Πίνακας 5.12. Συνδυασμένη δράση μεταξύ του Metalaxyl-M (Ridomil) και του 

χαλκού στη θνησιμότητα της D. magna.

Metalaxyl-M(mg/L)

Cu(mg/L) 0.1 0.2 0.4

0.05 Προσθετική Προσθετική Ανταγωνιστική

0.1 Προσθετική Ανταγωνιστική Ανταγωνιστική
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Πίνακας 5.13. Παρατηρούμενη θνησιμότητα (%) σε σχέση με την αναμενόμενη

του οστρακόδερμου D. magna εξαιτίας της συνδυασμένης δράσης του

Imidacloprid (Confidor) και του χαλκού.

Cu(mg/L)
imidacloprid(mg/L)

15 60 120
0.05 Παρατηρούμενη 15 15 25

Αναμενόμενη 56 61.5 80.8
0.1 Παρατηρούμενη 60 55 60

Αναμενόμενη 92 93 96.5

Πίνακας 5.14. Συνδυασμένη δράση μεταξύ του Imidacloprid (Confidor) και 

του χαλκού στη θνησιμότητα της D. magna.

Imidacloprid(mg/L)

Cu(mg/L) 15 60 120

0.05 Ανταγωνιστική Ανταγωνιστική Ανταγωνιστική

0.1 Ανταγωνιστική Ανταγωνιστική Ανταγωνιστική
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5.4 Συμπεράσματα

1) Από τις τιμές EC50 του Πίνακα 5.1 των τριών καθαρών ουσιών στην Daphnia 

magna μετά από 24ωρη έκθεση στα δείγματα προκύπτει ότι η ισχύς των ουσιών 

κατά σειρά μειούμενης τοξικότητας είναι:

Fosthiazate>Imidaclopird>Metalaxyl-M

To Metalaxyl-M φαίνεται να είναι το λιγότερο τοξικό. Παρακάτω παρατίθενται 

συγκριτικά οι τοξικές συγκεντρώσεις των τριών καθαρών ουσιών όπως 

υπάρχουν στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AGRITOX UE). Οι 

τιμές EC5o των καθαρών ουσιών στη D. magna για έκθεση 48 ωρών είναι:

Πίνακας 5.15. Τοξικότητα των καθαρών ουσιών fosthiazate, metalaxyl-M, 

imidacloprid στη Daphnia magna για έκθεση 48 ωρών (AGRITOX UE).

Ουσία EC50, mg/L

Fosthiazate 0.282

Metalaxyl-M >100

Imidacloprid >32

Άρα η κατάταξη των ουσιών όπως προκύπτει από τα πειράματα συμφωνεί με 

την Ευρωπαϊκή κατάταξη σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.

Οι όποιες διαφορές με τις τιμές από την βιβλιογραφία ακόμη και αν είναι 

σημαντικές δεν είναι κάτι το σπάνιο. Αντίθετα η έλλειψη ομοιομορφίας των
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αποτελεσμάτων σε πειράματα τοξικότητας που πραγματοποιούνται σε 

διαφορετικά εργαστήρια είναι συχνό φαινόμενο.

2) Από τον Πίνακα 5.2 όπου περιέχονται οι τιμές EC50 των καθαρών ουσιών 

στην A. franciscana καταλήγουμε στο βασικό συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος 

οργανισμός του θαλασσινού νερού είναι πολύ πιο ανθεκτικός απ’ ότι η D. 

magna. Από τον Πίνακα 5.2 λοιπόν προκύπτει η παρακάτω σειρά μειωμένης 

τοξικότητας στην Λ. franciscana μετά από 24ωρη έκθεση:

Imidacloprid>Fosthiazate=Metalaxyl-M

Για τα πειράματα με την Artemia franciscana δεν υπάρχουν δεδομένα από την 

Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, κάτι το οποίο όμως δεν αναιρεί την 

σημαντικότητα των πειραμάτων με το συγκεκριμένο οστρακόδερμο του 

θαλασσινού νερού.

Παρατηρούμε ότι η διάταξη των καθαρών ουσιών για την A. franciscana 

αλλάζει σε σχέση με τη διάταξη για την τοξική επίδραση στη D. magna κάτι το 

οποίο οφείλεται στη διαφορετική ανθεκτικότητα των οργανισμών. Η Α. 

franciscana φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από την παρουσία του 

Imidacloprid, και να επηρεάζεται εξίσου από την παρουσία στο υδατικό 

περιβάλλον της των δύο άλλων ουσιών. Αυτό που επιβεβαιώνεται από τα 

πειράματά μας είναι ότι η A. franciscana είναι αρκετά ανθεκτική και σε πολύ 

υψηλές συγκεντρώσεις.
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3) Από τον Πίνακα 5.6 όπου περιέχονται οι τιμές EC5o των εμπορικών 

σκευασμάτων στη D. magna μετά από 24ωρη έκθεση καταλήγουμε στην 

παρακάτω σειρά μειωμένης τοξικότητας:

Χαλκός> Fosthiazate (Nemathorin)> Metalaxyl-M (Ridomil)> Imidacloprid 

(Confidor).

Η σειρά μειούμενης τοξικότητας των σκευασμάτων και των καθαρών ουσιών 

είναι διαφορετική. Συγκεκριμένα για το metalaxyl-M για το οποίο, ως καθαρή 

ουσία, για τη μέγιστη συγκέντρωση δεν προσδιορίσθηκε τοξικότητα πάνω από 

50%, ως σκεύασμα ήταν δυνατός ο προσδιορισμός της τιμής EC5o- Στον 

παρακάτω Πίνακα 5.16 παρουσιάζονται συγκριτικά οι τιμές EC5o των καθαρών 

ουσιών και των σκευασμάτων.
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Πίνακας 5.16. Τιμές EC5o των καθαρών ουσιών και των σκευασμάτων στη D. 

magna μετά από 24ωρη έκθεση.

ΚΑΘΑΡΗ ΟΥΣΙΑ EC50, ΣΚΕΥΑΣΜΑ
mg/L EC5o, mg/L

Fosthiazate 10.0 0.32

Metalaxyl-M Συγκέντρωση 400 mg/L, 
τοξικότητα 30 %

27.6

Imidacloprid 34.8 64.6

Από τα δεδομένα του Πίνακα 5.16 παρατηρούμε πως το σκεύασμα του 

fosthiazate είναι περισσότερο τοξικό από την καθαρή ουσία. Το ίδιο ισχύει και 

για το metalaxyl-M για το οποίο σε μορφή σκευάσματος σε αντίθεση με την 

καθαρή ουσία προσδιορίζεται τιμή EC5o- To imidacloprid αντιθέτως σε μορφή 

σκευάσματος είναι λιγότερο τοξικό απ’ ότι σε μορφή καθαρής ουσίας.
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Επίσης η τιμή EC5o του χαλκού που προσδιορίσθηκε στα 0.11 mg/L (0.09-0.13 

mg/L), είναι αρκετά κοντά στις αντίστοιχες τιμές της βιβλιογραφίας που 

κυμαίνονται από 6 ως 72 pg/L (Gillis, 2006).
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4) Από τον Πίνακα 5.7 όπου περιέχονται οι τιμές EC5o των σκευασμάτων στην 

A. franciscana μετά από 24ωρη έκθεση καταλήγουμε στην παρακάτω σειρά 

μειωμένης τοξικότητας:

Fosthiazate (Nemathorin) > Metalaxyl-M (Ridomil) > Imidacloprid (Confidor)

Στα πειράματα με την A. franciscana για το σκεύασμα του imidacloprid για τη 

μέγιστη συγκέντρωση δεν προκλήθηκε θνησιμότητα πάνω από 50%. Στον 

παρακάτω Πίνακα 5.17 παρουσιάζονται σύγκριτικά οι τιμές EC5o των καθαρών 

ουσιών και των σκευασμάτων.

Πίνακας 5.17. Τιμές EC5o των καθαρών ουσιών και των σκευασμάτων στην Α. 

franciscana μετά από 24ωρη έκθεση.

ΚΑΘΑΡΗ ΟΥΣΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Fosthiazate <10(500mg/L) 33.1

Metalaxyl-M <10(500mg/L) 48.2

Imidacloprid <10(200mg/L) Συγκέντρωση
1 OOOmg/L, τοξικότητα 

13.3%

Από τα δεδομένα του πίνακα παρατηρούμε ότι τα σκευάσματα του fosthiazate 

και metalaxyl-M είναι πιο τοξικά από τις καθαρές ουσίες για τις μέγιστες 

συγκεντρώσεις των οποίων δεν προσδιορίσθηκε τοξικότητα πάνω από 50%.
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Αντιθέτως η καθαρή ουσία και το σκεύασμα του imidacloprid φαίνεται να έχουν 

παρόμοια επίδραση, με τις μέγιστες συγκεντρώσεις (200mg/L, 1000mg/L 

αντίστοιχα) να μην προκαλούν τοξικότητα πάνω από 50%.

5) Το γεγονός ότι τα σκευάσματα είναι πιο τοξικά από τις καθαρές ουσίες 

ενδεχομένως να οφείλεται στην αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα των 

φυτοφαρμάκων στα εμπορικά σκευάσματα σε σχέση με την καθαρή τους 

μορφή. Επίσης οι μεγαλύτερες τιμές τοξικότητας που παρουσίασαν τα εμπορικά 

σκευάσματα μπορεί να οφείλεται και στα πρόσθετα υλικά που περιέχονται σ’ 

αυτά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή τους στη γεωργία.

6) Τα αποτελέσματα από την συνδυασμένη δράση των ουσιών επιβεβαιώνει την 

πεποίθηση ότι όταν έχουμε ένα δείγμα από διάφορα χημικά τότε αυτό το δείγμα 

μπορεί να εκδηλώσει εντονότερα ή μη αποτελέσματα από ότι τα μεμονωμένα 

συστατικά που το αποτελούν. Άρα χρήζει ιδιαίτερης σημασίας να μελετηθούν 

τα συνδυασμένα αποτελέσματα πολλών χημικών ουσιών σε ένα μείγμα με 

στόχο μέχρι και την αναθεώρηση των ορίων που καθορίζονται από την 

νομοθεσία για την ποιότητα του νερού και την αποδεκτή σύσταση των 

απορροών. Προκύπτει επίσης το ερώτημα σχετικά με τους μηχανισμούς που 

προκαλούν συνεργισμό, ανταγωνισμό, προσθετικότητα στην συνδυασμένη 

δράση των χημικών ουσιών, η γνώση των οποίων είναι περιορισμένη.

7) Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων, η Daphnia magna φαίνεται να είναι 

σαφώς πιο ευαίσθητος οργανισμός από την Artemia franciscana. Σχεδόν σε 

όλες τις περιπτώσεις οι ουσίες που μελετήθηκαν παρουσίασαν υψηλότερη 

τοξική δράση στη D. magna σε σχέση με την A. franciscana.
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8) Μαζί με το γεγονός ότι μιλάμε για ζωντανούς οργανισμούς πρέπει επίσης να 

επισημάνουμε το γεγονός ότι οι οργανισμοί είναι απομονωμένοι από το φυσικό 

τους περιβάλλον. Δηλαδή εμείς φροντίζουμε να αναπτύσσουμε τις συνθήκες τις 

απαραίτητες για την επιβίωσή τους αλλά δεν παύουν οι συνθήκες αυτές να είναι 

τεχνητές. Στο φυσικό περιβάλλον μπορεί η συμπεριφορά και η απόκριση ενός 

οργανισμού να είναι εντελώς διαφορετική διότι ταυτόχρονα εκτίθεται σε πολλές 

ουσίες των οποίων η συνύπαρξη μπορεί να είναι προσθετική, συνεργιστική ή 

ανταγωνιστική. Γι’ αυτό με τα αποτελέσματα των πειραμάτων αξίζει και πρέπει 

να είμαστε αυστηροί αν σκεφτούμε την πληθώρα των ουσιών που κυκλοφορούν 

στο εμπόριο και μπορεί να καταλήξουν σε έναν φυσικό αποδέκτη.

DAPHNIA MAGNA, ARTEMIA FRANCISCANA
FOSTHIAZATE, METALAXYL-M, IMIDACLOPRID
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ
ΥΠΑΤΙΑ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Foslfu oaoie
CONC. NUMBER NUMBER PERCENT BINOMIAL

EXPOSED DEAD DFAn PROB.(%)
100 20 19 95 , 2.002716E-03
50 20 16 80 .5908966
25 20 13 65 13.1588
12.5 20 14 70 5.765915
6.25 20 12 60 25.17223
4 20 1 5 2.002716E-03

THE BINOMIAL TEST SHOWS THAT 4 AND 50 RE
USED AS STATISCALLY SOUND CONSERVATIVE 95 PERCENT
CONFIDENCE LIMITS SINCE THE ACTUAL CONFIDENCE LEVEL
ASSOCIATED WITH THESE LIMITS IS 99.4071 PERCENT.
AN APPROXIMATE LC50 FOR THIS SET OF DATA IS 5.829332

>>>>>>>>RESULTS CALCULATED USING THE MOVING AVERAGE METHOD
SPAN G LC50 95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS

4 .1301077 9.987271 6.831559 13.63292
>>>>>>>RESULTS CALCULATED USING THE PROBIT METHOD

ITERATIONS G H GOODNESS OF FIT PROBABILITY
4 .8366173 2.996019 . 01747

S . -jCE the PROBABILITY IS LESS THAN 0.05, RESULTS CALCULATED
USING THE PROBl'T METHOD PROBABLY SHOULD NOT BE USED.

SLOPE = 1.523088
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS = .1299683 AND 2 . 916207

LC50 = 9.962597
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS = .0658422 AND 33.07089
LCl = .2955921
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS = 2.026112E-19 AND 2.141209



Χ^ηΐ dacloprtd
CONC. NUMBER NUMBER PERCF^T BINOMIAL

EXPOSED DEAD DEAD PROB. (%)
100 20 14 70 5.765915
50 20 11 55 41.19015
L2.5 20 7 35 13.1588
1.25 20 3 15 .1288414

. 125 20 4 20 .5908966
1.57 20 1 5 - 2.002716E-03

THE' BINOMIAL TEST SHOWS THAT 6.25 AND + INFINITY CAN BE
USED AS STATISCALLY SOUND CONSERVATIVE 95 PERCENT
CONFIDENCE LIMITS SINCE THE ACTUAL CONFIDENCE LEVEL
ASSOCIATED WITH THESE LIMITS IS 99.87116 PERCENT.
AN APPROXIMATE LC50 FOR THIS SET OF DATA IS 35.47113

>>>>>>>>RESULTS CALCULATED USING THE MOVING AVERAGE METHOD
SPAN G LC50 95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS

3 .2658882 34.8489 19.52512 79.1181
>>>>>>>RESULTS CALCULATED USING THE PROBIT METHOD

ITERATIONS G H GOODNESS OF FIT PROBABILITY
4 .1511129 1 .8091691

S( PE = 1.07129
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS = .6548448 AND 1.487735

LC5n = 34.37755
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS 
LC1 = .2313783
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS

19.75146 AND 80.08447 

1.480843E-02 AND .8155732

c



Fo sWuo toll·?. C IVJ^rna^ioriri)
CONC. NUMBER NUMBER PERCENT BINOMIAL

EXPOSED DEAD DEAD PROB.(%)
1 20 19 95 2.002716E-03
. 5 20 15 75 2.069473
.25 20 6 30 5.765915
. 125 20 3 15 . 1288414
.0625 20 0 0 9.536743E-05

THE BINOMIAL TEST SHOWS THAT .125 AND . 5 CAN BE
USED AS STATISCALLY SOUND CONSERVATIVE 95 PERCENT
CONFIDENCE LIMITS SINCE THE ACTUAL CONFIDENCE LEVEL
ASSOCIATED WITH THESE LIMITS IS 97.80168 PERCENT.
AN APPROXIMATE LC50 FOR THIS SET OF DATA IS .339267

>>>>>>>>RESULTS CALCULATED USING THE MOVING AVERAGE METHOD
SPAN G LC50 95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS

4 6.572942E-02 .3137685 . 248033 .4098195
>>>>>>>RESULTS CALCULATED USING THE PROBIT METHOD

ITERATIONS G H GOODNESS OF FIT PROBABILITY
4 .1025741 1 . 7209539

SLOPE = 3.215024
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS = 2 .185342 AND 4.244705

LC50 = . ^1 «-*046
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS = . 249857 AND 4090366
LC1 6.013382E-02
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS = 2.655759E-02 AND 9.383743E-02



M e.^\co<ij£-M dcym \ l)
CONC. NUMBER NUMBER PERCENT BINOMIAL

EXPOSED DEAD DEAD PROB.(%)
62.5 20 18 90 2.012253E-02
31.25 20 10 50 58.80985
15.62 20 4 20 . 5908966
7.81 20 1 5 2.002716E-03
3.9 20 1 5 2.002716E-03

THE BINOMIAL TEST SHOWS THAT 15.62 AND 62.5 CAN BE
USED AS STATISCALLY SOUND CONSERVATIVE 95 PERCENT 
CONFIDENCE LIMITS SINCE THE ACTUAL CONFIDENCE LEVEL 
ASSOCIATED WITH THESE LIMITS IS 99.38898 PERCENT.
AN APPROXIMATE LC50 FOR THIS SET OF DATA IS 31.25

>>>>>>>>RESULTS CALCULATED USING THE MOVING AVERAGE METHOD 
SPAN G LC50 95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS

3 .1030924 28.42689 22.1638R 38.63469
>>>>>>>RESULTS CALCULATED USING THE PROBIT METHOD

ITERATIONS G H GOODNESS OF FIT PROBABILITY
5 .1212014 1 .2572967

SLOPE = 2.677211
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS = 1.745167 AND 3.609255

LC50 = 27.56736
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS 
LC1 = 3.726366
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS

21.06634 AND 37.95151

1.337014 AND 6.291187



Umi' dado p rid ((X) η$ dor)
CONC. NUMBER NUMBER PERCENT BINOMIAL

EXPOSED DEAD DEAD PROB.(%)
125 20 15 75 2.069473
62.5 20 8 40 25.17223
31.25 20 6 30 5.765915
15.62 20 3 15 .1288414
7.81 20 2 10 2.012253E-02

THE BINOMIAL TEST SHOWS THAT 15.62 AND 125 CAN BE
USED AS STATISCALLY SOUND CONSERVATIVE 95 PERCENT
CONFIDENCE LIMITS SINCE THE ACTUAL CONFIDENCE LEVEL
ASSOCIATED WITH THESE LIMITS IS 97.80168 PERCENT.
AN APPROXIMATE LC50 FOR THIS SET OF DATA IS 75.80763

>>>>>>>>RESULTS CALCULATED USING THE MOVING AVERAGE METHOD
SPAN G LC5 0 95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS

2 .4747714 69.65875 42.66795 138.3543
>>>>>>>RESULTS CALCULATED USING THE PROBIT METHOD

ITERATIONS G H GOODNESS OF FIT PROBABILITY
3 . 1930681 1 . 6986904

SLOPE = 1.59792
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS = .8958015 AND 2.300038

LC50 = 64.57577
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS = 43.30135 AND 122.5408
LC1 2.259084
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS = .2276249 AND 5.734451



pfa^ujosCCu)
CONC. NUMBER NUMBER PERCENT BINOMIAL

EXPOSED DEAD DEAD PROB.(%)
. 5 20 20 100 9.536743E-05
.25 20 18 90 2.012253E-02
. 125 20 14 70 5.765915
. 0625 20 2 10 2.012253E-02
. 0312 20 0 0 9.536743E-05

THE BINOMIAL TEST SHOWS THAT . 0625 AND . 25 CAN BE
USED AS STATISCALLY SOUND CONSERVATIVE 95 PERCENT
CONFIDENCE LIMITS SINCE THE ACTUAL CONFIDENCE LEVEL
ASSOCIATED WITH THESE LIMITS IS 99 .95975 PERCENT.
AN APPROXIMATE LC50 FOR THIS SET OF DATA IS .1008018

>>>>>>>>RESULTS CALCULATED USING THE MOVING AVERAGE METHOD
SPAN G LC5 0 95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS

4 5.138395E-02 . 1 1 3 0 9 TR 9.067613E- 02 .1393496
>>>>>>>RESULTS CALCULATED USING THE PROBIT l»i£i’l'HOD

ITERATIONS G H GOODNESS OF FIT PROBABILITY
5 .1205308 1 . 5582947

SLOPE = 4.551154
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS = 2.971105 AND 6.131202

LC50 = .11061R3
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS — 0900037 AND . 1358969
LCl = 3.4η«4Ρ-ικ-η2
95 PERCENT CONFIDENCE LIMITS = 1.743573E-02 AND 4.823811E-02
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Figure 1. Schema general du devenir des pesticides dans les sols: principaux processus 
controlant leur disponibilite (ou Γexposition).



compartiment ou se fait

Figure 4. Schema general d un scenario d’exposition. Le polluant est emis par une source 
(appareil de traitementphytosanitaire, par exemple). II est transfere dans divers compartments 
(sols, eaux...). L’exposition a lieu dans le compartiment ou se trouvent les organismes vivants 
cibles (ex. : solution du sol pour les racines).
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Figure 5. Comportement des pesticides dans les sols: processus pris en compte lors de 
1’evaluation des risques environnementaux dans la procedure d’homologation.
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Table 3.1 Trophic levels showing the commonly used representatives in ecotoxicity testing

Trophic
level

Description Example Species generally 
used in testing

1 Primary producer Algae Blue green algae

2 Primary consumers Daphnia Daphnia magna

3 Secondary consumers 
(carnivores)

Water spider No defined species

4 Tertiary consumers 
(carnivores)

Fish Trout/blue gilled 
sun fish

5 Quarternary consumers 
(carnivores)

Birds of prey Quail3

a Not a typical level 5 consumer but used to represent the type because of ease of keeping; however, this 
animal does represent a human food species which is another important consideration.
From Shaw and Chadwick, 1995, TEN, 2, 81.

Table 3.2 Three categories of plants used in the terrestrial plant growth test based on the 
major human food plant groups

Category 1 Monocotyledons
e.g. rye grass, rice, oats, wheat, sorghum

Category 2 Brassicas
e.g. mustard, rape, radish, turnip, Chinese cabbage 

Category 3 Legumes, etc.
e.g. vetch, mung beans, red clover, fenugreek, lettuce, cress

From Shaw and Chadwick, 1995, TEN, 2, 82.

Table 3.4 Bird species used in the avian test to represent 
trophic level 5

Bobwhite quail 
Pigeon
Ring-necked pheasant

Reg-legged partridge 
Mallard duck

Colinus virginianus 
Columba spp. 
Phasianus 

colchicus 
Alectoris ruff a 
Anas platyrhynchos



Substances ‘dangerous to the environment’

Risk
Phrase
R50
R50, R53 
R51, R53 
R52, R53 
R52, R53

R50
R50, R53 

R51, R53 

R52, R53

Toxicity Readily
Degradable

EC50 < 1 mg l-1 Yes
EC50 < 1 mg 1_1 No
1 < EC50 < lOmgl-1 No
10 < EC50 < lOOmgr1 No
Undetermined No

Symbol ‘Ν’

Required 
Required 
Required 
Not required 
Not required

Very toxic to aquatic organisms
Very toxic to aquatic organisms and may cause long-term adverse 
effects in the environment.
Toxic to aquatic organisms and may cause long-term adverse 
effects in the aquatic environment.
Harmful to aquatic organisms and may cause long-term adverse 
effects.

