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Resumé
Teknisk Chlorfenvinphos (CFVP) består af ca.
10 pet. af en cis (a)- og ca. 85 pet. af en
trans(/?)-form. Bestandigheden af den tekniske
blanding og af de renfremstillede a- og ß-iox-
mer er undersøgt i steril og usteril havejord
under laboratorieforhold. Inkuberingen er fore-
taget i termostat ved 25° C og ved et vandind-
hold i jorden på ca. 15 vægt pct.

Nedbrydningen foregår betydeligt langsom-
mere i sterile jorder end i de usterile, hvilket
tyder på, at en væsentlig årsag til faldet i
CFVP-koncentrationen i jord skyldes indvirk-
ning af jordbundens mikroorganismer. Der er
dog ikke set nogen hurtigere nedbrydning af
forbindelsen ved tilsætning af jord behandlet
i 6 mdr. med CFVP. En ophobning af aktive
organismer finder altså tilsyneladende ikke sted
i den behandlede jord.

Undersøgelsen viser desuden forskel mellem
bestandigheden af a- og /^-formen. 170 dage
efter tilsætning af 100 ppm teknisk CFVP var
der ca. 20 pct. af den tilsatte mængde af a-for-
men tilbage, mod ca. 