R54
R55
R56
R57
R58
R59

Toxic to flora 
Toxic to fauna 
Toxic to soil organisms 
Toxic to bees
May cause long-term adverse effects in the environment 
Dangerous to the ozone layer.

The risk assessment involves predicting the amount of a substance that will enter 
the environment and comparing this with acute and prolonged toxicity studies. 
Predicted environmental concentration (PEC) should be:

1000 x lower than the acute LC50/EC50 for the most sensitive species (algae, 
Daphnia or fish)

50 x lower than the lowest NoEC value from prolonged toxicity tests involving at 
least two taxonomic groups

10 x lower than the lowest NoEC value where data from three taxonomic groups 
are available.

The concentration for environmental concern (ECC) is thus:

____________ LC50/EC50____________
Assessment factor (1000, 50 or 10)

l.C, CWduicli 1

<cnbiroriwenttLl 
ond Pronas, 012. os/p
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Σχήμα 14.4. Απλοποιημένη τροφική αλυσίδα για τις Μεγάλες Λίμνες με τυπικές συγκε
ντρώσεις DDT για μερικά είδη.
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IV
πτεροχελίδονο

Σχήμα 19 , . feJODU
Προοδευτική συσσώρευση μιας χημικής ουσίας (Dieldri’nJ κατά, 
μήκος των τροφικών αλυσίδων, σε θαλάσσιους οργανισμούς. 
Ramade, 1982.
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9.

t India* SCr>i Ηχι Γβ ACT/)-
£>>.>, Pouts. S20G

Le point sm»* I ex directive

et lc* i*evnsion des substances actives

nexe I de la directive n° 91/41 4/CE du 1 5 juillet 1991

Substances actives dont ('incorporation est autorisee dans les produits (inscrites 
a I'annexe I de la directive 91/414/CE) (decisions de la CEE parues au Journal 
officiel de I'Union europeenne).

Nom Entree en vigueur Expiration Nom Entree en vigueur Expiration

Substances chimiques Substances chimiques (suite)

Acetamipride 01/01/05 31/12/14 lodosulfuron 01/01/04 31/12/13
Acibenzolar-S-methyl 01/10/01 30/09/11 (+ iodosulferon-methyl-sodium)
Acide benzoique 01/06/04 31/05/14 loxynil 01/03/05 28/02/15
Alphametrine 01/03/05 28/02/15 Iprcdione 01/01/04 31/12/13
(Alphacypermethrine) Iprovalicarb 01/07/02 30/06/11
Aminotriazole 01/01/02 31/12/11 Iscproturon 01/01/03 31/12/12
(Amitrolej Isoxafiutole 01/10/03 30/09/13
Azimsulfuron 01/10/99 01/10/09 Kresoxym methyl 01/02/99 31/01/09
Azoxystrobine 01/07/98 01/07/08 Lambda-cyhalothrlne 01/01/02 31/12/11
Benalaxyl 01/03/05 28/02/15 laminarine 01/04/05 31/03/15
Bentazone 01/08/01 31/07/11 linuron 01/01/04 31/12/13
Betc-cyflufhrine 01/01/04 31/12/13 Meccprop 01/06/04 31/05/14
Bromoxynil 01/03/05 28/02/15 Mecoprop-P 01/06/04 31/05/14
Carfentrazone-ethyl 01/10/03 30/09/13 Mepcnipyrim 01/10/04 30/09/14
Chlcrprophame 01/02/05 31/01/15 Mesosulfjron 01/04/04 31/03/14
C i nido n-ethy 1 01/10/02 30/09/12 Mesotricne 01/10/03 30/09/13
Cyazcfamid 01/07/03 30/06/13 Metabxyl-M 01/10/02 30/09/12
Cyclanilide 01/10/01 30/09/11 v!=mefenoxam|
Cyfluthrine 01/01/04 31/12/13 Metboxyfenozide 01/04/05 31/03/15
Cyhabfop butyl 01/10/02 30/09/12 Metsulfurcn methyle 01/07/01 30/06/11
2,4-D 01/10/02 30/09/12 Molinate 01/08/04 31/07/14
2,4-DB 01/01/04 31/12/13 Qxadiargyl 01/07/03 30/06/11
Deltcmethrine 01/11/03 31/10/13 Oxasu Huron 01/07/03 30/06/11
Desmediphame 01/03/05 28/02/15 Paraquat 01/11/04 31/10/04
Dimethencmide-P 01/01/04 31/12/13 Pendimethcline 01/01/04 31/12/13
(DMTA-P) Phenmediphcme 01/03/05 28/02/15
Diquat 01/02/02 31/12/11 Phosphate ferrique 01/10/01 30/09/11
Esfenvalerafe 01/08/01 31/07/11 Picolincfene 01/10/02 30/09/12
Ethofumesate 01/03/03 28/02/13 Picoxystrobine 01/01/04 31/12/13
Ethoxysulfuron 01/07/03 30/06/13 Prohexadioneoalcium 01/10/00 01/10/10
Famoxadone 01/10/02 30/09/12 Propiconazole 01/06/04 31/05/14
Fenamidone 01/10/03 30/09/13 Propinebe 01/04/04 31/03/14
Fenhexamide 01/06/01 31/05/11 Propoxycarbazcne 01/04/04 31/03/14
Fiazasulfuron 01/06/04 31/05/14 (ou propoxycarbazone de sodium)
Florasulam 01/10/02 30/09/12 Propyzamide 01/04/04 31/03/14
Flufenacet 01/01/04 31/12/13 Prosulfuron 01/07/02 30/06/11
(ex Fluthiamide) Pymetrozine 01/10/01 30/09/11
Flumioxazine 01/01/03 31/12/12 PyTaclostrobine 01/06/04 31/05/14
Flupyrsuifuron-methyl 01/07/01 30/06/11 Pyraflufen-ethyl 01/10/01 30/09/11
Fluroxypyr 01/12/00 30/11/10 Pyridate 01/01/02 31/12/11
Flurtamone 01/01/04 31/12/13 Quinoxyfen 01/09/04 31/08/14
Foramsulfuron 01/07/03 30/06/13 Silthiofam 01/01/04 31/12/13
Fosthicsate 01/01/04 31/12/13 5-metolachbre 01/04/05 31/03/15
Glyphosate 01/07/02 30/06/12 Spiroxamine 01/09/99 01/09/09
Hydrazide maleique 01/01/04 31/12/13 Sulfosulfuron 01/07/02 30/06/11
Imczalil 01/01/99 31/12/08 suite p. 26
Imczamox 01/07/03 30/06/13
Imazosulfuron 01/04/05 31/03/15 on? ete inscrites depuis la derniere edition.
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(somme de captane et de folpel.) 
autres fruits.............................0,1

FOLPEL

haricot.........................

(fongicide]

............ 2
autres legumes.............. ...... 0,1 laitue............................. ............ 2
baies et petits fruits...... ...... 3 poireau........................ .................2
ble........................................ ...... 0,05 pois............................... ................ 2
chicoree............................. ........ 2 raisin de cuve........... ............ 10
colza................................... ......0,05 raisin de table........... .............3
endive................................ ...... 2 scarole......................... ............ 2
fruits a noyau................ ......2 tomate......................... ............ 3
fruits a pepins............... ...... 3 vin................................. ............ 0,05

haricot.............................. ...... 0,05

FOMESAFEN
[herbicide]

FORAMSULFURON

cereales................................... 0,01 (LQ, C)
fruits (frais, seches ou non 
cuits, conserves par 
congelation, sans addition
de sucre)..................................0,01 (LQ, C, F)
graines oleagineuses.........0,01 (LQ, C, F)
houblon...................................0,05(LQ,C, F)

legumes (frais ou non 
cuits, a I'etat congele ou
seche)...................................
legumineuses sechees.
mais (fourrage)................
noix........................................
pomme de terre...............
the..........................................

[herbicide]

0,01 (LQ, C, F) 
0,01 (LQ, C, F) 
0,05
0,01 (LQ, C, F) 
0,01 (LQ, C, F) 
0,05 (LQ.C, F)

FORMETANATE
------------------------------------------------- 1 (insecticide - acaricide]

fraise...........................................5 melon........................................0,2

FOSETYL-AL
------------------------------------- [f0ngjc,de]

(exprimee en ethyl phosphite et entre parenthese en acide phosphoreux.)
agrumes....
ananas.......
artichaut .... 
concombre 
cornichon.. 
courgette... 
endive.........

5 (50) (AP) fraise..........................................5(50)(AP)
1 (25) (AP) houblon....................................120 (1000) (AP)
1 (25) (AP) melon........................................2(50)
2 (50) (AP) pomme..................................... 1 (25) (AP)
2 (50) (AP) raisin.......................................... 5(50)(AP)
2 (50) (AP) salades..................................... 5(50)(AP)
1 (25) (AP) tomate...................................... 1 (25) (AP)

banane

FOSTHIAZATE
Inematicide]

0,05 (T4) pomme de terre.................... 0,05

G LUFOSIN ATE-AM M ONIUM

agrumes................................... 0,5
baies et petits fruits.............. 0,5
banane.......................................0,5
carotte....................................... 0,5
cerise..........................................0,5
chicoree.....................................0,5
choux..........................................0,5
epinard......................................0,5
fruits a noyau......................... 0,5
fruits a pepins........................ 0,5
haricot.......................................0,5

laitue...........................................0,5
mache........................................ 0,5
mais............................................0,5
mais doux.................................0,5
noisette......................................0,5
noix............................................. 0,5
oignon....................................... 0,5
olive............................................0,5
pomme de terre.....................0,5
raisin...........................................0,5
soja............................................. 0,5

(herbicide]
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MANCOZEBE (suite)

groseille a maquereau....... 5 (UE)
haricot ecosse...................... 0,1
haricot non ecosse..............1 (UE)
houblon...................................25
igname....................................0,05
laitue et similaires............... 5
legumes-bulbes (sauf
oignon de printemps)........0,5
legumes-racines et
legumes-tubercules............0,2
legumes-tiges.......................0,5
mandarine..............................2
melon...................................... 2
noix........................................... 0,1
oignon de printemps......... 1
olive.......................................... 5
orange..................................... 2

orge..........................................2 (UE)
peche....................................... 2
poire.........................................2
poireau....................................3 (UE)
pois de conserve................. 0,2
pois ecosse............................ 0,1
pois non ecosse...................1 (UE)
pomme de terre...................0,3
prune....................................... 1
radis..........................................2
raisin.........................................2
salsifis...................................... 0,2
seigle....................................... 1 (UE)
the......................................... ....0,1
tomate.....................................3 (UE)
tournesol................................. 0,1 (UE)

MANEBE

(voir mancozebe.)
(fongicide)

MECOPROP (ou mcpp)
—— . [herbicide]

ble (grains)..............................0,05 ble(paille)................................ 1

MECOPROP-P (ou mcpp-p)
[herbicide]

cereales....................................0,05 ray-grass................................. 0,05

MEFENOXAM
--------------------------------------- [fongicide]

agrumes...................................0,5 (P*)
ail................................................ 0,05
autres baies et petits fruits
(autres que sauvages).........0,02 (LQ, P*)
autres choux 
(developpement
d'inflorescence).....................0,02 (LQ, P*)
autres choux 
(developpement des
feuilles)......................................0,02 (LQ, P*)
autres choux pommes.........0,02 (LQ, P*)
autres cucurbitacees a
peau comestible....................0,02 (LQ, P*)
autres cucurbitacees a
peau non comestible...........0,02 (LQ, P*)
autres epinards et
similaires.................................. 0,02 (LQ, P*)
autres laitues et similaires 0,02 (LQ, P*j
autres legumes-fruits..........0,02 (LQ, P*)
autres legumes-racines et
legumes-tubercules..............0,02 (LQ, P*)
baies et fruits sauvages...... 0,02 (LQ, P*)
brocolis.............................................. 0,05 (P*)
carotte................................................ 0,1 (P*)
cereales.....................................0,02 (LQ, P*)
champignons..........................0,02 (LQ, P*)
choux-fleurs.................................... 0,05 (P*)
choux non pommes.............0,2 (P*)
choux pommes.............................. 0,05 (P*)
choux-raves............................ 0,02 (LQ, P*)
concombre.......................................0,5 (P*)
cresson d'eau..........................0,02 (LQ, P*)
echalote.................................... 0,05
endive.................................................0,3 (P*)

epinard.................................... 0,05 (P*)
fines herbes............................0,02 (LQ, P*)
fraise (autre que fraise des
bois)...........................................0,3 (P*)
fruits a noyau........................ 0,02 (LQ, P*)
fruits a pepins....................... 0,02 (LQ, P*)
fruits de ronces (autres
que sauvages)....................... 0,02 (LQ, P*)
fruits divers............................0,02 (LQ, P*)
graines oleagineuses.........0,05 (LQ, P*)
houblon................................... 10 (P*)
laitue......................................... 2 (P*)
legumes-bulbes................... 0,02 (LQ, P*)
legumes-tiges (frais)...........0,02 (LQ, P*)
legumineuses potageres
(fraiches).................................0,02 (LQ, P*)
legumineuses sechees...... 0,02 (LQ, P·*)
mais...........................................0,02
mais doux................................0,02 (LQ, P*)
melon.......................................0,05 (P*)
noix (ecalees ou non)..........0,02 (LQ, P#)
oignon......................................0,05
pasteque.................................. 0,05 (P*)
pois de conserve.................. 0,1
poivron.................................... 0,5 (P*)
pomme de terre................... 0,02 (LQ, P*)
raisin de cuve........................ 1 (P*)
raisin de table........................ 1 (P*)
salsifis.......................................0,02
scorsonere............................. 0,02
tabac......................................... 5
the.............................................. 0,05 (LQ, P*)
tomate......................................0,2 (P*)
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IMAZALIL

agrumes (fruit entier)........5
agrumes (pulpe)..................0,1
autres fruits........................... 0,02
autres legumes....................0,02
banane (fruit entier)............2 (14/10/1991)
banane (pulpe)..................... 0,2

(14/10/1991)
cereales...................................0,02
chicoree Witloof (racines) 0,1 
cucurbitacees a peau 
comestible..............................0,2

[fongicide]

endive.......................................0,02 (UE)
fruits a pepins......................5
graines oleagineuses.........0,02
houblon..................................0,1
melon......................................2 (UE)
pomme de terre de
conservation........................ 5
pomme de terre primeur...0,02
the.............................................0,1
tomate.................................... 0,5 (UE)

IMAZAMETHABENZ-METHYL

avoine....................................... 0,05
ble...............................................0,05
orge........................................... 0,05
sarrasin.....................................0,05

seigle........................................ 0,05
tournesol................................. 0,05
triticale......................................0,05

(herbicidel

IMAZAMOX

cereales.................................. 0,05 (LQ, C)
fruits (frais, seches ou non 
cuits, conserves par 
congelation, sans addition
de sucre).................................0,05 (LQ, C, F)
graines oleagineuses.........0,05(LQ, C, F)
houblon.................................. 0,1 (LQ, C, F)

legumes (frais ou non 
cuits, a I'etat congele ou
seche)..................................
legumineuses sechees..
noix.......................................
pomme de terre...............
the.........................................

[herbicide]

0,05 (LQ,C, F) 
0,05 (LQ, C, F) 
0,05 (LQ, C, F) 
0,05 (LQ, C, F) 
0,1 (LQ, C, F)

IMAZAQUINE
-------------------------------------- [substance decroissance]

avoine....................................... 0,05
ble...............................................0,05
orge...........................................0,05

sarrasin.....................................0,05
seigle.........................................0,05
triticale......................................0,05

IMIDACLOPRIDE

abricot......................... ............ 0,3 peche............................. ..........0,3
avoine.......................... ............0,1 pomme de terre......... ..........0,05
ble................................ ............0,1 prune............................. ..........0,05
fruits a pepins.......................0.3 sarrasin.......................... ......... 0,1
ma'is.............................. ............ 0,1 seigle............................. ..........0,1
melon......................... ............0,1 tournesol...................... ..........0,1
orge.............................. ............ 0,1 triticale........................... ..........0,1

[insecticide]

brocolis................................... 0,2
choux-fleurs..........................0,2
choux pommes....................0,1
ma'is doux...............................0,01
poire........................................ 0,3
poivron................................... 0,1

INDOXACARBE
------------------------------------------- [insecticide]

pomme................................... 0,3
raisin de cuve....................... 0,2
raisin de table....................... 0,2
tomate.................................... 0,1
vin............................................. 0,02

IODOSULFURON-METHYL-SODIUM
------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 [herbicide]

cereales (grains).................. 0,05 cereales (paille).....................0,05

IOXYNIL

cereales................................... 0,05
[herbicide]
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AGRITOX - Base de donnies sur les substances actives phytopharmaceutiques

L'INRA, malgri le soin apporti 0 cette rialisation, ne saurait xtre tenu pour responsable de toute erreur ou omission dans les donnies communiquies et de 
I'utilisation qui pourrait en xtre faite, celle-ci restant de la responsabiliti de I'utilisateur.

Droits et devoirs des utiiisateurs

Accueil > Liste des substances / Guide >

FOSTHIAZATE / UE

Sommaire de la fiche : Identiti, Physicg-CMrvie, Tgxjciti, Enyirgnnement, Ecgtgxjciti, Classement etLMR

Derni0re mise 0 jour de la fiche d'information le 19/08/2005

1 - IDENTITI

Substance active : fosthiazate

Source de I'information : union europienne

Activiti biologique principale : nematicide

Famille chimique : organo-phosphori

Dinominations

PRO: fosthiazate 
BSI: fosthiazate 
CAS : 98886-44-3 
CIP : 585

Noms chimiques

CAS : 0-Ethyl-S-(1 -methylpropyl)(2-oxo-3-thiazolidinyl)phosphonothioate 

Formule brute : C9 H18 N 03 P S2

IUPAC : (RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate

Pureti minimale :930 

Poids moliculaire: 283.36

2 - PROPRIITIS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Haut de page

2.1 ETAT PHYSIQUE

• liquide incolore incolore, odeur sulfureuse * •

2.2 PRESSION DE VAPEUR (TENSION DE VAPEUR)

. 0.56 mPa 0 25-°€----—-------
(Source de I'information : union europienne)

• 2.1 mPa 0 35 °C
(Source de I'information : union europienne)

. 5.1 mPa 0 45 °C
(Source de I'information : union europienne)



2.3 CONSTANTE DE HENRY

• (176 e-5 Pa*m3/mole
(Source de I'information : union europienne)

2.4 SOLUBILITIS DANS L'EAU

• 9.0-g/l Θ 25 °C et au pH de 7 
(Source de I'information : union europienne)

• 9.88 g/l ΰ 25 °C et au pH de 5 
(Source de I’information : union europienne)

• 9.46 g/l 0 25 °C et au pH de 9 
(Source de I'information : union europienne)

2.5 SOLUBILITIS DANS LES SOLVANTS ORGANIQUES

• acetate ethyl: miscible
(Source de I'information : union europienne)

• acetone : miscible
(Source de I'information : union europienne)

• acetonitrile : miscible
(Source de I'information : union europienne)

• dichloromethane : miscible
(Source de I'information : union europienne)

. hexane : 15.1 g/l
(Source de I’information : union europienne)

• methanol: miscible
(Source de I'information : union europienne)

• n methylpyrrolidone : soluble 0 20 °C
(Source de I'information : union europienne)

• octanol: miscible
(Source de I'information : union europienne)

• propane-2-ol: soluble 0 20 °C
(Source de I'information : union europienne)

• toluene : miscible
(Source de I'information : union europienne)

2.6 COEFFICIENT DE PARTAGE OCTANOL/EAU

. log P: 1.68 0 25 °C
(Source de I'information : union europienne)

2.7 VITESSE D'HYDROLYSE (STABILITE)

• temps de demi-vie : 177 jour(s) au pH de 5 
(Source de I'information : union europienne)

• temps de demi-vie : 104 jour(s) au pH de 7 
(Source de I'information : union europienne)

. temps de demi-vie : 3 jour(s) au pH de 9 
(Source de I'information : union europienne)

2.8 VITESSE DE PHOTOLYSE DANS L'EAU

• DT50 : 80.3 jours au pH de 5 
lumiSre : DT50 nuit: 105 j
(Source de I'information : union europienne)



• DT50 : 89.3 jours au pH de 5 
lumiSre : DT50 nuit: 128 j
(Source de I'information : union europienne)

2.9 RENDEMENT QUANTIQUE de la phototransformation dans I'eau ΰ lambda > 290 nanometres

2.10 DISSOCIATION DANS I’EAU

• Absence de dissociation

3 - TOXICITI

Haut de page

3.1 ABSORPTION, DISTRIBUTION, ILIMINATION ET MITABOLISME

• Absorption orale, rat
90 %. basie sur I'excrition urinaire et I'expiration.
(Source de I'information : union europienne)

• Accumulation, rat
largement et rapidement distribui.
(Source de I'information : union europienne)

• Accumulation, rat
faible potentiel d'accumulation.
(Source de I'information : union europienne)

• Elimination, rat
>90 %. rapidement excriti par I'urine et Pair en 48 heures.
(Source de I'information : union europienne)

• Mitabolisme, rat
largement mitabolisi :ouverture du cycle thiazolidone, hydrolyse et oxydation et conjugaison.
(Source de I'information : union europienne)

3.2 ABSORPTION DERMALE

• Aucune itude
Produit testi : substance active 
Absorption dermale : 10 %
basi sur la comparaison entre les toxicitis aigue orale et dermale. 
(Source de I'information : union europienne)

3.3 TOXICm AJGUA PAR VOIE ORALE

• DL50 rat: 73 mg/kg - Sexe : M 
(Source de I'information : union europienne)

• DL50 rat: 57 mg/kg - Sexe : F 
(Source de I'information : union europienne)

• DL50 souris : 104 mg/kg - Sexe : M 
(Source de I'information : union europienne)

• DL50 souris : 91 mg/kg - Sexe : F 
(Source de I'information : union europienne)

3.4 TOXICITI AIGUA PAR VOIE DERMALE

• DL50 rat: 2372 mg/kg - Sexe : M 
(Source de I’information : union europienne)

. DL50 rat: 853 mg/kg - Sexe : F 
(Source de I'information : union europienne)

3.5 TOXICITI AIGUA PAR INHALATION

. Toxiciti aigue par inhalation, 4 heures, rat - Sexe : M 
CL50 : 0.83 mg/I d'air



(Source de ['information : union europienne)

• Toxiciti aigue par inhalation, 4 heures, rat - Sexe : F 
CL50 : 0.56 mg/I d'air
(Source de ('information : union europienne)

3.6 IRRITATION CUTANIE

• Test d'irritation cutanie, lapin : pratiquement non irritant
(Source de ('information : union europienne)

3.7 IRRITATION OCULAIRE

• Test d'irritation oculaire, lapin : pratiquement non irritant
(Source de Pinformation : union europienne)

3.8 SENSIBILISATION CUTANIE

• Sensibilisation retardie par voie cutanie (M&K), cobaye : sensibilisant
(Source de Pinformation : union europienne)

3.9 GINOTOXICITI

. Pas de potentiel ginotoxique (itude(s) in vitro et in vivo)
(Source de Pinformation : union europienne)

3.10 TOXICITI TTERME ET CANCIROGINOSE

• Toxiciti par voie orale, 90 jours , rat - Sexe : F 
DSE/CSE = 0.9 mg/kg p.c./j = 10.7 ppm
(Source de Pinformation : union europienne)

• Toxiciti par voie orale, 90 jours , chien - Sexe : MF 
DSE/CSE = 0.5 mg/kg p.c./j
(Source de Pinformation : union europienne)

• Toxiciti par voie orale, 1 an , chien - Sexe : MF 
DSE/CSE = 0.5 mg/kg p.c./j
(Source de Pinformation : union europienne)

• Toxiciti par voie orale, 2 ans , souris - Sexe : MF 
DSE/CSE = 3.1 mg/kg p.c./j = 30 ppm
(Source de Pinformation : union europienne)

• Toxiciti par voie orale et itude de la cancirogenOse, 2 ans , rat - Sexe : MF 
DSE/CSE = 0.42 - 0.55 mg/kg p.c./j = 10.7 ppm
(Source de Pinformation : union europienne) •

• Toxiciti par voie dermale, 21 jours , rat 
DSE/CSE = 2.5 mg/kg p.c./j
(Source de Pinformation : union europienne)

Toxiciti 0 court terme : cible(s) et effet(s)

. EspGce(s):
Effet(s): Changements histopathologiques dans les cortico surrinales, inhibition de I'acitylcholinestirase cervicale pour 
les 3 espSces 0 forte dose, ammie ligGre chez les rongeurs.
(Source de Pinformation : union europienne)

Toxiciti 0 long terme : cibles(s) et effet(s)

. Esp0ce(s):
Effet(s): Changements histopathologiques dans les cortico surrinales. Inhibition de I'acitylcholinestirase cervicale 
uniquement observie chez le rat.
(Source de Pinformation : union europienne)

CancirogenBse

Pas de potentiel cancirog9ne
(Source de Pinformation : union europienne)



3.11 TOXICITI SUR LA REPRODUCTION ET LE DIVELOPPEMENT

• Reproduction sur trois gimrations par voie orale, rat 
DSE parents = 0.7 mg/kg/j
DSE descendance = 0.7 mg/kg/j 
viabiliti de FI pendant la lactation 
(Source de I'information : union europienne)

• TiratogenOse par voie orale, rat 
DSE mere = 5 mg/kg/j
DSE developpement = >10 mg/kg/j 
(Source de I'information : union europienne)

• TiratogenOse par voie orale, lapin 
DSE mere = 2 mg/kg/j
DSE developpement =1.5 mg/kg/j 
(Source de I'information : union europienne)

Toxiciti sur la reproduction : effet(s)

• EspOce(s):
Effet(s): survie des petits riduites 0 100 ppm et retard de croissance et diminution du poids. 
(Source de I'information : union europienne)

3.12 NEUROTOXICITI

3.13 AUTRES ITUDES

• inhibition de I'acitylcholinestirase, administration orale, chez le rat, dose unique :
NOEL ACE plasmatique: 0.4 mg/kg/j, NOEL ACE irythrocytaire et cervicale > 4.0 mg/kg/j.. 
(Source de I'information : union europienne)

• neurotoxiciti retardie chez la poule :
le fosthiazate n'enh^ne pas de neurotoxiciti retardie.
(Source de I'information : union europienne)

• itude in vitro de Γ inhibition de I' acitylcholinestirase :
le fosthiazate n'inhibe pas I'acitylcholinestirase. il doit Ktre mitabolisi et activi par la fraction S9. 
(Source de I'information : union europienne)

• inhibition de I'acitylcholinestirase, administration orale, chez le rat,18 semaines :
NOEL pour I'inhibition de I'acitylcholinestirase plasmatique : 1 ppm
NOEL pour I'inhibition de I'acitylcholinestirase irythrocytaire : 5 ppm.
NOEL pour I'inhibition de I'acitylcholinesterase du cerveau > 10 ppm 
(Source de I'information : union europienne)

• itude de toxiciti du mitabolite BSA, acide 2-butanesulfonique, chez le rat:
DL50 VO rat: 1580 mg/kg,
bien absorbi par voie orale, excriti principalement par I'urine (76%) et inchangi. 
corrosif pour la peau et I'oeil de lapin.
NOEL VO, 28 j, rat >1000 mg/kg/j.
pas de potentiel mutagOne in vitro et in vivo.
(Source de I'information : union europienne)

3.14 DOSE JOURNALIORE ACCEPTABLE (DJA)

• DJA = 0.004mg/kg/j DSE = 0.4 mg/kg p.c./j (2 ans, voie orale, rat)
(Dicision de I'Union Europienne le 26/06/03)

3.15 DOSE DE RIFIRENCE AIGUA (DRfA ou ARfD)

• ARfD = 0.005 DSE = 0.5 mg/kg p.c./j (90 jours et 1 an, voie orale, chien )
(Dicision de I'Union Europienne le 26/06/03)

3.16 NIVEAU D'EXPOSITION ACCEPTABLE POUR L'OPIRATEUR (NEAO ou AOEL)

• AOEL = 0.005 DSE = 0.54 mg/kg p.c./j (90 jours, voie orale, chien )
(Dicision de I’Union Europienne le 26/06/03)

4 - COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT
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4.1 COMPORTEMENT DANS LE SOL

4.1.1 VOIES DE DEGRADATION

4.1.2 VITESSE DE DEGRADATION

4.1.2.1 VITESSE DE DEGRADATION : EN LABORATOIRE, CONDITIONS AEROBIES

4.1.2.2 VITESSE DE DEGRADATION : EN LABORATOIRE, CONDITIONS ANAEROBIES

4.1.2.3 VITESSE DE DEGRADATION : AU CHAMP

4.1.2.4 PHOTODEGRADATION : EN LABORATOIRE, CONDITIONS AEROBIES

4.1.2.5 PHOTODEGRADATION : EN LABORATOIRE, CONDITIONS ANAEROBIES

4.1.3 MOBILITE DANS LE SOL : ADSORPTION

4.1.4 MOBILITE DANS LE SOL

4.1.4.1 MOBILITE DANS LE SOL : AUTRES ETUDES AU LABORATOIRE

4.1.4.2 MOBILITE DANS LE SOL : AUTRES ETUDES AU CHAMP

4.2 COMPORTEMENT DANS L'EAU

4.2.1 PRODUITS D’HYDROLYSE

4.2.2 VITESSE D'HYDROLYSE

• temps de demi-vie : 177 jour(s) au pH de 5 
(Source de I'information : union europienne)

. temps de demi-vie : 104 jour(s) au pH de 7 
(Source de ['information : union europienne)

• temps de demi-vie : 3 jour(s) au pH de 9 
(Source de I'information : union europienne)

4.2.3 PRODUITS DE PHOTOLYSE DANS L'EAU

4.2.4 VITESSE DE PHOTOLYSE DANS L’EAU

• DT50 : 80.3 jours au pH de 5 
lumiSre : DT50 nuit: 105 j
(Source de I'information : union europienne) •

• DT50 : 89.3 jours au pH de 5 
lumiOre : DT50 nuit: 128 j
(Source de I'information : union europienne)

4.2.5 BIODEGRADATION FACILE

4.2.6 VOIES DE DEGRADATION DANS LE SYSTEME EAU-SEDIMENT

4.2.7 VITESSE DE DISSIPATION DANS LE SYSTEME EAU-SEDIMENT

4.2.7.1 VITESSE DE DISSIPATION - CONDITIONS AEROBIES, OBSCURITE

4.2.7.2 VITESSE DE DISSIPATION - CONDITIONS AEROBIES, LUMIERE

4.2.7.3 VITESSE DE DISSIPATION - CONDITIONS ANAEROBIES, OBSCURITE

4.2.7.4 VITESSE DE DISSIPATION - CONDITIONS ANAEROBIES, LUMIERE



4.3 COMPORTEMENT DANS L'AIR

4.3.1 PRESSION DE VAPEUR

. 0.56 mPa 0 25 °C
(Source de I'information : union europienne)

. 2.1 mPa 0 35 °C
(Source de I'information : union europienne)

• 5.1 mPa 0 45 °C
(Source de I'information : union europienne)

4.3.2 CONSTANTE DE HENRY

• 1.76 e-5 Pa*m3/mole
(Source de I'information : union europienne)

4.3.3 VITESSE DE DEGRADATION DANS L'AIR

5 - ICOTOXICITI

5.1 EFFETS SUR LES OISEAUX ET SUR LES AUTRES VERTIBRIS TERRESTRES

5.1.1 TOXICITI ORALE AIGUA CHEZ LES OISEAUX

• Colinus virginianus - DL50 : 10 mg/kg p.c.
(Source de I'information : union europienne)

• Anas platyrhynchos - DL50 : 20 mg/kg p.c.
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : Nemathorin 10 G
Anas platyrhynchos - DL50 : 129 mg/kg p.c.
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : Nemathorin 10 G
Coturnix coturnix japonica - DL50 : 82 mg/kg p.c.
(Source de I'information : union europienne)

5.1.2 TOXICITI ALIMENTAIRE CHEZ LES OISEAUX

• Colinus virginianus - CL50 : 139 mg/kg aliment - Durie d'exposition : 5 jours 
(Source de I'information : union europienne)

• Anas platyrhynchos - CL50 : 237 mg/kg aliment - Durie d'exposition : 5 jours 
(Source de I'information : union europienne)

• Anas platyrhynchos - CL50 : >1600 mg/kg aliment - Durie d'exposition : 5 jours 
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : Nemathorin 10 G
Coturnix coturnix japonica - CL50 : 5200 mg/kg aliment - Durie d'exposition : 5 jours 
(Source de I'information : union europienne)

5.1.3 TOXICITI SUR LA REPRODUCTION CHEZ LES OISEAUX

• Colinus virginianus - CSEO (NOEC): 25 mg/kg aliment - Durie d'exposition : 19 semaines 
(Source de I'information : union europienne) •

• Anas platyrhynchos - CSEO (NOEC): 25 mg/kg aliment - Durie d'exposition : 19 semaines 
(Source de I’information : union europienne)

5.1.4 TOXICITI ORALE AIGUA CHEZ LES AUTRES VERTIBRIS TERRESTRES

5.1.5 TOXICITI CHRONIQUE CHEZ LES AUTRES VERTIBRIS TERRESTRES



5.2 EFFETS SUR LES ORGANISMES AQUATIQUES

5.2.1 TOXICITI AIGUA CHEZ LES POISSONS

. Lepomis microlophus - CL50 (CN+): 171 mg/I - Dune d'exposition : 96 heures - Exposition statique 
(Source de I'information : union europienne)

• Oncorhynchus my kiss (ex Salmo gairdneri) - CL50 (CN+): 114 mg/I - Dune d'exposition : 96 heures - Exposition 
statique
(Source de I'information : union europienne)

5.2.2 TOXICITI CHRONIQUE CHEZ LES POISSONS

5.2.3 BIOCONCENTRATION CHEZ LES POISSONS

• Lepomis microlophus - FBC : 3.2 - Durie d'exposition : poisson entier - Exposition dynamique 
(Source de I'information : union europienne)

5.2.4 TOXICITI AIGUA CHEZ LES INVERTIBRIS AQUATIQUES VIVANT DANS L'EAU OU LE SIDIMENT

• Daphnia magna - CE50 (CMM): 0.282 mg/I - Durie d'exposition : 48 heures - Exposition statique 
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : Nemathorin 10 G
Daphnia magna - CE50 (CN+): 3.2 mg/I - Durie d'exposition : 48 heures - Exposition statique 
(Source de I'information : union europienne)

5.2.5 TOXICITI CHRONIQUE CHEZ LES INVERTIBRIS AQUATIQUES VIVANT DANS L'EAU OU LE SIDIMENT

• Daphnia magna - CSEO (CMM): 0.06 mg/I - Durie d'exposition : 21 jours - Exposition semi-statique 
(Source de I'information : union europienne)

5.2.6 EFFETS SUR LA CROISSANCE DES ALGUES ET SUR LES PLANTES AQUATIQUES

• Pseudokirchneriella subcapitata (ex. Selenastrum capricornutum) - CEb50 (CMM): >4.51 mg/I - Durie 
d'exposition : 5 jours - Exposition statique
(Source de I'information : union europienne)

5.2.7 AUTRES ITUDES AQUATIQUES - EFFETS SUR MICRO ET MISOCOSMES

5.2.8 CONCENTRATION SANS EFFET PREVISIBLE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES (PNEC)

• PNEC = 2.82 pg/L basie sur:

itude : toxiciti aigue chez I'invertibri aquatique 
CE50 = 0,282 mg/L FS = 100 
PNEC provisoire

5.3 EFFETS SUR LES ABEILLES

5.3.1 TOXICITI AIGUA

• Apis mellifera - DL50 Contact: 0.256 pg/abeille - DL50 Orale : 0.61 pg/abeille - Durie d'exposition : 48 heures 
(Source de I'information : union europienne)

5.4 EFFETS SUR LES ARTHROPODES TERRESTRES AUTRES QUE LES ABEILLES

. Poecilus cupreus (imago) - CritGres : survie - %Effet: 3.4 % - Dose duplication : 4000 g/ha 
(Source de I'information : union europienne)

. Pardosa amentata (adulte) - CritOres : survie - %Effet: 5.3 - Dose duplication : 4000 g/ha 
(Source de I’information : union europienne)

• priparation : Nemathorin 10 G
Aleochara bilineata (adulte) - CritGres : reproduction - %Effet: 83 % - Dose duplication : 3000 g/ha 
(Source de I'information : union europienne) •

• priparation : Nemathorin 10 G
Poecilus cupreus (adulte) - CritGres : survie - %Effet: 6.7 % - Dose duplication : 3000 g /ha 
(Source de I'information : union europienne)



• priparation : Nemathorin 10 G
Pardosa sp (sub-adulte) - CritOres : survie - %Effet: 6.7 % - Dose duplication : 3000 g/ ha 
(Source de I'information : union europienne)

5.5 EFFETS SUR LES VERS DE TERRE ET AUTRES MACRO-ORGANISMES NON CIBLES DU SOL 
supposis Ktre exposis ΰ un risque

5.5.1 TOXICITI AIGUA

• Eisenia foetida (foetida ou andrei) - CL50 : 209 mg SA / kg sol - Dune d'exposition : 14 jours 
(Source de I'information : union europienne)

5.5.2 EFFETS SUR LA REPRODUCTION

5.6 EFFETS SUR MICRO-ORGANISMES NON CIBLES DU SOL

• Concentration ou dose : 53 mg/kg sol
Effets observis : pas d'effet significant sur la mimralisation de I'azote : 60 jourspas d'effet significant sur la mimralisation
du carbone : 60 jours
(Source de I'information : union europienne)

5.7 EFFETS SUR D'AUTRES ORGANISMES NON CIBLES (FLORE ET FAUNE) supposis Ktre exposis ΰ un 
risque

5.8 EFFETS SUR LES MITHODES BIOLOGIQUES DE TRAITEMENT DES EAUX USIES

. - CritGre : -:
(Source de I'information : union europienne)

6 - VALEURS REGLEMENTAIRES

Haut de page

CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE

T N R21 R23/25 R39 R41 R43 R50/53 (Dicision de la CEE le 06/08/01)

Toxique (T)
dangereux pour I'environnement
R21 nocif par contact avec la peau
R23/25 toxique par inhalation et ingestion
R39 danger d'effets irriversibles trOs graves
R41 risque de lisions oculaires graves
R43 peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau
R50/53 trOs toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets mfastes 0 long terme pour I’environnement 
aquatique

LIMITES MAXIMALES DE RESIDUS (LMR)

Consulter les LMR europiennes

Consulter les LMR publiies au Journal Officiel de la Ripublique Franqaise

Haut de page
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AGRITOX - Base de donnies sur les substances actives 
phytopharmaceutiques

L'INRA, malgn le soin apporti 0 cette nalisation, ne saurait Ktre tenu pour responsable de toute erreur ou 
omission dans les donnies communiquies et de ('utilisation qui pourrait en Ktre faite, celle-ci restant de la 
responsabiliti de I'utilisateur.

Droits et devoirs dee utilisateurs

Accueil > Liste des substances / Guide >

METALAXYL-M / UE
Sommaire de la fiche : Identiti, Phvsico-Chimie, Toxiciti, Environnement, Ecotoxiciti,
Classement et LMR

DerniOre mise ΰ jour de la fiche d'information le 12/12/2005

1 - IDENTITI
Substance active : metalaxyl-M

Source de I'information : union europienne

Activiti biologique principale : fongicide

Famille chimique : phinylamide

Dinominations

ISO : metalaxyl-M 
GEN : metalaxyl 
PRO : mefenoxam 
COD : CGA 329351 
CAS : 70630-17-0 
CIP : 580

Composition isomirique : R/S :97/3 

Noms chimiques

CAS : N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-D-alanine methyl ester 

Formule brute : Cl 5 H21 N 04

IUPAC : Methyl (R)-2-{[(2,6-dimethylphenyl)methoxyacetyl]amino}propionate

Poids moliculaire : 279.3
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Formule plane :
3

2 - PROPRNTIS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Haut de page

2.1 ETAT PHYSIQUE

• liquide visqueux

2.2 PRESSION DE VAPEUR (TENSION DE VAPEUR)

• 3.3 mPa ΰ 25 °C
(Source de ('information : union europienne)

2.3 CONSTANTE DE HENRY

• 3.5 e-5 Pa*m3/mole ΰ 25°C 
(Source de I'information : union europienne)

2.4 SOLUBILITIS DANS L'EAU

. 26 g/l 0 25 °C
(Source de I'information : union europienne)

2.5 SOLUBILITIS DANS LES SOLVANTS ORGANIQUES

• acetate ethyl: miscible
(Source de I'information : union europienne)

• acetone : miscible
(Source de I'information : union europienne)

• dichloromethane : miscible
(Source de I'information : union europienne)

• hexane : 59 g/l ΰ 25 °C
(Source de I'information : union europienne)

• methanol: miscible
(Source de I'information : union europienne)

• octanol: miscible
(Source de I'information : union europienne)

• toluene : miscible
(Source de I'information : union europienne)

2.6 COEFFICIENT DE PARTAGE OCTANOL/EAU
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• log P : 1.71 ΰ 25 °C et au pH de 7.6 
(Source de I'information : union europienne)

2.7 VITESSE D'HYDROLYSE (STABILITE)

• temps de demi-vie : 216 jour(s) 0 25 °C et au pH de 9 
(Source de I'information : union europienne)

• temps de demi-vie : >200 jour(s) 0 25 °C 
(Source de I'information : union europienne)

2.8 VITESSE DE PHOTOLYSE DANS L'EAU

2.9 RENDEMENT QUANTIQUE de la phototransformation dans 
I'eau ΰ lambda > 290 nanometres

2.10 DISSOCIATION DANS I’EAU

• Absence de dissociation

3 - TOXICITI
Haut de page

3.1 ABSORPTION, DISTRIBUTION, ILIMINATION ET 
MITABOLISME

• Absorption orale, rat
100 %. 100% d'absorption aprOs 24 heures.
(Source de I'information : union europienne)

• Accumulation, rat
Pas de potentiel d'accumulation.
(Source de I'information : union europienne)

• Distribution, rat
Largement distribui et de faqon homogOne.
(Source de I'information : union europienne)

• Elimination, rat
95 %. 95 0 100% d'llimination, aprOs 72 heures.
Pour les femelles: ilimination ligOrement plus importante via les urines. 
(Source de I'information : union europienne)

• Mitabolisme, rat
Mitabolisme total via la dimithylation de 1'ither, I'oxydation du mithyl 
aromatique et une dimithylation de Tester. Hydroxylation en position mita 
sur le cycle phinyl et conjugaison.
(Source de I'information : union europienne)

3.2 ABSORPTION DERMALE
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• Etude in vitro chez le rat
Produit testi: priparation EC non dilui 
Absorption dermale : 4 %
(Source de I'information : union europienne)

• Etude in vitro chez le rat
Produit testi: priparation EC dilui 
Absorption dermale : 57 %
(Source de I'information : union europienne)

• Etude in vitro sur hpiderme humain
Produit testi: priparation EC non dilui 
Absorption dermale : 0.7 %
(Source de I'information : union europienne)

• Etude in vitro sur 1'ipiderme humain
Produit testi: priparation EC dilui 
Absorption dermale : 19 %
(Source de I'information : union europienne)

• Etude in vivo chez le rat
Produit testi: substance active 
Absorption dermale : 30 %
(Source de I'information : union europienne)

3.3 TOXICITI AIGUA PAR VOIE ORALE

• DL50 rat: 953 mg/kg - Sexe : M 
(Source de I'information : union europienne)

• DL50 rat: 375 mg/kg - Sexe : F
(Source de I'information : union europienne)

3.4 TOXICITI AIGUA PAR VOIE DERMALE

• DL50 rat: >2000 mg/kg - Sexe : MF 
(Source de I'information : union europienne)

3.5 TOXICITI AIGUA PAR INHALATION

• Toxiciti aigue par inhalation, 4 heures, rat - Sexe : MF - Vihicule : 
aerosol
CL50 : >2.29 mg/I d'air - Mithode : NOSE ONLY
(Source de I'information : union europienne)

3.6 IRRITATION CUTANIE

• Test d'irritation cutame, lapin : non irritant
(Source de I'information : union europienne)

3.7 IRRITATION OCULAIRE

• Test d'irritation oculaire, lapin : tres irritant
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(Source de I'information : union europienne)

3.8 SENSIBILISATION CUTANIE

• Sensibilisation retardle par voie cutanie, cobaye : non sensibilisant
Buehler et Magnusson et Kligmann 
(Source de I'information : union europienne)

3.9 GINOTOXICITI

• Pas de potentiel ginotoxique (itude(s) in vitro et in vivo)
(Source de I'information : union europienne)

3.10 TOXICITI f TERME ET CANCIROGIN0SE

• Toxiciti par voie orale, 90 jours , chien - Sexe : MF 
DSE/CSE = 8 mg/kg p.c./j
(Source de I'information : union europienne)

• Toxiciti par voie orale et itude de la cancirogenOse, 18 mois , souris -
Sexe : MF
DSE/CSE = 25 mg/kg p.c./j
(Source de I'information : union europienne)

• Toxiciti par voie orale, 2 ans , rat - Sexe : MF 
DSE/CSE = 10 mg/kg p.c./j = 250 ppm
(Source de I'information : union europienne)

• Toxiciti par voie orale, 2 ans , chien - Sexe : MF 
DSE/CSE = 8 mg/kg p.c./j
(Source de I'information : union europienne)

• Toxiciti par voie orale, 21 jours VO 3 semaine(s), rat - Sexe : MF 
DSE/CSE = 1000 mg/kg p.c./j
(Source de I'information : union europienne)

• Toxiciti par voie orale, 21 jours , lapin 
DSE/CSE = 1000 mg/kg p.c./j
(Source de I'information : union europienne) •

• Toxiciti par voie orale, 26 semaines VO 26 semaine(s), chien - Sexe : 
MF
DSE/CSE = 8 mg/kg p.c./j
(Source de I'information : union europienne)

Toxiciti u court terme : cible(s) et effet(s)

• EspGce(s) : rat
Organe(s): foie, ligme rouge, rate
Effet(s): Augmentation du poids de la rate, himatopoiGse extramidullaire, 
hypertrophie hipatique et hypertrophie hipatocellulaire.
(Source de I'information : union europienne)
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• EspGce(s): chien
Organe(s): foie, ligme rouge, reins
Effet(s): Augmentation du poids du foie et des reins, ammie.
(Source de I'information : union europienne)

Toxiciti 0 long terme : cibles(s) et effet(s)

• Esp0ce(s): rat 
Organe(s): foie
Effet(s): Augmentation du poids du foie et de I'activiti enzymatique.
(Source de I'information : union europienne)

CancirogenOse

• Pas de potentiel cancirogOne
(Source de I'information : union europienne)

3.11 TOXICITI SUR LA REPRODUCTION ET LE DIVELOPPEMENT

• Reproduction sur trois gimrations par voie orale, rat 
DSE parents = 13 mg/kg/j
DSE param.reproduction = 58 mg/kg/j 
toxicite systemique :13 mg/kg/j 
(Source de I'information : union europienne)

• TiratogenOse par voie orale, rat 
DSE mere = 10 mg/kg/j
DSE foetus = 250 mg/kg/j
(Source de I'information : union europienne)

• TiratogenOse par voie orale, lapin 
DSE mere = 150 mg/kg/j
DSE foetus = 300 mg/kg/j
(Source de I'information : union europienne)

Toxiciti sur la reproduction : effet(s)

• Esp0ce(s) : rat
Effet(s): Pas d'effet sur la reproduction, 0 des doses toxiques pour les 
parents.
(Source de I'information : union europienne)

Toxiciti sur le diveloppement: cible(s) et effet(s)

• Esp0ce(s): lapin, rat 
Organe(s): -
Effet(s): Pas d'effet sur le diveloppement 0 des doses toxiques pour la 
m0re.
(Source de I'information : union europienne)

3.12 NEUROTOXICITI

3.13 AUTRES ITUDES
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• induction enzymatique chez le rat traiti par voie orale 7 jours :
C'est un faible inducteur des cytochromes P450 hipatiques type 
phinobarbital. Induction de I'activiti aminopyrine dimithylase dans les reins 
et induction de I'activiti EROD dans les poumons.
(Source de I'information : union europienne)

• Toxiciti des mitaboiites CGA 108906 (plante etsol), CGA 62826 (sol et 
rat), CGA 107955 (rat) :
DL50 > 1000 mg/kg.
Toxiciti par voie orale, 28 jours chez le rat: NOAEL >= 200 mg/kg.
Pas de potentiel ginotoxique (itude in vitro sur bactiries).

(Source de I'information : union europienne)

3.14 DOSE JOURNALIORE ACCEPTABLE (DJA)

• DJA = 0.08mg/kg/j DSE = 8 mg/kg p.c./j (90 jours, voie orale, chien et 
26 semaines et 2 ans, voie)
(Dicision de I'Union Europienne le 26/02/02)

3.15 DOSE DE RIFIRENCE AIGUA (DRfA ou ARfD)

Observations : 
non pertinent

3.16 NIVEAU D'EXPOSITION ACCEPTABLE POUR LOPIRATEUR 
(NEAO ou AOEL)

• AOEL = 0.08 DSE = 8 mg/kg p.c./j (90 jours, voie orale, chien et 26 
semaines et 2 ans, voie)
(Dicision de I'Union Europienne le 26/02/02)

4 - COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT
Haut de page

4.1 COMPORTEMENT DANS LE SOL

4.1.1 VOIES DE DEGRADATION

4.1.2 VITESSE DE DEGRADATION

4.1.2.1 VITESSE DE DEGRADATION : EN LABORATOIRE, CONDITIONS 
AEROBIES

4.1.2.2 VITESSE DE DEGRADATION : EN LABORATOIRE, CONDITIONS 
ANAEROBIES

4.1.2.3 VITESSE DE DEGRADATION : AU CHAMP

4.1.2.4 PHOTODEGRADATION : EN LABORATOIRE, CONDITIONS 
AEROBIES
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4.1.2.5 PHOTODEGRADATION : EN LABORATOIRE, CONDITIONS 
ANAEROBIES

4.1.3 MOBILITE DANS LE SOL : ADSORPTION

4.1.4 MOBILITE DANS LE SOL

4.1.4.1 MOBILITE DANS LE SOL : AUTRES ETUDES AU LABORATOIRE

4.1.4.2 MOBILITE DANS LE SOL : AUTRES ETUDES AU CHAMP

4.2 COMPORTEMENT DANS L'EAU

4.2.1 PRODUITS D'HYDROLYSE

4.2.2 VITESSE D'HYDROLYSE

• temps de demi-vie : 216 jour(s) 0 25 °C et au pH de 9 
(Source de I'information : union europienne)

• temps de demi-vie : >200 jour(s) 0 25 °C 
(Source de I'information : union europienne)

4.2.3 PRODUITS DE PHOTOLYSE DANS L'EAU

4.2.4 VITESSE DE PHOTOLYSE DANS L'EAU

4.2.5 BIODEGRADATION FACILE

4.2.6 VOIES DE DEGRADATION DANS LE SYSTEME EAU-SEDIMENT

4.2.7 VITESSE DE DISSIPATION DANS LE SYSTEME EAU-SEDIMENT

4.2.7.1 VITESSE DE DISSIPATION - CONDITIONS AEROBIES, OBSCURITE

4.2.7.2 VITESSE DE DISSIPATION - CONDITIONS AEROBIES, LUMIERE

4.2.7.3 VITESSE DE DISSIPATION - CONDITIONS ANAEROBIES, 
OBSCURITE

4.2.7.4 VITESSE DE DISSIPATION - CONDITIONS ANAEROBIES, LUMIERE 

4.3 COMPORTEMENT DANS L'AIR

4.3.1 PRESSION DE VAPEUR 

. 3.3 mPa 0 25 °C
(Source de I'information : union europienne)

4.3.2 CONSTANTE DE HENRY

. 3.5 e-5 Pa*m3/mole 0 25°C
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(Source de I'information : union europienne)

4.3.3 VITESSE DE DEGRADATION DANS L'AIR

5 - ICOTOXICITI
5.1 EFFETS SUR LES OISEAUX ET SUR LES AUTRES VERTIBRIS 
TERRESTRES

5.1.1 TOXICITI ORALE AIGUA CHEZ LES OISEAUX

• Colinus virginianus - DL50 : 981 mg/kg p.c.
(Source de I'information : union europienne)

• Colinus virginianus - DL50 : 1419 mg/kg p.c.
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD MZ 68WP (4% metalaxyl-M, 64% 
mancoz8be)
oiseau - DL50 : >2000 mg/kg p.c.
(Source de I'information : union europienne)

5.1.2 TOXICITI ALIMENTAIRE CHEZ LES OISEAUX

• Colinus virginianus - CL50 : >5620 mg/kg aliment - Durie d'exposition : 
5 jours
(Source de I'information : union europienne)

5.1.3 TOXICITI SUR LA REPRODUCTION CHEZ LES OISEAUX

• Colinus virginianus - CSEO (NOEC): 900 mg/kg aliment - Durie 
d'exposition : 18 semaines
(Source de I'information : union europienne)

• Anas platyrhynchos - CSEO (NOEC): 300 mg/kg aliment - Durie 
d'exposition : 18 semaines
(Source de I'information : union europienne)

5.1.4 TOXICITI ORALE AIGUA CHEZ LES AUTRES VERTIBRIS 
TERRESTRES

5.1.5 TOXICITI CHRONIQUE CHEZ LES AUTRES VERTIBRIS TERRESTRES

Valeurs silectionmes pour une ivaluation des risques en icotoxicologie, ne se 
substituent pas aux valeurs validies en toxicologie

• rat - CSEO (NOEC): 1250 mg/kg aliment
(Source de I'information : union europienne)

5.2 EFFETS SUR LES ORGANISMES AQUATIQUES
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5.2.1 TOXICITI AIGUA CHEZ LES POISSONS

• Oncorhynchus mykiss (ex Salmo gairdneri) - CL50 : >100 mg/I - Dune 
d'exposition : 96 heures
(Source de I'information : union europienne)

• Oncorhynchus mykiss (ex Salmo gairdneri) - CL50 : >121 mg/I - Durie 
d'exposition : 96 heures
(Source de I'information : union europienne)

• mitabolite : dirivi acide propionique de la substance (CGA 62826) 
Oncorhynchus mykiss (ex Salmo gairdneri) - CL50 : >100 mg/I - Durie 
d'exposition : 96 heures
(Source de I'information : union europienne)

• mitabolite : dirivi du CGA 62826 par perte d'acide propionique (CGA 
67868)
Oncorhynchus mykiss (ex Salmo gairdneri) - CL50 : >98.9 mg/I - Durie
d'exposition : 96 heures
(Source de I'information : union europienne)

• mitabolite : dirivi di-acide- position 2 et acide propionique (CGA 
108906)
Oncorhynchus mykiss (ex Salmo gairdneri) - CL50 : >100 mg/I - Durie
d'exposition : 96 heures
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD MZ 68WP (4% metalaxyl-M, 64% 
mancozObe)
Oncorhynchus mykiss (ex Salmo gairdneri) - CL50 : 0.54 mg/I - Durie
d'exposition : 96 heures
(Source de I'information : union europienne)

5.2.2 TOXICITI CHRONIQUE CHEZ LES POISSONS

• Oncorhynchus mykiss (ex Salmo gairdneri) - CSEO : 9.1 mg/I - Dune 
d'exposition : 21 jours
(Source de I'information : union europienne)

• Pimephales promelas - CSEO : 9.1 mg/I - Durie d'exposition : 30 jours
(Source de I'information : union europienne)

5.2.3 BIOCONCENTRATION CHEZ LES POISSONS

• Lepomis macrochirus - FBC : 3.7
(Source de I'information : union europienne)

5.2.4 TOXICITI AIGUA CHEZ LES INVERTIBRIS AQUATIQUES VIVANT 
DANS L'EAU OU LE SIDIMENT •

• Daphnia magna - CE50 : >100 mg/I - Durie d'exposition : 48 heures 
(Source de I'information : union europienne)
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• Daphnia magna - CE50 : >113 mg/I - Durie d'exposition : 48 heures 
(Source de I'information : union europienne)

• Crassostrea virginica - CE50 : 9.7 mg/I - Durie d'exposition : 96 heures 
(Source de I'information : union europienne)

• mitabolite : dirivi acide propionique de la substance (CGA 62826) 
Daphnia magna - CE50 : 852 mg/I - Durie d'exposition : 48 heures 
(Source de I'information : union europienne)

• mitabolite : dirivi du CGA 62826 par perte d'acide propionique (CGA 
67868)
Daphnia magna - CE50 : 158 mg/I - Durie d'exposition : 48 heures 
(Source de I'information : union europienne)

• mitabolite : dirivi di-acide- position 2 et acide propionique (CGA 
108906)
Daphnia magna - CE50 : >100 mg/1 - Durie d'exposition : 48 heures
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD MZ 68WP (4% metalaxyl-M, 64% 
mancozObe)
Daphnia magna - CE50 : 1.2 mg/I - Durie d'exposition : 48 heures 
(Source de I'information : union europienne)

5.2.5 TOXICITI CHRONIQUE CHEZ LES INVERTIBRIS AQUATIQUES 
VIVANT DANS L'EAU OU LE SIDIMENT

• Daphnia magna - CSEO : 1.2 mg/I - Durie d'exposition : 42 jours 
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD MZ 68WP (4% metalaxyl-M, 64% 
mancozObe)
Daphnia magna - CSEO : 0.2 mg/I - Durie d'exposition : 21 jours
(Source de I'information : union europienne)

5.2.6 EFFETS SUR LA CROISSANCE DES ALGUES ET SUR LES PLANTES 
AQUATIQUES

• Scenedesmus subspicatus - CEb50 : 36 mg/I - Durie d'exposition : 72 
heures
(Source de I'information : union europienne)

• mitabolite : dirivi acide propionique de la substance (CGA 62826) 
Scenedesmus subspicatus - CEb50 : >1000 mg/I - Durie d'exposition : 
72 heures
(Source de I'information : union europienne) •

• mitabolite : dirivi du CGA 62826 par perte d'acide propionique (CGA 
67868)
Scenedesmus subspicatus - CEb50 : 195.4 mg/I - Durie d'exposition : 
72 heures
(Source de I'information : union europienne)
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• mitabolite : dirivi di-acide- position 2 et acide propionique (CGA 
108906)
Scenedesmus subspicatus - CEb50 : 74 mg/I - Durie d'exposition : 72 
heures
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD EC480 (480 g metalaxyl-M /1) 
Pseudokirchneriella subcapitata (ex. Selenastrum capricornutum) - 
CEb50 : 54 mg/I - Durie d'exposition : 96 heures
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD MZ 68WP (4% metalaxyl-M, 64% 
mancozObe)
Pseudokirchneriella subcapitata (ex. Selenastrum capricornutu^ - 
CEb50 : 0.13 mg/I - Durie d'exposition : 72 heures 
(Source de I'information : union europienne)

5.2.7 AUTRES ITUDES AQUATIQUES - EFFETS SUR MICRO ET 
MISOCOSMES

5.2.8 CONCENTRATION SANS EFFET PREVISIBLE POUR LES 
ORGANISMES AQUATIQUES (PNEC)

• PNEC = 120 pg/L basie sur:

itude : toxiciti chronique chez I'invertibri aquatique
CSEO = 1.2 mg/L FS = 10
dicision de la Commission des Toxiques le 09/02/05

5.3 EFFETS SUR LES ABEILLES

5.3.1 TOXICITI AIGUA

• Apis mellifera - DL50 Orale : >25 pg/abeille - Durie d'exposition : 48 
heures
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD EC480 (480 g metalaxyl-M /1) 
abeille - DL50 Contact: >200 pg/abeille - DL50 Orale : >127 
pg/abeille - Durie d'exposition : 72 heures
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD MZ 68WP (4% metalaxyl-M, 64% 
mancoz6be)
Apis mellifera - DL50 Contact: >200 pg/abeille - DL50 Orale : >200 
pg/abeille - Durie d'exposition : 72 heures 
(Source de I'information : union europienne)

5.4 EFFETS SUR LES ARTHROPODES TERRESTRES AUTRES 
QUE LES ABEILLES •

• priparation : RIDOMIL GOLD EC480 (480 g metalaxyl-M /1)
Poecilus cupreus (adulte) - CritGres : survie - %Effet: 0 % - Dose
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d'application : 1000 (s.a.) g/ha 
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD EC480 (480 g metalaxyl-M /1)
Orius insidiosus (nymphe) - CritOres : survie et reproduction - %Effet:
15.8 % - Dose d'application : 1000 (s.a.) g/ha 
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD EC480 (480 g metalaxyl-M /1)
Aphidius colemani (adulte) - CritOres : survie - %Effet: 100 % - Dose 
d'application : 1000 (s.a.) g/ha
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD EC480 (480 g metalaxyl-M /1)
Typhlodromus pyri {protonymphe) - CritOres : survie et ficonditi - %
Effet: 91.26 % - Dose d'application : 1000 (s.a.) g/ha
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD MZ 68WP (4% metalaxyl-M, 64% 
mancozObe)
Poecilus cupreus (adulte) - CritOres : survie et pridation - %Effet: 0 % - 
Dose d'application : 3500 g/ha 
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD MZ 68WP (4% metalaxyl-M, 64% 
mancozObe)
Orius insidiosus (nymphe) - CritOres : survie et reproduction - %Effet:
18.3 % - Dose d'application : 3500 g/ha 
(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD MZ 68WP (4% metalaxyl-M, 64% 
mancozObe)
Aphidius colemani (adulte) - CritOres : survie - %Effet: 94.6 % - Dose
d'application : 3500 g/ha
(Source de I'information : union europienne)

Observations :
laboratoire itendu / Aphidius rhopalisiphi / RIDOMIL GOLD EC480 /1 kg s.a./ha 
sur plante : mortaliti 0%, parasitisme effet < 0%
laboratoire itendu / Aphidius rhopalisiphi / RIDOMIL GOLD MZ 68 WP / 3.5 
kg./ha sur plante : mortaliti et parasitisme effet < 0%
itude au champ / Typhlodromus pyri / RIDOMIL GOLD MZ 68 WP / 2.5 kg./ha 
sur vigne, 5 application 0 15 jours d'intervalle / effet risiduel 7 jours aprOs la 
derni0re application de 11.8%

5.5 EFFETS SUR LES VERS DE TERRE ET AUTRES MACRO- 
ORGANISMES NON CIBLES DU SOL supposis Ktre exposis u un 
risque

5.5.1 TOXICITI AIGUA

• Eisenia foetida (foetida ou andrei) - CL50 : 830 mg/kg sol - Dune 
d'exposition : 14 jours
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(Source de I'information : union europienne)

• priparation : RIDOMIL GOLD MZ 68WP (4% metalaxyl-M, 64% 
mancozGbe)
Eisenia foetida (foetida ou andrei) - CL50 : >1000 mg/kg sol - Dune
d'exposition : 14 jours
(Source de I'information : union europienne)

5.5.2 EFFETS SUR LA REPRODUCTION

5.6 EFFETS SUR MICRO-ORGANISMES NON CIBLES DU SOL

• Concentration ou dose : 6.6 mg/kg sol
Effets observis : mimralisation de I'azote : pas d'effet significatif (90 jours); 
mimralisation du carbone : pas d'effet significatif (28 jours) - Mithode : 
racemique
(Source de I'information : union europienne)

5.7 EFFETS SUR D'AUTRES ORGANISMES NON CIBLES (FLORE 
ET FAUNE) supposis Ktre exposis ΰ un risque

5.8 EFFETS SUR LES MITHODES BIOLOGIQUES DE TRAITE^NT 
DES EAUX USIES

• boue activie - CritOre : respiration 3 heures - CE50 : >100 mg/I
(Source de I'information : union europienne) y ;

6 - VALEURS REGLEMENTAIRES
Haut de page

CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE

Xn R22 R41 (Dicision de la CEE le 06/08/01)

Nocif (Xn)
R22 nocif en cas d'ingestion
R41 risque de lisions oculaires graves

LIMITES MAXIMALES DE RESIDUS (LMR)

Consulter les LMR europiennes

Consulter les LMR publiies au Journal Officiel de la Ripublique Frangaise

Haut de page
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L'INRA, malgn le soin apporti 0 cette nalisation, ne saurait Ktre tenu pour responsable de toute erreur ou omission dans les donnies communiquies et de 
■'utilisation qui pourrait en Ktre faite, celle-ci restant de la responsabiliti de I'utilisateur.

Droits et devoirs des utilisateurs

Accueil > Lisle des substances / Guide >

IMIDACLOPRIDE / BAYER

Sommaire de la fiche : Identiti, Physico-Chimie, Toxiciti, Environnement, Ecotoxiciti, Classement et LMR

DerniBre mise 0 jourde la fiche d'information le 11/01/2005

1 - IDENTITI

Substance active: imidaclopride

Source de I'information : Bayer France

Activiti biologique principale : insecticide

Famille chimique : nitromethylene

Dinominations

PRO : imidaclopride 
CAS : 105827-78-9

Noms chimiques

CAS : 1H-IMIDAZOL-2-AMINE, 1-[(6-CHLORO-3-PYRIDINYL)METHYL]-4,5-DIHYDRO-N-NITRO- 

Formule brute : C9 H10 Cl N5 02 

Poids moliculaire : 255.66

2 - PROPRIITIS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Haut de page

2.1 ETAT PHYSIQUE

• solide cristallise

2.2 PRESSION DE VAPEUR (TENSION DE VAPEUR)

. 0.2 pPa 0 20 °C
(Source de I'information : Bayer France)

2.3 CONSTANTE DE HENRY

2.4 SOLUBILITIS DANS L'EAU

. 0.58 g/l 0 20 °C
(Source de I'information : Bayer France)

2.5 SOLUBILITIS DANS LES SOLVANTS ORGANIQUES

• acetone : 20 - 50 g/l 0 20 °C
(Source de I’information : Bayer France)



• acetonitrile : 20 - 50 g/l 0 20 °C
(Source de ('information : Bayer France)

» dichloromethane : 50 -100 g/l 0 20 °C
(Source de ('information : Bayer France)

• dimethylformamide : >200 g/l 0 20 °C
(Source de ('information : Bayer France)

• DMSO dimethylsulfoxyde : >200 g/l 0 20 °C
(Source de ('information : Bayer France)

• propane-2-ol: 1 - 2 g/l 0 20 °C
(Source de ('information : Bayer France)

• toluene : 0.5 -1 g/l 0 20 °C
(Source de ('information : Bayer France)

2.6 COEFFICIENT DE PARTAGE OCTANOL/EAU

. log P : 0.57 0 22 °C
(Source de ('information : Bayer France)

2.7 VITESSE D'HYDROLYSE (STABILITE)

• temps de demi-vie : 355 jour(s) au pH de 9 
(Source de (’information : Bayer France)

• tres stable au pH de 5 0 7
(Source de ('information : Bayer France)

• instable au pH de 10 0 14 
(Source de ('information : Bayer France)

2.8 VITESSE DE PHOTOLYSE DANS L'EAU

2.9 RENDEMENT QUANTIQUE de la phototransformation dans I'eau ΰ lambda > 290 nanometres

2.10 DISSOCIATION DANS I'EAU

3 - TOXICITI

Haut de page

3.1 ABSORPTION, DISTRIBUTION, ILIMINATION ET MITABOLISME

(Source de ('information : Bayer France)

3.2 ABSORPTION DERMALE

• Diverses itudes disponibles
Absorption dermale : 10 %
(Source de ('information : Bayer France)

3.3 TOXICITI AIGUA PAR VOIE ORALE

• DL50 rat: 424 mg/kg - Sexe : M - Vihicule : emulsion aqueuse avec du cremophor 
(Source de ('information : Bayer France)

. DL50 rat: 450 - 475 mg/kg - Sexe : F - Vihicule : emulsion aqueuse avec du cremophor 
(Source de ('information : Bayer France)

. DL50 souris : 131 mg/kg - Sexe : M - Vihicule : emulsion aqueuse avec du cremophor 
(Source de I'information : Bayer France)

DL50 souris : 168 mg/kg - Sexe : F - Vihicule : emulsion aqueuse avec du cremophor 
(Source de I'information : Bayer France)



3.4 TOXICITI AIGUA PAR VOIE DERMALE

• DL50 rat: >5000 mg/kg - Sexe : MF - Souche : Wistar - Vihicule : en solution saline 
(Source de I'information : Bayer France)

3.5 TOXICITI AIGUA PAR INHALATION

• Toxiciti aigue par inhalation, 4 heures, rat - Sexe : MF - Souche : Wistar 
CL50 : >5.33 mg/I d'air

sous forme de poudre
(Source de I'information : Bayer France)

3.6 IRRITATION CUTANIE

• Test d'irritation cutanie, lapin : non irritant - Mithode : OCDE 
(Source de I'information : Bayer France)

3.7 IRRITATION OCULAIRE

• Test d'irritation oculaire, lapin : non irritant - Mithode : OCDE 
(Source de I'information : Bayer France)

3.8 SENSIBILISATION CUTANIE

• Sensibilisation retardie par voie cutanie, cobaye : non sensibilisant
(Source de I'information : Bayer France)

3.9 GINOTOXICITI

3.10 TOXICITI TTERME ET CANCIROGINOSE

• Toxiciti par voie orale, 90 jours , rat - Sexe : M 
DSE/CSE = 14 mg/kg p.c./j
(Source de I’information : Bayer France)

• Toxiciti par voie orale, 90 jours , rat - Sexe : F 
DSE/CSE = 600 mg/kg p.c./j
(Source de I'information : Bayer France)

• Toxiciti par voie orale, 90 jours , chien 
DSE/CSE = 5 mg/kg p.c./j
(Source de I'information : Bayer France)

. Toxiciti par voie orale, 1 an , chien - Sexe : MF - Souche : Beagle 
DSE/CSE = 15 mg/kg p.c./j
(Source de I'information : Bayer France)

. Toxiciti par voie orale, 2 ans , rat - Sexe : M - Souche : Wistar 
DSE/CSE = 5.7 mg/kg p.c./j
(Source de I'information : Bayer France)

• Toxiciti par voie orale, 2 ans , rat - Sexe : F - Souche : Wistar 
DSE/CSE = 24.9 mg/kg p.c./j
(Source de I'information : Bayer France)

3.11 TOXICITI SUR LA REPRODUCTION ET LE DIVELOPPEMENT

• Reproduction sur deux gmirations par voie orale, rat 
DSE autre = 12.5 mg/kg/j
(Source de I'information : Bayer France)

• TiratogenGse par voie orale, rat 
DSE mere = 10 mg/kg/j
DSE foetus = 30 mg/kg/j 
(Source de I'information : Bayer France) •

• TiratogenOse par voie orale, lapin 
DSE mere = 8 mg/kg/j
DSE foetus = 24 mg/kg/j 
(Source de I'information : Bayer France)



3.12 NEUROTOXICITI

3.13 AUTRES ITUDES

3.14 DOSE JOURNALIORE ACCEPTABLE (DJA)

• DJA = 0.05mg/kg/j DSE = 5.7 mg/kg p.c./j (2 ans, voie orale, rat)
(Dicision de la Commission des Toxiques le 13/03/91)

3.15 DOSE DE RIFIRENCE AIGUA (DRfA ou ARfD)

. ARfD = 0.4
(Dicision de la Commission des Toxiques le 11/01/05)

3.16 NIVEAU D’EXPOSITION ACCEPTABLE POUR L'OPIRATEUR (NEAO ou AOEL)

• AOEL = 0.15 DSE = 15 mg/kg p.c./j (1 an, voie orale, chien )
(Dicision de I'Union Europienne le 11/01/05)

4 - COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT

Hautde page

4.1 COMPORTEMENT DANS LE SOL

4.1.1 VOIES DE DEGRADATION

4.1.2 VITESSE DE DEGRADATION

4.1.2.1 VITESSE DE DEGRADATION : EN LABORATOIRE, CONDITIONS AEROBIES

• Substance active
DT50 (exprimi en jours): 188 
DT90
Temp : 20 °C
Sol: sable limoneux - DEU - sol standard 2.2 - MO : 2.15 % - pH : 6.3 
(Source de I'information : Bayer France)

• Substance active
DT50 (exprimi en jours): 249 
DT90
Temp : 20 °C
Sol: limon ultra-fin - DEU - Hofchen - MO : 1.23 % - pH : 5.5 
(Source de I'information : Bayer France)

• Substance active
DT50 (exprimi en jours): 180 
DT90
Temp : 20 °C
Sol: limon sableux - DEU - Kirchlauter-Pettstadt - 
(Source de I'information : Bayer France)

• Substance active
DT50 (exprimi en jours): 140 
DT90
Temp : 20 °C
Sol: limon fin - DEU - Swisttal-Hohn - 
(Source de I'information : Bayer France)

• Substance active
DT50 (exprimi en jours): 79 
DT90
Temp : 20 °C
Sol : limon - DEU - Burscheid-hofchen - 
(Source de I'information : Bayer France) •

• Substance active
DT50 (exprimi en jours): 196 
DT90
Temp : 20 °C
Sol: limon - DEU - Worms-Heppenheim -



• Substance active
DT50 (exprimi en jours): 160 
DT90
Temp: 20 °C
Sol: limon sableux - DEU - Monheim - 
(Source de I'information : Bayer France)

• Substance active
DT50 (exprimi en jours): 142 
DT90
Temp : 20 °C
Sol: limon sableux - DEU - Kirchlauter-Pettstadt - 
(Source de I'information : Bayer France)

(Source de I'information : Bayer France)

• Substance active
DT50 (exprimi en jours): 173 
DT90
Temp: 20 °C
Sol: limon fin - DEU - Swisttal-Hohn - 
(Source de I'information : Bayer France)

• Substance active
DT50 (exprimi en jours): 62 
DT90
Temp: 20 °C
Sol: limon - DEU - Burscheid-hofchen - 
(Source de I'information : Bayer France)

• Substance active
DT50 (exprimi en jours): 151 
DT90
Temp : 20 °C
Sol: limon - DEU - Worms-Heppenheim - 
(Source de I'information : Bayer France)

• Substance active
DT50 (exprimi en jours): 119 
DT90
Temp : 20 °C
Sol: limon sableux - DEU - Monheim - 
(Source de I'information : Bayer France)

4.1.2.2 VITESSE DE DEGRADATION : EN LABORATOIRE, CONDITIONS ANAEROBIES

4.1.2.3 VITESSE DE DEGRADATION : AU CHAMP

• Substance active
DT50 (exprimi en jours) - Min : 79 - Max : 196
DT90 
Sol:
(Source de I'information : Bayer France)

4.1.2.4 PHOTODEGRADATION : EN LABORATOIRE, CONDITIONS AEROBIES

• Substance active
DT50 (exprimi en jours): 39 - Timoin :
DT90 :
Temp : °C
Sol: limon sableux - USA - Kansas - MO : 2.4 % - pH : 5.2 
LumiGre : JOUR lampe au xenon 
(Source de I'information : Bayer France)

• Substance active
DT50 (exprimi en jours): 171 - Timoin : 
DT90 :
Temp : °C 
Sol:
LumiGre : JOUR naturel 
(Source de I'information : Bayer France)

4.1.2.5 PHOTODEGRADATION : EN LABORATOIRE, CONDITIONS ANAEROBIES



4.1.3 MOBILITE DANS LE SOL : ADSORPTION

• Substance active 
Koc : 256 -
Sol : limon sableux - DEU - %MO : 1.4 % 
(Source de I'information : Bayer France)

• Substance active 
Koc: 132-
Sol: argile - DEU - Hofchen - %MO : 1.8 % 
(Source de I'information : Bayer France)

• Substance active 
Koc: 157-
Sol: sable - DEU - sol standard 2.1 - %MO : .75 % 
(Source de I'information : Bayer France)

• Substance active 
Koc:212 -
Sol: limon fin - DEU - Ranschbach - %MO : .64 % 
(Source de I'information : Bayer France)

• Substance active
Koc Min : 132 - Max : 256 
Sol:
(Source de I'information : Bayer France)

4.1.4 MOBILITE DANS LE SOL

4.1.4.1 MOBILITE DANS LE SOL : AUTRES ETUDES AU LABORATOIRE

4.1.4.2 MOBILITE DANS LE SOL : AUTRES ETUDES AU CHAMP

4.2 COMPORTEMENT DANS L'EAU

4.2.1 PRODUITS D'HYDROLYSE

4.2.2 VITESSE D'HYDROLYSE

. temps de demi-vie : 355 jour(s) au pH de 9 
(Source de I'information : Bayer France)

• tres stable au pH de 5 0 7
(Source de I'information : Bayer France) •

• instable au pH de 10 0 14 
(Source de I'information : Bayer France)

4.2.3 PRODUITS DE PHOTOLYSE DANS L'EAU

4.2.4 VITESSE DE PHOTOLYSE DANS L'EAU

4.2.5 BIODEGRADATION FACILE

4.2.6 VOIES DE DEGRADATION DANS LE SYSTEME EAU-SEDIMENT

4.2.7 VITESSE DE DISSIPATION DANS LE SYSTEME EAU-SEDIMENT

4.2.7.1 VITESSE DE DISSIPATION - CONDITIONS AEROBIES, OBSCURITE

4.2.7.2 VITESSE DE DISSIPATION - CONDITIONS AEROBIES, LUMIERE

• Substance active

> Phase EAU :

> Phase SEDIMENT:

> Ensemble du SYSTEME : 
DT50 (exprimi en jours): 30



Sidiment: NDL systeme eau sediment :zone agricole - 
(Source de (’information : Bayer France)

• Substance active

> Phase EAU :

> Phase SEDIMENT:

> Ensemble du SYSTEME :
DT50 (exprimi en jours): 129

Sidiment: USA systeme eau sediment: mare du Kansas - 
(Source de ('information : Bayer France)

4.2.7.3 VITESSE DE DISSIPATION - CONDITIONS ANAEROBIES, OBSCURITE

4.2.7.4 VITESSE DE DISSIPATION - CONDITIONS ANAEROBIES, LUMIERE

4.3 COMPORTEMENT DANS L'AIR

4.3.1 PRESSION DE VAPEUR

. 0.2 pPa 0 20 °C
(Source de ('information : Bayer France)

4.3.2 CONSTANTE DE HENRY

4.3.3 VITESSE DE DEGRADATION DANS L'AIR

5 - ICOTOXICITI

5.1 EFFETS SUR LES OISEAUX ET SUR LES AUTRES VERTIBRIS TERRESTRES

5.1.1 TOXICITI ORALE AIGUA CHEZ LES OISEAUX

• Columba sp - DL50 : >25 - <50 mg/kg p.c. - Vihicule : capsule gelatine 
(Source de ('information : Bayer France)

• Coturnix coturnix japonica - DL50 : 31 mg/kg p.c. - Vihicule : capsule gelatine 
(Source de I'information : Bayer France)

. Perdix perdix - DL50 :14.5 mg/kg p.c. - Vihicule : capsule gelatine 
(Source de I'information : INRA Phytopharmacie)

• Colinus virginianus - DL50 : 152 mg/kg p.c. - Vihicule : capsule gelatine 
(Source de I'information : INRA Phytopharmacie)

5.1.2 TOXICITI ALIMENTAIRE CHEZ LES OISEAUX

• Anas platyrhynchos - CL50 : >4797 mg/kg aliment - Durie d'exposition : 5 jours 
(Source de I'information : Bayer France)

5.1.3 TOXICITI SUR LA REPRODUCTION CHEZ LES OISEAUX

• Colinus virginianus - CSEO (NOEC): 126 mg/kg aliment
(Source de I'information : Bayer France) •

• Anas platyrhynchos - CSEO (NOEC): 125 mg/kg aliment
(Source de I'information : Bayer France)

5.1.4 TOXICITI ORALE AIGUA CHEZ LES AUTRES VERTIBRIS TERRESTRES

5.1.5 TOXICITI CHRONIQUE CHEZ LES AUTRES VERTIBRIS TERRESTRES

5.2 EFFETS SUR LES ORGANISMES AQUATIQUES



5.2.1 TOXICITI AIGUA CHEZ LES POISSONS

• Leuciscus idus - CL50 : 237 mg/I - Dune d'exposition : 96 heures 
(Source de I'information : Bayer France)

• Oncorhynchus mykiss (ex Salmo gairdneri) - CL50 : 211 mg/I - Durie d'exposition : 96 heures 
(Source de I'information : Bayer France)

5.2.2 TOXICITI CHRONIQUE CHEZ LES POISSONS

• Oncorhynchus mykiss (ex Salmo gairdneri) - CSEO : 1.2 mg/I - Dune d'exposition : 98 jours 
(Source de I'information : Bayer France)

5.2.3 BIOCONCENTRATION CHEZ LES POISSONS

5.2.4 TOXICITI AIGUA CHEZ LES INVERTIBRIS AQUATIQUES VIVANT DANS L'EAU OU LE SIDIMENT

• Daphnia magna - CE50 : >32 mg/I - Durie d'exposition : 48 heures 
(Source de I'information : Bayer France)

5.2.5 TOXICITI CHRONIQUE CHEZ LES INVERTIBRIS AQUATIQUES VIVANT DANS L'EAU OU LE SIDIMENT

. Daphnia magna - CSEO : 1.8 mg/I - Durie d'exposition : 21 jours 
(Source de I'information : Bayer France)

5.2.6 EFFETS SUR LA CROISSANCE DES ALGUES ET SUR LES PLANTES AQUATIQUES

• Scenedesmus subspicatus - CEb50 : 10 mg/I - Durie d'exposition : 96 heures 
(Source de I'information : Bayer France)

• Scenedesmus subspicatus - CEr50 : >10 mg/I - Durie d'exposition : 96 heures 
(Source de I'information : Bayer France)

5.2.7 AUTRES ITUDES AQUATIQUES - EFFETS SUR MICRO ET MISOCOSMES

5.2.8 CONCENTRATION SANS EFFET PREVISIBLE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES (PNEC)

• PNEC = 4.7 pg/L basie sur:

itude : misocosme
NOAEC = 0.0094 mg/L FS = 2
deux applications en bassins extirieur avec la formulation CONFIDOR 
PNEC provisoire

5.3 EFFETS SUR LES ABEILLES

5.3.1 TOXICITI AIGUA

• abeille - DL50 Contact: 0.0081 pg/abeille - DL50 Orale : 0.0037 pg/abeille
(Source de I'information : Bayer France)

5.4 EFFETS SUR LES ARTHROPODES TERRESTRES AUTRES QUE LES ABEILLES

• Poecilus cupreus - %Effet:
(Source de I'information : Bayer France)

• Typhlodromus pyri - %Effet:
(Source de I'information : Bayer France)

• Coccinella septempunctata - %Effet:
(Source de I'information : Bayer France)

• Coccygomimus turionellae - %Effet:
(Source de I'information : Bayer France)

• Trichogramma cacoeciae - %Effet:
(Source de I'information : Bayer France)

5.5 EFFETS SUR LES VERS DE TERRE ET AUTRES MACRO-ORGANISMES NON CIBLES DU SOL



supposis Ktre exposis ΰ un risque

5.5.1 TOXICITI AIGUA

• Eisenia foetida (foetida ou andrei) - CL50 : 10.7 mg/kg sol - Dune d'exposition : 14 jours - Mithode : OCDE 207 
(Source de I'information : Bayer France)

5.5.2 EFFETS SUR LA REPRODUCTION

5.6 EFFETS SUR MICRO-ORGANISMES NON CIBLES DU SOL

• Concentration ou dose : 2.7 ppm
Effets observis : N : pas d'effet significatif; C : pas d'effet significatif; durie : 28 jours 
(Source de I'information : Bayer France)

• Concentration ou dose : 2.7 ppm
Effets observis : N : pas d'effet significatif; C : pas d'effet significatif; dune : 28 jours 
(Source de I'information : Bayer France)

5.7 EFFETS SUR D’AUTRES ORGANISMES NON CIBLES (FLORE ET FAUNE) supposis Ktre exposis ΰ un 
risque

5.8 EFFETS SUR LES MITHODES BIOLOGIQUES DE TRAITEMENT DES EAUX USIES

6 - VALEURS REGLEMENTAIRES

Haut de page

CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE

Xn N R22 R50/53 S2 S46 S60 S61 (Dicision de la Commission des Toxiques le 05/10/04)

Nocif (Xn)
dangereux pour I’environnement 
R22 nocif en cas d'ingestion
R50/53 trOs toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets mfastes D long terme pour I'environnement 
aquatique
S2 conserver hors de la portie des enfants
S46 en cas d'ingestion, consulter immidiatement un midecin et lui montrer I'emballage ou 1'itiquette
560 iliminer le produit et son ricipient comme un dichet dangereux
561 iviter le rejet dans I'environnement. consulter les instructions spiciales / la fiche de donme de sicuriti

LIMITES MAXIMALES DE RESIDUS (LMR)

Consulter les LMR europiennes

Consulter les LMR publiies au Journal Officiel de la Ripublique Franqaise

Haut de page
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1 METHOD

1.1. INTRODUCTION

The purpose of this test is to determine the median effective concentration for immobilization (EC») of 
a substance to Daphnia in fresh water. It is desirable to have, as far as possible, information on the 
water solubility, vapour pressure, chemical stability , dissociation constants and biodegradability of the 
substance before starting the test.

Additional information (for instance structural formula, degree of purity, nature and percentage of 
significant impurities, presence and amount of additives, and n-octanol/water partition coefficient) 
should be taken into consideration in both the planning of the test and interpretation of the results.

1.2. DEFINITIONS AND UNITS

The Directive requirement for the LC50 for Daphnia is considered to be fulfilled by the determination 
of the EC50 as described in this test method.

Acute toxicity is expressed in this test as the median effective concentration (ECs0) for immobilization. 
This is the concentration, in terms of initial values, which immobilizes 50% of the Daphnia in a test 
batch within a continuous period of exposure which must be stated.

Immobilization:

Those animals which are not able to swim within 15 seconds after gentle agitation of the test container 
are considered to be immobile.

All concentrations of the test substance are given in weight by volume (milligrams per litre). They may 
also be expressed as weight by weight (mg.kg "').

1.3. REFERENCE SUBSTANCES

A reference substance nay be tested as a means of demonstrating that under the laboratory test 
conditions the sensitivity of the test species has not changed significantly.

The summary of the results of an EEC ring-test, using four different substances, is given in Appendix 
2.

1.4. PRINCIPLE OF THE TEST METHOD

A limit test may be performed at 100 mg per litre in order to demonstrate that the ECso is greater than 
this concentration.

The Daphnia are exposed to the test substance added to water at a range of concentrations for 48 hours. 
If a shorter test is used, justification should be given in the test report.

Under otherwise identical test conditions, and an adequate range of test substance concentrations, 
different concentrations of a test substance exert different average dfegrees of effect on the swimming 
ability of Daphnia. Different concentrations result in different percentages of Daphnia being no longer 
capable of swimming at the end of the test. The concentrations causing zero or 100 % immobilization 
are derived directly from the test observations whereas the 48-hour EC50 is determined by calculation if 
possible.
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A static system is used for this method, hence test solutions are not renewed during the exposure 
period.

1.5. QUALITY CRITERIA

The quality criteria shall apply to the limit test as well as the full test method.

Immobilization in the controls must not exceed 10% at the end of the test.

Test Daphnia in the control groups must not have been trapped at the surface of the water.

It is desirable that concentration of dissolved oxygen in the test vessels should remain above 3 mg Γ1 
throughout the course of the test. However, in no circumstances should the dissolved oxygen 
concentration fall below 2 mg Γ1.

The concentration of the test substance shall be maintained to within 80% of the initial concentration 
throughout the duration of the test.

For substances which dissolve easily in the test medium, yielding stable solutions i.e. those which will 
not to any significant extent volatilize, degrade, hydrolyze or adsorb, the initial concentration can be 
taken as being equivalent to the nominal concentration. Evidence shall be presented that the 
concentrations have been maintained throughout the test and that the quality criteria have been 
satisfied.

For substances that are:

(i) poorly soluble in the test medium, or

(ii) capable of forming stable emulsions or dispersions, or

(iii) not stable in aqueous solutions,

the initial concentration shall be taken as the concentration measured in solution (or, if technically not 
possible, measured in the water column) at the start of the test. The concentration shall be determined 
after a period of equilibration but before the introduction of the test organisms.

In any of these cases, further measurements must be made (kring the test to confirm the actual 
exposure concentrations or that the quality criteria have been met.

The pH should not vary by more than 1 unit.

1.6. DESCRIPTION OF TEST METHOD

1.6.1. Reagents

1.6.1.1. Solutions of test substances

Stock solutions of the required strength are prepared by dissolving the substance in deionized water or 
water according to 1.6.1.2.

The chosen test concentrations are prepared by dilution of the stock solution. If high concentrations are 
tested, the substance may be dissolved in the dilution water directly.

The substances should normally only be tested up to the limit of solubility. For some substances (e. g. 
substances having low solubility in water, or high Pow, or those forming stable dispersion rather than 
true solution in water), it is acceptable to run a test concentration above the solubility limit of the 
substance to ensure that the maximum soluble/stable concentration has been obtained. It is important, 
however, that this concentration will not otherwise disturb the test system (e. g. film of the substance 
on the water surface preventing the oxygenation of the water, etc.).

Ultrasonic dispersion, organic solvents, emulsifiers or dispersants may be used as an aid to prepare 
stock solutions of substances with low aqueous solubility or to help to disperse these substances in the 
test medium. When such auxiliary substances are used, all test concentrations should contain the same 
amount of auxiliary substances, and additional control Daphnia should be exposed to the ame 
concentration of the auxiliary substance as that used in the test series. The concentration of such 
auxiliaries should be minimized, but in no case should exceed 100 mg per litre in the test medium.
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The test should be carried out without adjustment of the pH. If there is evidence of marked change in 
the pH, it is advised that the test should be repeated with pH adjustment and the results reported. In that 
case, the pH value of the stock solution should be adjusted to the pH value of the solution water unless 
there are specific reasons not to do so. HCI and NaOH are preferred for this purpose. This pH 
adjustment should be made in such a way that the concentration of test substance in the stock solution 
is not changed to any significant extent. Should any chemical reaction or physical precipitation of the 
test compound be caused by the adjustment, this should be reported.

1.6.1.2. Test water

Reconstituted water is used in this test (see Appendix 1 and reference (2) : ISO 6341). To avoid the 
necessity for acclimation prior to the test, it is recommended that the culture water should be of similar 
quality (pH, hardness) as the water used for the test.

1.6.2. Apparatus

Normal laboratory apparatus and equipment should be used. Equipment which will come into contact 
with the test solutions should preferably be made entirely of glass:

-Oxygen meter (with microelectrode or other suitable equipment for measuring dissolved oxygen in 
low-volume samples),

-adequate apparatus for temperature control,

-pH meter ,

-equipment for the determination of hardness of water.

1.6.3. Test organism

Daphnia magna is the preferred test species although Daphniapulex is also permitted. The test animals 
shall be less than 24 hours old, at the beginning of the test, laboratory bred, free from overt disease and 
with a known history (e.g. breeding -any pretreatments, etc.).

1.6.4. Test procedure

A range-finding test can precede the definitive test, in order to obtain information about the range of 
concentrations to be used in the main test.

One control without the test substance is run and, if relevant, one control containing the auxiliary 
substance is also run in addition to the test series.

Daphnia are exposed to the substance as described below:

-duration: preferably 48 hours,

-number of animals: at least 20 animals at each test concentration preferably divided into four batches 
of five animals each or two batches of 10,

-loading: at least 2 ml of test solutions should be provided for each animal,

-test concentration: the test solution should be prepared immediately before introduction of the 
Daphnia, preferably without using any solvent other than water. The concentrations are made up in a 
geometric series, at a concentration ratio not exceeding 2.2. Concentrations sufficient to give 0 and 
100% immobilization after 48 hours and a range of intermediate degrees of immobilizations 
permitting calculation of the 48 hour ECso should be tested together with controls,

-water: see 1.6.1.2,

-light: a light-dark cycle is optional,

-temperature: the test temperature should be between 18 and 22 °C, but for each single test it should be 
constant within ± 1 °C,
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.
-aeration: the test solutions must not be bubble-aerated,

-feeding: none.

The pH and the oxygen concentration of the controls and of all the test concentrations should be 
measured at the end of the test; the pH of the test solutions should not be modified.

Volatile compounds should be tested in completely filled closed containers, large enough to prevent 
lack of oxygen.

Daphnia are inspected at least after 24 hours exposure and again after 48 hours.

Limit test

Using the procedures described in this method, a limit test may be performed at 100 mg per litre in 
order to demonstrate that the ECso is greater than this concentration.

If the nature of the substance is such that a concentration of 100 mg per litre in the test water cannot be 
attained, the limit test should be performed at a concentration equal to the solubility of the substance 
(or the maximum concentration forming a stable dispersion) in the medium used (see also point 
1.6.1.1).
The limit test should be performed using 20 Daphnia, divided in two or four batches, with the same 
number in the control(s). If immobilisations occur, a full study must be carried out.

2 DATA AND EVALUATION

For each period where observations were recorded (24 and 48 h), the percentage mortality is plotted 
against concentration on logarithmic-probability paper.

When possible and for each observation time, the EC50 and the confidence limits (p = 0,05) should be 
estimated using standard procedures; these values should be rounded off to one, or at most two 
significant figures (examples of rounding off to two figures: 170 for 173,5; 0,13 for 0,127; 1,2 for 
1,21).

In those cases where the slope of the concentration/percentage response curve is too steep to permit 
calculation of the EC50, a graphical estimate of this value is sufficient.

When two immediately consecutive concentrations at a ratio of 2,2 give only 0 and 100% 
immobilization these two values are sufficient to indicate the range within which the EC50 falls.

If it is observed that the stability or homogeneity of the test substance cannot be maintained, this should 
be reported and care taken in the interpretation of the results.

3 REPORTING

The test report shall, if possible, include the following information:

-information about the test organism (scientific name, strain, supplier or source, any pretreatment, 
breeding method -including source, kind and amount of food, feeding frequency);

-dilution water source and major chemical characteristics (i. e. pH, temperature, hardness);

-in the case of substance of low aqueous solubility, the method of preparation of stock and test 
solution;

-concentration of any auxiliary substances;

-list of the concentrations used and any available information on the stability at the concentrations of 
the tested chemical in the test solutions;
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-if chemical analyses are performed, methods used and results obtained;

-results of the limit test, if conducted;

-description of test equipment;

-lighting regime;

-dissolved oxygen concentrations, pH values and temperatures of the test solutions;

-evidence that the quality criteria have been fulfilled;

-a table showing the cumulative immobilisation at each concentration and the control (and control with 
the auxiliary substance if required) at each of the recommended observation times (24 and 48 h);

-graph of the concentration/percentage response curve at the end of the test;

-if possible, the EC50 values at each of the recommended observation times (with 95% confidence 
limits);

-statistical procedures used for determining the EC50 values;

-if a reference substance is used, the results obtained;

-highest tested concentration causing no immobilization within the period of the test;

-lowest tested concentration causing 100% immobilization within the period of the test.
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Reconstituted water

Example of a suitable dilution water (according to ISO 6341)

All chemicals must be of analytical grade.

The water should be good-quality distilled water, or deionized water with a conductivity less than 5 
pScm-1.

The apparatus for distillation of water must not contain any parts made of copper .

Stock solutions

CaCl2.2 H2O (calcium chloride dihydrate): 11,76 g
dissolve in, and make up to 1 litre with water

MgS04.7H20 (magnesium sulphate heptahydrate): 4,93 g
dissolve in, and make up to 1 litre with water

NaHC03 (sodium hydrogen carbonate): 2,59 g
dissolve in, and make up to 1 litre with water

KCI (potassium chloride): 0,23 g
dissolve in, and make up to 1 litre with water

Reconstituted dilution water

Mix 25 ml of each of the four stock solutions and make up to 1 litre with water.

Aerate until the dissolved oxygen concentration equals the air-saturation value.

The pH should be 7,8 ± 0,2.

If necessary adjust the pH with NaOH (sodium hydroxide) or HCI (hydrochloric acid).

The dilution water so prepared is set aside for about 12 hours and need not be further aerated.

The sum of the Ca and Mg ions in this solution is 2,5 mmol per litre. The ratio of Ca:Mg ions is 4:1 
and ofNa:K ions is 10:1. The total alkalinity of this solution is 0,8 mmol per litre.

Any deviation in the preparation of the dilution water must not change the composition or properties of 
the water.

Appendix 2

Summary of the results of an EEC ring-test performed in 1978 (also cited in reference 2) 

Caution: the purpose of this ring-test was the determination of the EC50 24 hours. 

Substances used:

1) Potassium dichromate
2) Tetrapropylbenzenesulphonic acid
3) Tetrapropylbenzenesulphonic acid, sodium salt
4) Trichloro-2,4,5-phenoxyacetic acid, potassium salt

Substance Number of partecipating 
laboratories

Number of results of 
calculation

ECso-24 h mg/1 
mean

1 46 129 1,5

2 36 108 27
3 31 84 27
4 32 72 770
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Appendix 3

^mobilization in %

Example of concentration: percentage immobilisation 

Example of determination of ECj0 using log-probit paper



Daphnia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Daphnia are small, mostly planktonic, crustaceans, between 0.2 and 5 mm in length. 
Daphnia are members of the order Cladocera, and are one of the several small aquatic 
crustaceans commonly called water fleas because of their saltatory swimming style 
(although fleas are insects and thus only very distantly related). They live in various 
aquatic environments ranging from acidic swamps to freshwater lakes, ponds, streams 
and rivers.

Contents

• 1 Biology
■ 2 Reproduction
. 3 Lifespan
• 4 External links

Biology

The division of the body into segments is nearly invisible. The head is fused, and is 
generally bent down towards the body with a visible notch separating the two. In most 
species the rest of the body is covered by a carapace, with a ventral gap in which the 
five or six pairs of legs lie. The most prominent features are the compound eyes, the 
second antennae, and a pair of abdominal setae. In many species, the carapace is 
translucent or nearly so and as a result they make excellent subjects for the 
microscope. Even under relatively low power, it is possible to observe the feeding 
mechanism working, watch immature young moving in the brood-pouch, observe the 
eye being moved by the ciliary muscles and even watch blood corpuscles being 
pumped round the circulatory system by the simple heart. Daphnia, like many 
animals, are prone to alcohol intoxication, and make excellent subjects for studying 
the effects of the depressant on the nervous system - due to the translucent 
exoskeleton, and the visibly altered heart rate. They are tolerant of being observed live 
under a cover slip and appear to suffer no harm when returned to open water. This 
experiment can also be done using caffeine and watching an increase in heart rate.

A few Daphnia prey on tiny crustaceans and rotifers, but most are filter feeders, 
ingesting mainly unicellular algae and various sorts of organic detritus including 
protists and bacteria. Daphnia can be kept easily on a diet of yeast. Beating of the legs 
produces a constant current through the carapace which brings such material into the 
digestive tract. The trapped food particles are formed into a food bolus which then 
moves down the digestive tract until voided through the anus located on the ventral 
surface of the terminal appendage. The first and second pair of legs are used in the 
organisms' filter feeding, ensuring large unabsorbable particles are kept out while the 
Other sets of legs create the stream of water rushing into the organism. Swimming, on 
the other hand, is powered mainly by the second set of antennae which are larger in 
size than the first set. The action of this second set of antennae is responsible for the 
jumping motion.

Reproduction

Daphnia reproduce parthenogenetically usually in the spring until the end of the 
summer. One or more juvenile animals are nurtured in the brood pouch inside the 
carapace.The newly hatched Daphnia must moult several times before they are fully 
grown into an adult usually after about two weeks. The young are small copies of the 
adult; there are no true nymphal or instar stages. The fully mature females are able to 
produce a new brood of young about every ten days under ideal conditions. The 
reproduction process continues while the environmental conditions continue to 
support their growth. Winter or drought conditions brings an end to the production of 
new- female generations. At this time, the reproduction method changes. Parthenogenic

Daphnia

Daphnia magria with eggs
Scientific classification

Kingdom: Animalia

Subkingdom: Metazoa

Phylum: Arthropoda

Subphylum: Crustacea

Class: Branchiopoda

Order: Cladocera

Suborder: Anomopoda

Family: Daphniidae

Genus: Daphnia
Muller, 1785

Species
» Subgenus Daphnia

D. ambigua 
D. arenata 
D. catawba 
D. cheraphila 
D. latispina 
D. melanica 
D. micldendorffiana 
D. minnehaha 
D. neo-obtusa 
D. obtusa 
D. oregonensis 
D. parvula 
D. pileata 
D. prolata 
D. pulex 
D. pulicaria 
D. retrocurva 
D. tenebrosa 
D. villosa

• Subgenus Hyalodaphnia

D. curvirostris 
D. dentifera 
D. dubia 
D. laevis 
D. longiremis



D. mendotae 
D. thorata 
D. umbra

males are produced, followed by mating and fertilisation of the eggs. Fertilised eggs 
are termed winter eggs and are provided with extra shell layer called ephippium. The 
extra layer preserves and protects the egg inside from harsh environmental conditions 
until the more favourable times, such as spring, when the reproductive cycle is able to
take place once again. ■ Subgenus Ctenodaphnia

Males are only found at times of harsh environmental conditions, typically during 
portions of the year of scarce resources due to population overgrowth or winter 
conditions, and even then may make up considerably less than half the population, in 
some species being unknown entirely. They are much smaller in size than the female 
and they typically possess a specialised abdominal appendage which is used to grasp a 
female from behind and prise open her carapace and insert a spermatheca. Their 
appearance is for the creation of resting or winter eggs, allowing for the survival of the 
population through harsh conditions.

In addition to the production of eggs capable of overwintering this switch to sexual reproduction has also been proposed to 
allow greater offspring variation (through genetic recombination) which may be useful in varied or unpredictable conditions, 
this idea is often proposed under the name of the lottery model.

Lifespan

The lifespan of a Daphnia does not exceed one year and is largely temperature dependent. For example, individual organisms 
can live up to 108 days at 3°C while some organisms live for only 29 days at 28°C. A clear exception to this trend is during the 
winter time in which harsh conditions limit the population in which females have been recorded to live for over six months. 
These females generally grow at slower rate but in the end are larger than ones under normal conditions.

Daphnia provide an important source of food for many larger aquatic organisms including various fish species (e.g. lake trout) 
and the immature stages of many insects including the Odonata- dragonflies and dameselflies.

External links

• Cladoceran website (http://www.cladocera.uoguelph.ca/references/) at the University of Guelph
• Daphnia Genomics Consortium (http://daphnia.cgb.indiana.edu/)
. Daphnia Images and Information at MBL Aquaculture (http://mblaquaculture.com/content/organisms/daphnids.php) 

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Daphnia"

Category: Crustaceans * •
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Daphnia magna

Fitxa sistematica_____________________

■ Tipus: Artropodes
■ Subtipus: Crustacis
■ Classe: Branquiopodes
■ Ordre: Cladocers
■ Familia: Dafnids
■ Genere: Daphnia
• Especie: Daphnia magna

Caracteristiques generals i morfologia

Els dafnids

En la familia dels dafnids es caracteristica una gran produccio d’ous partenogenetics; I’efipi*, 
pero, es ben format i porta un o dos ous. Compren cine generes, de reparticio cosmopolita.

El genere Daphnia es caracteritza per tenir el 
marge dorsal de les valves perllongat per una 
espina terminal posterior. Dins d’aquest genere 
hi ha diverses especies com son: D. magna, 
propia d’aigQes eutrofiques i contaminades, D. 
Bolvari, molt rara, apareix a Mallorca, 
D.atkinsoni, d’aigues mes mineralitzades, D. 
pulex i D. Longispina, mes petites, tenen I’efipi 
mes triangular i els ous amb els eixos mes grans 
paral lels al dors de I'animal. Aquestes dues son 
especies planctoniques i una adaptacio molt 
interessant es I’anomenat ciclomorfisme que 
consisteix en I’aparicio de variacions 
morfologiques estacionals produ'ides pel 
creixement exagerat de determinades parts del 
cos, indui'des per factors poc coneguts.

Figura 1. Imatge d'una dafnia al microscopi optic (xIO).

*efipi: Es una mena d’estoig que protegeix els ous i afavoreix la seva dispersio grades a unes 
caracteristiques i estructures especials que li permeten surar a I’aigua, resistir I’atac dels sues 
gastrics dels vertebrats, adherir-se a les plomes dels ocells, etc. Son importants, doncs, per a 
la supervivencia i la dispersio de les especies.

Daphnia magna FALC0.M., MORENO,O.
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Els ous dels efipis es troben en estat de diapausa i el seu desenvolupament depen de factors 
externs.

Morifologia externa

1. Antena
2. Ull compost
3. Rostre
4. Antenuta
5. Mandibula

6. Primer apendix toracic
7. Cinque apendix toracic
8. Furca caudal
9. Espines anals
10. Postabdomen

11. Sedes abdominals
12. Espina caudal
13. Processos abdominals
14. Cambra incubadora
15. Elm o ecut cefalic
16. Cor

Figura 2. Esquema i fotografia d’una dafnia (x4).

EFIPIS
a. Ous en diapausa
b. Restes de la cambra incubadora de la mare.

Daphnia magna FALC0.M., MORENO,O.
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Figura 3. Detail de I’escultura externa de les valves (xIO)

Biologia i ecologia

En el cicle biologic dels cladocers hi ha alternanga de generacions. En condicions favorables, 
les femelles es reprodueixen per mitja d’ous partenogenetics, que s'acumulen a la cambra 
incubadora fins que son totalment desenvolupats. S’alliberen un nombre variable d’ous 
depenent de I’especie i de I’abundancia d’aliment.

Figura 4. Imatge en visio ventral d'una dafnla (xIO).

Daphnia magna FALC0.M., MORENO.O.
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Si volem donar a les dafnies aliment extra, podem afegir-hi de 20 a 30 cc d’algues 
Chlamydomonas (o altres algues unicellulars) setmanalment. Tambe els hi podem preparar un 
dieta a base d’extracte de earn i glucosa, pero que no creiem imprescindible. Les proporcions 
son les seguents:

0.75 g d’extracte de earn.
0.75 g de glucosa.
50 ml d’aigua destil lada.

Cada dos dies els podem posar de 6 a 8 ml, per peixeres de 36 litres. La resta es pot 
conservar a la nevera.

Tambe es important mantenir una il luminacio adequada: Hum de sol o de dia (artificial), pero 
mai exces de sol directe.

La temperatura tambe es important, pero I’experiencia ens ha demostrat que tampoc es 
necessaria una temperatura sempre constant, ja que com hem dit anteriorment, aquests 
organismes segueixen cicles biologies segons les condicions del medi. Pero si volem tenir una 
produccio important de dafnies durant tot I’any, es convenient mantenir una temperatura 
constant al voltant dels 20-24°C per tal que hi hagi condicions favorables i les femelles es 
reprodueixin partenogenetiement. El pH ha de mantenir-se lleugerament basic (entre 7,5 i 8,5).

Orientacions per al professorat per a I’elaboracio d’activitats didactiques________

S’utilitzaran el microscopi i la lupa binocular.

Observacio 1
Morfologia externa i comportament:

Es recomana comengar I’observacio de la dafnia a la lupa binocular per tal de veure els 
moviments natatoris en llibertat. Per a fer aixo, coHocarem algunes dafnies en una placa de 
Petri o en un vidre de rellotge, amb una mica d’aigua, es clar!

Observacio 2
Observacio del funcionament del cor i de la circulacio de I’hemolimfa:

Col locada entre el cobreobjectes i el portaobjectes, la dafnia queda empresonada, i tot i que 
intenta nedar no pot avangar, d’aquesta manera es fa possible observar el funcionament del 
cor. Es pot intentar mesurar el pols cardiac amb un cronometre i fer un interessant estudi de la 
relacio del ritme cardiac i la temperatura. En aquest cas nomes cal col locar les dafnies en 
diferents pouets a diverses temperatures. Els resultats es poden dibuixar en una grafica.

Observacio 3
Fotocinesi:

Per observar aquest fenomen cal mantenir I’aquari de les dafnies es condicions de foscor. De 
cop, I’illuminem des del damunt i comprovem els moviments de les dafnies i els seus 
desplagaments. Quina posicio adopten?

Daphnia magna FALC0.M., MORENO,O.
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Apaguem la Hum, i posteriorment tornem a illuminar I’aquari amb una lot, des de la cara inferior 
de I’aquari. Cap a on es dirigeixen les dafnies? Quina es la part del cos de la dafnia que es 
dirigeix cap a la Hum?

Observacio 4:
Globuls sanguinis:

Observar a 400-600 augments una dafnia al microscopi, atrapada entre el cobreobjectes i el 
portaobjectes. Si s’enfoca la zona del cor, es veu com surten disparats a gran velocitat els 
globuls hematics cap a la part inferior del cos.

Observacio 5
Efipis:

Col locar en una placa de Petri una mostra d’aigua que contingui abundants dafnies. Deixar 
que amb el pas dels dies tota I’aigua s’evapori. Des del moment en que I’aigua comenga a 
faltar, les dafnies comencen a formar ous de resistencia que queden embolcallats dels efipis en 
els quals destaca el color fosc de I’ou enfront de I’embolcall blanquinos (aspecte d’ous ferrats).

Una vegada dessecada completament la capsula de Petri, els efipis que conte poden guardar- 
se durant molt de temps sense que perdin la seva capacitat germinativa. Si volem que donin 
Hoc a dafnies vives, col locarem la capsula de Petri a I’interior d’un aquari preparat per a la cria 
de dafnies tal i com hem explicat abans.

Bibliografia:

AAW, Historia Natural dels Pa'fsos Catalans. Vol 9, Enciclopedia
Catalana. Barcelona 1986.

Resum de diversos protocols del C.D.E.C.T.

Daphnia magna FALC0.M., MORENO,O.
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Els mascles apareixen exclusivament quan es donen unes condicions determinades 
(disminucio de la disponibilitat de recursos o augment de la densitat de poblacio), o pel 
component genetic, ja que es diferent per a diferents especies.

L'aparellament es fa mitjangant copula, i es el mascle qui agafa la femella mitjangant el ganxo 
copulador.

La reproduced sexual sovint s’associa a la produced d’ous durables. Despres de la 
fecundacio, les parets de la cambra incubadora pateixen una seqiiencia de modificacions que 
porten a la formacio de I’efipi.

El desenvolupament de les especies adaptades a les aigues temporaries, on es formen mes 
efipis requereix d’uns periodes previs de dessecacio o de baixes temperatures.

La majoria dels cladocers son filtradors no selectius i el seu regim, fitofag o detrivor, tot i que hi 
ha algunes especies depredadores.

La majoria dels cladocers viuen a les aigues continentals. Grades a la versatilitat del seu cicle 
de vida es poden adaptar tant a aigues permanents com a aigues temporaries o, fins i tot, 
efimeres. Tambe poden adaptar la durada del cicle al ritme anual d’aparicd d’altres especies, 
als canvis de temperatura, a la quantitat d’aliment, a la salinitat o a la sequera.

Aixi la majoria dels cladocers es poden qualificar d’estenoics, i per aixo son bons indicadors de 
les condicions generals dels ambients on viuen.

Diferencies sexuals

En els cladocers hi ha dimorfisme sexual. Els mascles son mes petits que les femelles, tenen 
les antenules mes desenvolupades i un ganxo en els primers apendixs toracics, el ganxo 
copulador, que utilitzen per retenir la femella; el postabomen sol esser mes estret que en les 
femelles i porta el porus on desemboca I’espermiducte.

Manteniment i cria

La cria d’aquests organismes en el laboratori escolar es relativament senzilla.

Una vegada tenim les dafnies es important no sotmetre-les a canvis bruscos de temperatura, 
composicd i naturalesa de I’aigua. Previament haurem preparat un aquari o tanc pie fins a la 
meitat d’aigua dolga i sense clor (aigua mineral, aigua passada per un filtre canviador d’ions i, 
si hi havia clor, sotmetre-la a una aireacio continua i abundant).

De manera aproximada podriem dir que un grapat d’unes 25-30 fulles es suficient per a uns 
25-30 litres d’aigua. Amb el pas dels dies, les fulles aniran tenyint I’aigua, pero haura de 
conservar-se transparent. Per aixo, collocarem un difusor d’aire a I’interior de I’aquari pero 
sense posar-hi la pedra, es a dir, que del tubet surtin bombolles mes aviat grosses. Les dafnies 
necessiten una bona quantitat d’oxigen a I’aigua (p.ex. 5.5mg/l).

La finalitat de la infusd es proporcionar a les dafnies una abundant flora bacteriana, aixi com la 
propagacio d'algues i ciliats que poden constituir el seu aliment.
Com que anirem afegint I’aigua que s’haura evaporat, caldra introduir, de tant en tant, algunes 
fulles noves que, igual que les anteriors, rentarem previament.
Daphnia magna FALC0.M., MORENO,O.



EΓ BioMEDIA Galleries
[ Creature | Galleries | Teacher | Products | Stock | Contact j

Daphnia: What eats it?

These images show the cnidarian Hydra feeding on Daphnia
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Swimming, Feeding and Breathing:

Daphma swims with a jerky motion through the water as the powerful 2nd antannae are thrust 
downward. The stroking action moves the animal toward the surface. Then it pauses for a shod 
while before the next stroke, falling toward the bottom of the pond. This is when it breathes an 
captures food. Five pairs of legs inside the body covering (it is open in the front'! are used to 
capture tiny microscop'c food. They are finely-branched, and they also aide in breathing as the 
animal collects oxygen from the water.

About Breathing & 
Swimming See Its Heart! What Eats It Links
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The heart of a Daphnia :a v gi ' 1.·

Using a microscope to view Daphnia collected from your local pond, you may actually be able to 
measure the heart rate on an individual animal. An assistant is helpful to time a ten second inte 
while you count the number of beats. Multiply the number of beats in ten seconds by 6 to get th 
beats/minute. It's a good idea to make several measurements (replicates) and then find an avei 
heart rate.

As practice, you might try measuring th

About Breathing & 
Swimming

heart rate of the Daphnia heart viewed in this animate

See Its Heart! What Eats It Links
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Daphnia - The Water Flea

One of the most common crustaceans to be found in lakes, ponds and quiet streams is the 
'water flea', Daphnia. These tiny animals are usually less than 3mm in size, so you could 
put dozens of them on a single fingernail. They're not really fleas - in fact they're not 
insects at all, but rather crustaceans, more closely related to crabs and shrimp. Water 
fleas are extremely important in the food chains of ponds and lakes - they harvest the 
tiny algae cells that convert sun energy into food, and then they pass this energy along to 
other animals such as fish or other predators. If you like trout, you really owe a debt of 
grattitude to Daphnia.

[1] - Second antenna, used for swimming and 
sensing the environment
[2] - eye controlled by muscles with nerve 
connections to the brain
[3] - legs used for collecting food and stabilizing the 
animal as it slowly sinks
[4] - An intestine where ground up food particles are 
digested
[5] - A brood pouch for incubating young that hatch 
from large yolk filled eggs
[6] - A protective outer shell
[7] - A heart that pushes clear circulatory fluid 
around the body
[8] - Undigested material is eliminated out the anus.
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Image Gallery - Daphnia (pregnant)

An example of a branchiopod crustacean, Daphnia showing young in brood pouch.
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Reliable Results

MBL Aquaculture
4569 Samuel Street 
Sarasota, FL 34233 
v: 1-800-889-0384 
f: (941) 922-3874 
e: salesi8imblaquaculture.com 
http://www.mblaquaculture.com/

Ordering Information:

• We currently culture Ceriodaphma dubia and Daphnia magna.

• Less than 24-hour age organisms are available for immediate shipment.

• Starter cultures with mixed ages are also available.

• Please see our Products page for information about daphnid food.

• Current Price List (PDF)

• Faxable Order Form (PDF)

Scientific Name: Ceriodaphnia dubia 
Common Name: Water flea

Physical description: Ceriodaphnia dubia are very small, never larger than one millimeter in length. When in good health, they appear to be a brownish-orange color. There is a large, dark spot on the anterior end of every 
Ceriodaphnia, this is the compound eye. Males and females can be distinguished from each other by their shape and size. Males are smaller and less rotund than are the females; the males are almost triangular in shape. Movement 
is achieved by a powerful set of second antennae. Because of this, movement is generally vertical and jerky.

Ecology: The water flea, Ceriodaphnia dubia, occurs in littoral areas lakes, ponds, and marshes throughout most of the world.

Uses in Aquatic Toxicology: Ceriodaphnia dubia are an EPA recommended freshwater invertebrate used in both acute and chronic toxicity testing. In acute toxicity testing, Ceriodaphnia are used at >24 hours old and survival rates 
are recorded. In chronic toxicity testing, Ceriodaphnia are used at >24 hours old and all neonates must have been released within 8 hours of each other. In chronic tests, survival and reproduction are recorded.

Other Uses: Live food source in freshwater larviculture and in the ornamental fish industry.

Scientific Name: Daphnia magna 
Common Name: Water flea

http://www.mblaquaculture.com/


Physical description: Daphnia magna are similar to Ceriodaphnia dubia but larger, usually five to six millimeters in length.

Ecology: Daphnia magna is principally a lake dweller and is restricted to waters in northern and western North America. Daphnia magna reproduce only by cyclic parthenogenesis in which the males contribute to the genetic makeup 
of the young during the sexual stage of reproduction.

Uses in Aquatic Toxicology: Daphnia magna are used in freshwater acute toxicity testing at >24 hours old and survival rates are recorded.

Other Uses: Live food source in freshwater larviculture and in the ornamental fish industry.

Copyright © 2005 Marinco Bioassay Laboratory, Inc.
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Daphnia

Why Daphnia!

Daphnia, popularly known as water fleas, are small crustaceans that live in fresh water such as ponds, lakes, and 
streams. They serve as an important source of food for fish and other aquatic organisms. Daphnia are excellent 
organisms to use in bioassays because they are sensitive to changes in water chemistry and are simple and 
inexpensive to raise in an aquarium. They mature in just a few days, so it does not take long to grow a culture of 
test organisms. Because Daphnia are transparent, it is possible to conduct bioassays using endpoints other than 
death. For example, through a microscope you can measure their heart rate or observe whether they have been 
eating. (Both of these signs are used to measure stress).

What are Daphnia?

Daphnia (or Daphnids) are members of a collection of animals that are broadly termed as "water fleas". These are 
predominantly small crustaceans, and Daphnia belong to a group known as the Daphniidae (which in turn is part of 
the Cladocera, relatives of the freshwater shrimp, Gammarus et al, and the brine shrimp, Artemia spp). They get 
their common name from their jerky movement through the water. Apart from the jerky movements, the 
resemblance to real fleas (Pulex iritans, etc), ends: real fleas are insects and share only an extremely distant 
common ancestry with Daphnia, since both crustaceans and insects are arthropods.

How many Species of Daphnia?

There are approximately 150 known species in North America, and a similar number in Europe (although a lot of 
these species are found on both continents). However, those of main concern to the aquarist will probably be 
Daphnia pulex, Daphnia magna, and the various Moina species. Moina are very tiny Daphnids and are often used 
as an easier-to-culture.

A few species of Cladocera are predacious but most are herbivores or detritivores. An important link in food chains 
of virtually every inland body of water, cladocerans convert phytoplankton/benthic plants, bacteria, fungi and 
decaying organic matter into animal tissue that can be used by larger animals. In large lakes they are a major food 
source for many kinds of fish such as sticklebacks, minnows, the fry of larger fish and also larval amphibians. Many 
aquatic insect larvae and other invertebrates also feed on cladocerans. Males are distinguished from females by 
their smaller size, larger antennules, modified post-abdomen, and first legs, which are armed with a hook used in 
clasping.

Adult daphnia range in size from half a millimetre to almost a centimetre, depending on the species, though within a 
given species, size can vary greatly (female Daphnia magna can be between 3 mm and 5 mm).

Structure and Morphology

Daphnia tend to be almost kidney shaped, posessing only a single compound eye (though they have an ocellus, a 
simple eye), two doubly-branched antennae (frequently half the length of the body or more), and leaf-like limbs 
inside the carapace that produce a current of water which carries food and oxygen to the mouth and gills. Their 
bodies are almost transparent and with a microscope you can see the heart beating, and sometimes even their last 
meal (the gut may appear green if the individual has been feeding on algae).

A carapace covers the body, including the 4 to 6 pairs of thoracic appendages, and is used as a brood chamber. 
The abdomen and post-abdomen (distal to the anus) is generally bent forward under the thorax. The post-abdomen 
bears two large claws used primarily for cleaning debris out of the carapace. Swimming is accomplished by 
downward strokes of the large second antennae.

Life cycles and Life Span

The life span of Daphnia, from the release of the egg into the brood chamber until the death of the adult, is highly 
variable depending on the species and environmental conditions. Generally the life span increases as temperature 
decreases, due to lowered metabolic activity. The average life span of D. magna is about 40 days at 25°C and 
about 56 days at 20°C. The average life span of Daphnia pulex at 20°C is approximately 50 days.

Four distinct periods may be recognized in the life history of Daphnia: (1) egg, (2) juvenile, (3) adolescent and (4)



adult. Typically, a clutch of 6 or 10 eggs is released into the brood chamber. The eggs hatch in the brood chamber 
and the juveniles, which are already similar in form to the adults, are released in approximately two days when the 
female molts (casts off her exoskeleton). The time required to reach maturity varies from 6 to 10 days. Daphnia 
typically invest most of their energy in reproduction, while they invest less energy in growth. This serves to highlight 
the heavy emphasis on fast reproduction to take advantage of good conditions.

Species of Daphnia

There are many different species of Daphnia and closely-related genera. However, those of main concern to the 
aquarist will probably be Daphnia pulex, Daphnia magna, and the various Moina species. Moina are very tiny 
Daphnids and are often used as an easier-to-culture substitute for Artemia (brine shrimp) as fry food, because 
young Moina are only slightly larger than newly-hatched brine shrimp, and first stage daphnia are not much bigger.

There are many other species of Daphnia/Cladoceran to be found throughout the world. Some of the species are 
less well known (D. hyaline, Bosmina coreqoni, Simocephalus vetulus),

Additional Reading on Daphnia

Invertebrate Anatomy - Daphnia magna at Lander University:

Viviparous's Daphnia Page:

The Daphnia Parasite Picture Gallery:

Daphnia Physiology 

Schumann, Kai - Daphnia FAQ 
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Se trata de micro crustaceos de agua dulce que habitan en aguas estancadas o de movimiento 
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Agua"
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Su particular ciclo reproductive les permite conservar la especie atm en el caso de sequia 
relativamente prolongada, ya que en su forma de reproduction sexual, los huevos depositados por 
la hembra son resistentes a la sequia. De ese modo, quedan enterrados en el fango o en la 
superficie del terreno cuando el agua se evapora. En algunos casos el viento se encarga de 
dispersar esos huevos, razon por la cual al llegar las lluvias son arrastrados hacia las depresiones 
del terreno donde se forman charcos mas estables. La descomposicion de las pasturas y el 
material organico del lugar, genera el plancton necesario para su alimentacion, prosperando asi 
una colonia por cada charco o zona inundada. De estos huevos nacen practicamente un 100% de 
hembras que se reproducen por Partenogenesis ■·

Siendo filtradores del agua, se alimentan de plancton, microorganismos diversos (inclusive 
aquellos que suelen ser parasitos de los peces) y bacterias. El agua en la cual se desarrolla una 
colonia de "pulgas de agua", tiene la particularidad de mantenerse cristalina, aunque en la 
mayoria de los casos tambien adquiere una coloracion ambarina, y hasta marron, producto de los 
coloides aportados por el material organico.

Modificacion de la reproduccion sexual en que el ovulo se desarrolla sin previa fecundacion

Aunque los aficionados a los peces estamos habituados a manejarnos con dos especies, el Genero 
Daphnia reconoce por lo menos 42 especies. Las dos o tres especies que manejarnos en 
acuariofilia suelen ser Daphnia pulex (de 1,5 a 2 mm) y Daphnia magna cuyas hembras miden 
hasta 6 mm.

Seguramente en mas de una ocasion no sabremos a ciencia cierta (y tampoco importa demasiado 
a los fines practicos), que especie estamos utilizando como alimento para nuestros peces. Las 
especies identificadas son:

• Daphnia ambigua Daphnia magniceps

Daphnia anguiata Daphnia melanica
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ARTOXKIT Μ™
MICROBIOTESTS

With the marine 
crustacean 

Artemia franciscana
(formerly Artemia salina)

Cost-effective, 
culture/maintenance free*

bioassays
*Test organisms are included in the kits as “dormant eggs (cysts) ” 

which can be hatched “on demand”

Each Toxkit contains 
all the materials for 
performance of 6 
complete bioassays



ARTOXKIT Μ™
24h Microbio test For Toxicity Screening of

Pure Compounds - Contaminated Seawater and estuarine/marine 
Sediments - Effluents/Wastes released in Estuaries or coastal

Waters - Biotoxins

Each ARTOXKIT M contains all the materials 
necessary to perform six acute toxicity 
tests with the marine crustacean Artemia 
franciscana (formerly Artemia salina). Easy to 
follow instructions and detailed illustrations 
are provided in the kits for the conduct of 
range-finding and definitive tests. The test 
organisms are included in the kits as 
«dormant eggs (cysts)» which can easily be 
hatched on demand, in less than 24h, to supply 
the live biota for the conduct of the assays.

Test criterion
• The ARTOXKIT M is a 24h assay based on 

mortality of the test organisms, with 
calculation of the 24h LC50.

Reproducibility
• Cysts of high quality produced in strictly 

controlled conditions preclude variability 
associated with recruitment/ maintenance of 
live stocks in conventional bioassays.

• Highly uniform quality of the test medium is 
achieved by simple dilution of concentrated 
solutions of selected salts with deionized 
water.

• Standardized microplate test containers 
constructed of biologically inert materials 
ensure uniform exposure conditions.

• A Quality Control Test with a reference 
chemical is described in detail, for accuracy 
and reproducibility check.

Cost-Effectiveness
• Cysts can be hatched on demand, eliminating 

the need and the costs of continuous culturing 
and maintenance of test organisms.

• Minimal equipment needed for test 
performance: dissecting microscope - small 
incubator - conventional laboratory glass
ware.

• Shelf-life of cysts guaranteed for several 
months when stored properly, reducing test 
scheduling constraints.

Contents
• Tubes with cysts, concentrated hatching and 

toxicant dilution medium, hatching and test 
containers and micropipettes for the transfer 
of the organisms.

• Detailed Standard Operational Procedure 
brochure, abbreviated Bench Protocol, data 
scoring sheets and graphical LC50 
calculation sheets.

• Specification sheet with batch number of the 
cysts and the media.

User-Friendliness
• Simple handlings and scorings.
• Total performance time of the assay 

approximately 1 hour.
• A floppy disc for easy Toxkit data treatment 

can be obtained on demand.

Sensitivity
• Comparable to that of various other 

estuarine/marine biota.
• Specifically sensitive to biotoxins produced 

by freshwater and marine micro-algae.

Applications
• One of the most euryhaline test species, 

which allows to perform bioassays on waters 
in a salinity ranging from 10 ppt (brackish 
water) to 35 ppt (seawater)

• Acute microbiotest with Artemia salina used 
for regulatory marine toxicity testing in 
several countries.

A list of selected references is available upon
request.

N.B. All the materials included in the AR
TOXKIT are also available separately.

ARTOXKIT M is a registered trademark of
MicroBioTests Inc., Nazareth, Belgium.



Arternia 20ml aus San i rancisco (Artemia franciscana )



GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF THE BRINE SHRIMP 
(Artemia franciscana) AT AL WATHBA WETLAND RESERVE

Shaikha Al Dhaheri Assistant Scientist, TERC 
Christopher Drew Terrestrial Ecologist, TERC

Introduction

Al Wathba Wetland Reserve is located 40 km east of Abu Dhabi Island on the left side of 

the truck road to Al Ain. The water body extends for approximately 1.5 km in length and 

0.5km in width with a maximum depth of almost two metres. Al Wathba Reserve exists 

primarily because it is supplied with tertiary treated waste water from the Mafraq Waste 

Water Treatment Plant (WWT). The salinity of the water throughout the lake is variable 

due to the fresh water input and because of the underlying sabkha substrate. The 

maximum salinity recorded in the lake is 230 ppt although typically the salinity is 180 

ppt which is approximately 5 times higher than that of sea water.

The sabkha substrate and high evaporation rates have made the water body a 

hypersaline habitat. The only invertebrates that are able to live in this harsh habitat are

brine shrimps (Artemia fransiscana) and occasionally 

blood worms {Chironomus sp.) that both feed on algae. 

Brine shrimps are the main food resource for the greater 

flamingos (Phoenicopterus ruber) as well as providing 

supplementary food for the other wading birds species 

which feed mainly on algae.

The life cycle of Artemia begins from either a dormant 

cyst that is extremely hard and may remain viable for 

few years or an ovoviviparous egg which hatches 

immediately. During periods of low salinity and 

temperature, the cysts begin to rehydrate and open to 

release the first stage larva which is known as a

The sabkha substrate and 

hypersaline habitat. The only

Fig. 1 Adult Artemia sp.



nauplius larva. The larvae will remain in this stage for about 12 hours feeding from the 

yolk sac before moulting to the second instar which is known as the metanaupliar stage, 

they remain known as metanauplii until the sixth moult when they are termed post- 

metanauplii; following the 12th moult they are termed post-larval and by the 17th moult 

they are regarded as adult. From the second instar onwards, they feed on small algal 

cells; by the time they reach an adult size of 10mm length they are able to feed on large 

conglomerates of algae.

Under optimum conditions of food supply and lack of stress due to increased salinity or 

decreased dissolved oxygen the female shrimp may produce eggs. These eggs will hatch 

after being released from the ovisac to produce nauplius larvae. The female shrimp can 

live for up to 3 months and produce up to 300 nauplii every four days under optimum 

conditions.

Brine shrimp inhabit hypersaline lakes and ponds where there are few aquatic predators 

and competitors - the salt content of these lakes may reach 250 ppt. In general, brine 

shrimp can survive temperatures of between 6° C and 40° C with an optimum breeding 

range of 25° C to 30° C. Cysts can 

tolerate a much wider range of 

temperatures (from below freezing to 

almost 100° C). Salinity tolerance can 

vary for different strains of 

Artemia. Under laboratory conditions 

and at a temperature of between 20 

to 26°C, Artemia franciscana, which is 

the species that occurs at Al Wathba, 

can tolerate salinities of up to 260 ppt 

(saturation), as temperature increase 

tolerance to salinity decreases. At a temperature of 32°C and salinity of 200ppt, survival 

of adult artemia is reduced by almost 70%. Artemia can tolerate pH ranging from 7 to 

10 whilst the optimal range for cyst hatching is pH 8 to 8.5. Cyst survival is unaffected 

by salinity or pH.

Fig. 2 Female brine shrimps with egg sacs
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SCHISTOCERCA GREGARIA

Schistocerca gregaria. Anterior is down in (A), and to the left 
in (B) and (C). (A) Adult female locust. (B) Germarium (g) in 
an adult female ovary. The panoistic ovaries of S. gregaria are 
made up of approximately 50 ovarioles per ovary, and do not 
have nurse cells. Oocytes proliferate in the germarium and 
move posterior in the ovariole as they develop. The oocytes are 
surrounded by a monolayer of somatic follicle cells. Vasa 
protein (red) is located in the cytoplasm of early oocytes, with 
some concentration around the nucleus (arrowheads). Most 
somatic cells are undergoing mitosis (blue) in the germarium 
and during the early stages of oogenesis. Cells in mitosis are 
labeled with an antibody against phosphorylated Histone 3 
(blue). (C) Early stages of oogenesis. Vasa protein (red) 
continues to concentrate in juxtanuclear aggregates 
(arrowhead). In (B) and (C) nuclear counter stain (YO-PRO-3 
iodide) is in green. Scale bars: (B) 80 urn, (C) 40 urn.

Go to top of page

THERMOBIA DOMESTICA

Thermobia domestica. Anterior is up in (A), and to the left in (B) and 
(C). (A) Adult female firebrat. (B) Germarium (g) and early stages of 
oogenesis in an adult female ovary. The panoistic ovaries of T. 
domestica are organised in a similar manner to those of S. gregaria, but 
with only five ovarioles per ovary. Vasa protein (red) is concentrated in 
asymmetric aggregates next to the nuclei of early oocytes (arrowheads). 
(C) At later stages of oogenesis, Vasa protein (red) continues to 
concentrate in asymmetric juxtanuclear aggregates (arrowhead). High 
concentrations of Vasa are also seen in the cortical ooplasm. In (B) and 
(C) nuclear counter stain (YO-PRO-3 iodide) is in green. Scale bars: (B) 
and (C) 40 um.

Go to top of page



ONCOPELTUS FASCIATUS

Oncopeltus fasciatus. Anterior is up in all panels. (A) Adult 
female milkweed bug with freshly laid eggs (top right). (B) 
Germarium (g) and early stages of oogenesis in an adult female 
ovary. The ovaries of O. fasciatus contain seven ovarioles per 
ovary, and like those of Drosophila melanogaster, are meroistic 
(containing nurse cells). However, unlike D. melanogaster, 
nurse cells are shared between all oocytes of an ovariole. All 
nurse cells are located in the germarium, liked by cytoplasmic 
bridges to a pool of common cytoplasm called the trophic core. 
Tubes called trophic cords (arrowheads) originate in trophic 
core, thus linking each oocyte to the nurse cells. Vasa (red) 
protein is detected in cells of the germarium and within the 
trophic cords (arrowheads). The actin cytoskeleton (blue) is 
concentrated along the sides of the trophic core and around the 
oocyte cortex. (C) At later stages of oogenesis, Vasa protein 
(red) is distributed in the ooplasm but excluded from the oocyte 
nucleus (on). The actin cytoskeleton (blue) has become further 
enriched at the cortical ooplasm. (D) As oogenesis progresses, 
Vasa protein (red) disappears from the central ooplasm, but 
remains at the oocyte cortex, with highest levels at the posterior 
pole. In (B) through (D), Vasa protein is in red, F-actin (marked 
with Alexa 647-conjugated phalloidin) is in blue, and nuclear 
counter stain (YO-PRO-3 iodide) is in green. Scale bars: (B) 80 
um. (C) 40 um. (D) 80 um.

Go to top of page

ARTEMIA FRANCISCANA

Artemia franciscana. Anterior is up in all panels. (A) Adult female 
carrying eggs in brood pouch (arrow). (B) 8 day nauplius larva stained 
with cross-reacting Vasa antibody. Vasa is detected specifically in germ 
cells (arrowheads), which lie in the segmental mesoderm lateral to the gut 
(g). (C) Close up of (B). Vasa protein is cytoplasmic in germ cells 
(arrowheads).

Go to top of page



PARHYALE HAWAIENSIS

Parhyale hawaiensis. Anterior is to the right in all panels. (A) 
Adult female carrying embryos in brood pouch (arrowheads). 
Natural purplish colour of developing oocytes can be seen in 
the ovary (arrows). (B) Late germ band stage embryo stained 
with cross-reacting Vasa antibody (pink). Vasa is detected in a 
group of cells among the endomesodermal precursors, posterior 
to the head lobes (hi). These cells are the likely descendants of 
the a micromere of the 8 cell stage, which has been shown to be 
the unique germ cell precursor by ceil lineage studies, p: 
posterior. (C) Anterior end of an adult ovary with mature 
oocytes. The paired ovaries of P. hawaiensis are organised with 
a strand of primordial germ cells (PGCs) along the dorsal 
midline (towards top of panel). There are no nurse cells. 
Maturing oocytes move laterally in the ovary, so that the most 
mature oocytes are located farthest away from the PGCs 
(towards bottom of panel). The oocytes are surrounded by a 
monolayer of somatic follicle cells. Vasa protein (red) is 
concentrated in a perinuclear ring around the oocyte nucleus. 
(D) Orthogonal sections through an adult testis. The testes of P. 
hawaiensis have a compartmental organization, with PGCs 
lying along the dorsal midline (bottom of panel). Maturing 
spermatocytes move laterally in the testis, so that the most 
advanced spermatocytes are farthest away from the PGCs 
(towards top of panel). Spermatids and later spermatogenic 
stages are located in a long tube extending posterior from the 
testis (not shown). Green lines indicate planes of orthogonal 
sectioning. Vasa protein (red) is concentrated in primordial 
germ cells (PGCs) in the medial "pgc zone" (pgc). Primary 
spermatocytes (region 1) and secondary spermatocytes (region 
2) are located laterally to the PGCs, and do not have high levels 
of Vasa protein. Orthogonal section panels (bottom, right) 
indicate intensity of Vasa (red) and nuclear (blue) staining. 
Spikes of red next to high levels of blue indicate perinuclear 
distribution of Vasa protein. Nuclei are counterstained with

TO-PRO-3 iodide (blue) in (B). (C) and (D).
Go to top of page
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Great Salt Lake Information

U.S. Geological Survey
Great Salt Lake, Utah

By Doyle W. Stephens
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Brine Shrimp!
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*AII information and pictures are used with permission from the USGS.
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Introduction

Great Salt Lake, the shrunken remnant of prehistoric Lake Bonneville, 
accumulate in the lake by evaporation. Salinity south of the causeway 
percent over a period of 22 years (2 to 7 times saltier than the ocean), 
mineral industry that extracts about 2 million tons of salt from the 
lake each year. The aquatic ecosystem consists of more than 30 
species of organisms. Harvest of its best-known species, the brine 
shrimp, annually supplies millions of pounds of food for the 
aquaculture industry worldwide. The lake is used extensively by 
millions of migratory and nesting birds and is a place of solitude for 
people. All this occurs in a lake that is located at the bottom of a 
35,000-squaremile drainage basin that has a human population of 
more than 1.5 million.

has no outlet. Dissolved salts 
has ranged from 6 percent to 27 
The high salinity supports a

Frequently Asked Questions and Answers about Great Salt Lake

• How large is the lake?
At the average water-surface altitude of 4,200 feet, the lake is 75 miles long by 28 miles wide and 
covers about 1,700 square miles. At this altitude, the maximum depth is about 33 feet. At its lowest 
altitude in 1963 (4,191 feet), it was less than onehalf the size it reached at its historic high peak during 
1986-87 (4.211 feet). •

• How was the lake formed?
The lake is a remnant of Lake Bonneville, a large Pleistocene-age lake that covered about 20,000



square miles (slightly smaller than West Virginia at 24,000 square miles) and was a maximum of 325 
miles long by 135 miles wide, with a maximum depth of 1,000 feet. Lake Bonneville existed from about
30,000 years ago to 16,000 years ago. Four ancient shorelines of Lake Bonneville are visible on the 
Wasatch Mountains to the east.

Altitude
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• When did the lake first appear?
Although as early as 30,000 years ago there were alternating periods of saline lakes and playas (salt 
flats) in the basin, Great Salt Lake is believed to have first formed about 11,000 years ago when the 
lake rose from a smaller saline body to about 4,250 to 4,275 feet at the Gilbert Level. At this time it was 
about three times as large as present Great Salt Lake and was salty. The lake was less salty during the 
Stansbury Level of Lake Bonneville.

• Why is the lake salty?
Because the lake does not have an outlet, water flows into the lake and then evaporates, leaving 
dissolved minerals behind as residue. On average, 2.9 million acre-feet of water enters the lake each 
year from the Bear, Weber, and Jordan Rivers. The inflow carries about 2.2 million tons of salt. About
4.3 billion tons of salt are in the lake, and commercial removal of the salt ranges from 1.6 to 2.5 million 
tons annually.

• What animals live in the lake?
Of the various animals, the most visible and famous is the brine shrimp 
(Artemia franciscana). Two species of brine flies (genus Ephydra) also 
are very numerous but do not bite. Numbers of these flies may reach 370 
million per mile of shoreline during summer. Two to five million 
shorebirds and hundreds of thousands of waterfowl use the lake 
seasonally. Wilson's Phalarope and Eared Grebes often are present in 
summer.

• How did brine shrimp get into the lake and when did they first 
appear?
The shrimp likely arrived as cysts (eggs) on the feet of migratory birds.
Brine shrimp cysts and fecal pellets in a deep sediment core have been 
dated to be 15,000 years old.

• How do brine shrimp live in the extremely salty (hypersaline) 
environment of the lake?
The body cuticle prevents water loss and salt entry. The shrimp drink large amounts of salt water and 
the gut takes up the water (and some salt). The branchia, or gills, then excrete the salt back into the 
water.

• Have there ever been marine organisms or fish in the lake?
In 1899, the U.S. Fisheries Service considered implanting oysters into the mouths of the larger rivers 
that enter the lake but decided that oysters could not be raised commercially. In 1986, killifish entered 
from Timpie Springs on the south end when the lake was at a salinity of about 5.5 percent.

• Why is the north part of the lake purplish-pink?
A railroad causeway separates the lake into a north and south part. Most freshwater enters the south 
part, and water in the north part evaporates faster than it enters. The north part is always much saltier 
than the south part. Several species of purple salt-tolerant bacteria and an alga with a red pigment live 
in the north part and cause the purplish-pink coloration, especially when the salinity is greater than 
about 25 percent. •

• Are there any other large saline lakes?
Excluding Lake Eyre in Australia (3,100 square miles when flooded, but usually dry):
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History

Thirty thousand years ago, during the last ice age, Lake Bonneville expanded from a small saline lake 
to a freshwater lake that covered about 20,000 square miles and was about 1,000 feet deep. About
16,000 years ago, the lake cut a massive outlet at its northern end and discharged a flood that reached 
the Snake River. A dry period nearly eliminated any remnant of the lake about 500 years later, but 
increasing precipitation raised the water surface to about 50 feet above the present lake level, creating 
Great Salt Lake. The Dominguez and Escalante expedition reached Utah Valley, 50 miles south of 
Great Salt Lake, in 1776. The indigenous Timpangotzis Indians told them of a very salty lake in the 
valley to the north. The explorers were anxious to return to Monterey and did not investigate this saline 
lake. In 1824, the French trapper Etienne Provost may have been among the first of the European 
trappers to see the lake, but other European trappers and explorers also vie for the honors: Jim 
Bridger, Peter Skene Ogden, and John H. Weber. An early scout and explorer, John C. Fremont, is 
credited with making the first scientific measurement of lake altitude in 1843 (4,200 feet). The 
Stansbury expedition entered Salt Lake Valley to make maps and describe the area in 1849 under the 
direction of the U.S. Government. The expedition succeeded in mapping the entire shoreline of the lake 
by 1850. All of the larger islands in the lake except Fremont Island were named for members of this 
exploration party: Stansbury Island (Howard Stansbury), Carrington Island 
(Albert Carrington), Gunnison Island (J.W. Gunnison). Clarence King, a 
geologist with the U.S. Government survey of the Fortieth Parallel, surveyed 
the lake from 1869 to 1870. Additional geologic and geographic surveys in 
the vicinity of Great Salt Lake were completed in the next few years by F.V.
Hayden, George M. Wheeler, and Grove C. Gilbert as part of the great 
exploration of the West done by the U.S. Army Corps of Topographical 
Engineers and the U.S. Department of the Interior.

Hydrology and Salinity

Great Salt Lake is divided by a rock-fill railroad causeway constructed 
in 1959 to replace the wooden trestle built in 1903. During the high 
water years of 1983-87, additional fill was added to raise the structure 
and a 300-foot breach was added. Most of the surface inflow from the 
Bear, Weber, and Jordan Rivers enters the lake south of the 
causeway, and only a small amount of water flows north through 
openings in the causeway. Water north of the causeway (Gunnison 
Bay) often has a salinity of 25 percent or higher; water south of the 
causeway (Gilbert Bay) has varied from about 6 to 27 percent salinity. 
The Bear, Weber, and Jordan Rivers contribute about 66 percent of 
the annual inflow of 2.9 million acre-feet (one acre-foot equals 325,851 
gallons, or the amount of water that it would take to cover one acre to a 
depth of one foot) to the lak e, precipitation into the lak e contributes 
about 31 percent, and ground-water inflow about 3 percent. Water- 
budget studies done by the U.S. Geological Surve y indicate that rivers 
contribute about 82 percent of the annual dissolved solids load of 2.1 
million tons and springs contribute 18 percent. Water can leave the 
lake only by evaporation, which amounts to about 2.9 million acre-feet 
annually. The lake is saline because evaporation concentrates the 
dissolved salts in the remaining water. About 4.5 billion tons of salt are 
in the lake, and commercial removal of salt equals about 2.3 million
tons annually. Sodium chloride (table _________________________
salt) is the most common salt, -
although small amounts of other salts 
and elements also are present, 
including magnesium, potassium,
sulfate, and carbonate. Five /\ !
commercial enterprises extractsalt and
other minerals from the lake. Most use J



large solar evaporation ponds located
near Stansbury Island and Bear River Bay to retrieve the salts.

Life in the Great Salt Lake

Hypersaline lakes typically support fewer 
species of aquatic organisms than freshwater 
lakes because only a few specialized species 
can withstand the stress of saline water. The 
total number of species in Great Salt Lake 
depends on the salinity and is not accurately 
known because microscopic species have not 
been well studied. When the salinity is high (28 
percent in Gunnison Bay), there may be as few 
as six species. At lower salinities (6 to 9 
percent in Gilbert Bay), the number of species 
has been estimated at 32. These organisms 
interact to form a comple x and highly 
productive ecosystem. Algae (25 species 
reported in 1979) provide the base for the food 
chain through photosynthesis. They serve as 
food for brine shrimp and brine flies, which in 
turn are consumed by birds or by the shrimp 
harvested for the aquaculture industry . 
Bacteria, protozoa, and brine flies recycle the 
organic material to release nutrients and keep 
energy flowing through the system.

Brine Shrimp

The invertebrate community of Great Salt Lak e 
undergoes large annual variations in timing and 
abundance of life stages and is dominated by brine 
shrimp, Artemia franciscana. The variations are 
partly the result of changes in salinity, water 
temperature, nutrients, and algal populations. The 
young artemia, called nauplii, typically appear from 
over-wintering eggs (hardwalled cysts containing an 
embryo in dormancy) from late February to early 
March when water temperatures are between 32 
and 41 degrees Fahrenheit. Their appearance 
follows the winter bloom of phytoplankton that 
provides food for the developing nauplii by about 1 
month. Peak numbers of nauplii typically occur 
between mid-April and mid-May. The first 
generation of adults produced by the nauplii 
reproduces sexually and, if food availability and 
environmental conditions are suitable, will produce 
the second generation ovoviviparously (by live 
birth). If conditions are less favorable, oviparous 
reproduction produces cysts.Two or three 
generations of artemia are produced each year. The 
artemia graze the phytoplankton to near extinction by May .The lack of food causes adult females to 
begin oviparous cyst production. The maximum number of adults occurs about mid-May and then 
gradually declines until December, when water temperatures drop below about 37 degrees Fahrenheit 
and the adults die. Brine shrimp from Great Salt Lake have been commercially harvested as adults 
since 1950 and as cysts since 1952. The annual 
harvest is regulated by the Utah Division of Wildlife 
Resources and begins October 1. The harvest lasts 
about 1 to 4 months, depending on the number of 
cysts available. The cysts are marketed worldwide 
and used extensively in aquaculture as a food 
source for larval stages of giant prawns and fish.
Reported cyst harvest from 1964 to 1978 ranged 
from 83 tons in 1966 to 265 pounds in 1968 to 
about 7,400 tons during 1995-96. (Reported 
amounts include total unprocessed biomass of 
which about half is cysts.) Historically, salinity of the 
lake has been the major factor associated with the 
abundance and distribution of artemia and the 
success of the cyst harvest. When salinity of Gilbert 
Bay varied from 6 to 10 percent from 1982 to 1989, 
cyst production was poor and most harvesters 
moved to Gunnison Bay, the north part of the lake, 
where the salinity was 15 to 17 percent. Since 
about 1990, reproducing populations of artemia



have been limited to Gilbert Bay , although during
the 1998-99 season limited harvest efforts resumed in Gunnison Bay.

Brine Flies

Two species of brine flies (or ephydra) live in the lake. Adult flies congregate along the shoreline for 
breeding and occasionally reach densities of 370 million per mile of beach. Although they do not bite, 
they often land on people and may be annoying. The larval form of the brine 
fly (shown above at twice lifesize) feeds on detritus and benthic algae and 
plays an important role in recycling nutrients within the lake.

Migratory Birds

Great Salt Lake supports from 2 to 5 million shorebirds, as many as 1.7 
million Eared Grebes, and hundreds of thousands of waterfowl during 
spring and fall migration. Because of its importance to migratory birds, 
the lake was designated a part of the Western Hemisphere Shorebird 
Reserve Network in 1992. The lake is a major staging area for some 
shorebirds, such as the Wilson's Phalarope. In July 1986, 387,000 
Wilson's Phalarope were estimated in a 1-day aerial survey, and
600,000 were estimated on a single day in July 1991. Studies indicate 
that at least 5,000 to 10,000 Snowy Plov ers nest on the alkaline flats 
surrounding the lake. The current estimate for breeding American 
Avocets is 40,000 and for Black-necked Stilts 30,000. Hundreds of 
thousands of Eared Grebes stage on the lake, fattening on the abundant 
brine shrimp. One of the world's largest populations of White-faced Ibis 
nests in the marshes along the east side of the lake. The lake hosts the 
largest number of breeding California Gulls, including the world's largest 
recorded single colony. About 150,000 breeding adults have been counted in recent years. The 
American White Pelican colony on Gunnison Island ranks among the three largest colonies in North 
America. The lake and its marshes provide a resting and staging area for the birds as well as an 
abundance of brine shrimp and brine flies that serve as food. Important wetlands include Bear River 
Migratory Bird Refuge operated by the U.S. Fish and Wildlife Service; Locomotive Springs, Salt Creek, 
Public Shooting Grounds, Harold Crane, Willard Bay Upland Game, Ogden Bay, Howard Slough, 
Farmington Bay, and Timpie Springs Waterfowl Management Areas operated by the Utah Division of 
Wildlife Resources; Layton Wetlands Preserve managed by the Nature Conservancy; Gillmor Bird 
Sanctuary managed by the Audubon Society; and the Inland Sea Shorebird Reserve managed by 
Kennecott Utah Copper. Most of these areas are accessible seasonally for bird watching and some for 
duck hunting.

Recreation

Motor boating is not popular on the lake because of corrosion problems; however, two marinas provide 
facilities for sailing: Great Salt Lake Marina on the south end of the lake and Antelope Island State Park 
on Antelope Island. The more popular of the marinas and headquarters for the Great Salt Lake Yacht 
Club is located at the south end of the lake where launching is free but facilities are limited to a boat 
ramp, picnic area, and restrooms. Freshwater boating is available at Willard Reservoir, east of Bear 
River Bay, and camping facilities are available at Willard Bay State Park. A commercial business 
operates daily boat trips on the lake from Great Salt Lake Marina in the summer. A pervehicle fee for 
use of the Davis County Causeway and Antelope Island State Park provides access to a boat ramp, 
restrooms, showers, picnic areas, camping areas (by reservation only), an excellent visitor center, miles 
of horse and bike trails, a resident bison herd, and a cafi. Golden Spike National Historic Site marks the 
spot where the last spike in the transcontinental railroad was driven on May 10, 1869. Facilities include 
a visitor center, historic locomotives, and interpretive presentations. Antelope Island, with an area of 
about 28,000 acres, is the largest of the islands in Great Salt Lake and is publicly owned and 
accessible by vehicle. Carrington and Fremont Islands, although relatively large, are accessible only by 
boat and are privately owned. Gunnison and Hat Islands are protected as bird rookeries and have no 
public access. Stansbury Island is accessible by vehicle but is mostly privately owned. Bird watching is 
seasonally popular at most of the wetlands along the east shore. There is no charge for access to State 
Waterfowl Management Areas. Duck and goose hunting is allowed (with purchased permits) in the fall 
at all of the State Waterfowl Management Areas.
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1986: U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 2332, 32 p.
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Map 73, Utah Geological and Mineral Survey.

Gwynn, J.W., ed., 1980, Great Salt Lake, A scientific, historical, and economic overview: Utah 
Geological and Mineral Survey Bulletin 116, 400 p.



Morgan, D.L., 1947, The Great Salt Lake: Salt Lake City, University of Utah Press, 432 p.

Stephens, D.W., 1998, Salinity-induced changes in the aquatic ecosystem of Great Sait Lake, Utah: 1- 
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Guidebook 26.

Contact Information
Antelope Island State Park..................
Entrance station...................................
Bear River Migratory Bird Refuge....
Visitor guide recording.........................
Friends of Great Salt Lake..................
Website..................................................
Great Salt Lake Marina, near Saltair. 
Golden Spike National Historic Site...
Great Salt Lake Yacht Club................
Inland Sea Shorebird Reserve...........
Website..................................................
The Nature Conservancy of Utah
Layton Wetlands Preserve..................
Salt Island Adventures (boat cruises) 
Utah Division of Wildlife Resources ..

....801-721-9569
...801-773-2941
...435-723-5887
.800-344-9453
....801-583-5593
..http://www.fogsl.org/
...801-250-1898
...435-471-2209
...http://www.gslyc.org/
.... 801-252-2871
...http://www.issr.com/

.... 801-531-0999

....801-252-9336

...801-538-4700

This information is provided by the U.S. Geological Survey, which has been researching Great Salt 
Lake since the G.C. Gilbert exploration of the 1870s. F or additional information about Great Salt Lake 
see our web site at:

http://ut.water.usgs.gov/

Information on technical reports and hydrologic data of Great Salt Lake can be obtained from:
U.S. Geological Survey 
2329 Orton Circle 
Salt Lake City, Utah 84119-2047 
Phone (801) 908-5000

'Information and pictures used with permission of the U.S. Geological Survey

http://www.fogsl.org/
http://www.gslyc.org/
http://www.issr.com/
http://ut.water.usgs.gov/
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Ecosystem under threat
Pollution and lowered salinity top the list of concerns

By Jose Luis Sanchez Jr.
Deseret News staff writer

No maharajah's turban ever had a ruby so lustrous and deep as the eye of a grebe.
Held in the gentle grip of a Utah Department of Wildlife 

Resources biological aide, the little feathered Great Salt Lake 
resident seemed scared but defiant as it pecked about with its 
sharp, inch-long beak.

Half-masked by glittering golden feathers on both sides of its 
head, its body a gleaming black, the grebe was one of three 
netted, weighed and tagged on a recent afternoon by DWR's Don 
Paul, a wildlife biologist, and Ann Ellison, his aide.

They come to the Ogden Bay Wildlife Management Area every 
to days to check on the grebes, one of the most numerous 
species, and the hundreds of other species that make the Great 
Salt Lake their home.

Riding on an airboat on less than l foot of water as much as 
two miles from shore, Paul and Ellison are also here to do a bird 
count. It is now the third year of a comprehensive Great Salt Lake 
Water Bird Survey being conducted by dozens of DWR employees 
with the help of some 50 volunteers from the Audubon Society 
and other conservation groups.

"This bird is at 247 (grams). That’s a good sign. The heaviest 
last week was 204," said Paul, a wildlife biologist. All three birds
appeared healthy, he said. Released at the shore, the grebe quickly went under, the pumping of its big, webbed feet 
visible under the water. A few feet away, it popped out of the water with a flutter of wings and went on its way.

The snow-capped Wasatch Mountains are 
reflected on Ogden Bay of the Great Salt Lake, 
along whose long, rugged shoreline are some of 
the most important avian habitats anywhere in 
the world.
So.'lt G. H intirti ”. Ui-scnt Sms

A kaleidoscope
The purpose of the Bird Survey is to establish a base level that will allow biologists to better assess future 

environmental impacts on bird populations, Paul said.
"It's difficult to determine all effects on birds, but we can determine what happens to them 

while they are here and what habitats are important to them," he said.
From August through the middle of November, first shore birds and then waterfowl — 

more than 250 species — crowd the lake by the millions, making it one of a chain of 
Requires vww vrt.ii. internationally important breeding grounds and wintering places for migrating birds

stretching from the Arctic to the the tip of South America.
"Looking down from a plane, you see a kaleidoscope in slow motion, a kaleidoscope of 

patterns, shapes, behaviors. .. . Hey, that's not a bad image," Paul said smiling, perhaps feeling a little self-conscious 
about his passion for the lake, on which he has worked for almost 20 years.

The millions of birds that live on or visit the 1,500-square-mile Great Salt Lake and the 400,000 acres of wetlands 
along its shores include seven species of waterfowl totaling 470,000 birds that breed on the lake. During migration 
periods, they are joined by 2.69 million waterfowl belonging to 10 different species.

The lake is also home to the world's largest nesting population of California gulls and white-face ibis as well as 
North America's largest staging concentrations of American avocets, blackneck stilts and Tundra swans. Endangered or 
sensitive species include peregrine falcons, bald eagles, American pelicans and snowy plovers.

Though most of the lake is too salty for fish, 23 species or subspecies of fish make their home in river estuaries and 
impounded areas around its shores that capture fresh water from rivers and streams. Sixty-four species or subspecies of 
mammals and eight types of amphibians also live on the lake’s shores.Among the mammals are buffalo and antelope, 
which live on a preserve on Antelope Island.

The pollution threat
For the U.S. Fish and Wildlife Service, the greatest long-term threat to the lake is water pollution.

"Overall, there is a lot of water going into the lake that is pretty 
good quality, but there is a threat. There are some areas that are in 
pretty poor shape," said Reed E. Harris, Utah field supervisor of 
the U.S. Fish and Wildlife Service. "There are lots of things going 
down the Jordan River into the lake we'd like to see cleaned up."



Whatever is put into the lake stays there, Harris pointed out. 
Pollutants released by various industries and non-point source 

pollution caused by agricultural drainage and urban runoff could 
be building up in the wetlands and pose a potential threat to the 
ecosystem, he said. The Wildlife Service is currently conducting a 
comprehensive study of those contaminants.

In August 1998, the agency found bird embryo deformities in 
the wetlands adjacent to the Salt Lake City treatment plant. There 
and in the nearby Oil Drain Canal, cyanide, copper and lead 
exceeded numeric water-quality standards for aquatic wildlife. In 
1997, phenol 1,000 times over the numeric criteria was found. 
Another contaminant of particular concern is selenium, a 
byproduct of copper production, Harris said.

The narrative water quality standards currently being applied 
to industries holding discharge permits on the lake are toothless, 
Harris said. "It's like a motherhood statement. It means we are not 
going to do anything bad."

Harris and others such as Lynn de Freitas, president of Friends 
of Great Salt Lake, advocate the adoption of numeric water-quality 
standards, which would clearly establish the amount of 

Brine shrimp (Artemia franciscana) contaminants that could be discharged.

Big question marks
"We need to make some definitive determinations about what is good and not good for the biological mechanism 

that makes the lake happen," de Freitas said. "We don't know how much selenium is too much for brine shrimp and 
brine flies. Those are big question marks."

However, the Utah Department of Environmental Quality's Division of Water Quality "does not see any water- 
quality problems in GSL. In addition, financial resources to establish numerical water quality standards are very 
limited," states a DNR draft of comments and responses to its Great Salt Lake Management Alternatives Matrix 
released last April.

The state should not reissue discharge permits until the impact of contaminants on wildlife is better understood, 
argues de Freitas.

One of the policy options under consideration by the Department of Natural Resources as it prepares a draft of the 
Great Salt Lake Comprehensive Management Plan is to adopt numerical water quality standards. However, no 
moratorium on discharge permits is being contemplated.

The most important issue
In recent years, the shrimping industiy has been clamoring for the state to do something about the reduction in the 

amount of salt in the southern part of the lake, which they say is the cause of a decline in the number of shrimp.
"Salinity is the most important issue we're facing," said Art DuFault, who 

heads the Great Salt Lake Planning Team within the Utah Department of 
Natural Resources. "It's serious because industry is being impacted."

The Southern Pacific Railroad causeway, which divided the lake into 
northern and southern halves in 1959, as well as other causeways and diking 
systems built in the past 150 years, have increasingly interfered with the even 
distribution of salt within the lake.

As a result, salinity now varies greatly in various parts of the vast lake. It 
ranges from a low of 3 to 6 percent in Farmington and Bear River bays to 20 to 
28 percent (near saturation) in Gunnison Bay in the lake’s northern area.
Salinity in Gilbert Bay, the southern area, currently ranges from 7 to 17 percent.
Artermia shrimp production is best when salinity is 12 to 18 percent. In the 
world's oceans, salinity averages 3 percent.

The desalinization of Gilbert Bay is aggravated by the fact that most of the 
fresh water from rivers and streams enters the lake at its southern end.

Salinity is also affected by the lake's level. During the flood years of the 
1980s, salinity in the southern area of the lake fell to 5 percent and most of the 
shrimp lived in the now "dead" northern area, where salinity was around 16 
percent at the time.

Economically, the most important life form in the lake is artemia 
franciscana, more commonly known as brine shrimp. Brine shrimp eggs, which 
account for most of the harvest today, are used in the culture of prawns and 
specialized fish like the grouper. The shrimp are also one of the principal 
sources of food for the lake's birds.

In 1997-1998, the low numbers of shrimp forced officials to shorten the 
harvesting season by eight weeks, cutting the total catch by more than half and reducing the harvest to 3.6 million 
pounds of processed shrimp and shrimp eggs worth $25 million to $44 million.

A possible solution under consideration by the Department of Natural Resources is to create additional breaches in 
the causeway to allow more southward circulation of the saltier northern water. The U.S. Geological Survey is working 
on a computer model to predict how salinity would be affected by breaches of different sizes.

A tall order
Finding a solution that will satisfy both the shrimpers and the north shore mineral extractors, who don't want to 

lose the concentration of mineral-laden water they currently enjoy, may be a tall order for the Department of Natural 
Resources.

"Without further study, we would be opposed to any further breaches in the causeway," said Kenneth L. Warnick, 
vice president of IMC Kalium Ogden Corp., which extracted 448,000 tons of sulphate of potash from the lake in 1998. 
Warnick's preferred solution to the salinity problem is to start pumping the lake when it reaches 4,205 feet, six inches 
from where it is now. However, environmentalists believe the lake should be allowed to rise and fall without

DWR aide Ann Ellison assists in 
measuring a grebe's bill.
Scott G. H interton. Deseret Sews



interference.
For Harris, the goal should be to get "the best water quality we can so the migratory birds, the shrimp industry and 

the recreational uses are able to persist for a long period of time."

More information on the Great Salt Lake managment plan is available at the Utah Department of Natural Resources 
Web site at irtcw nr.state.nl.us/dwr/gslplan.htm.
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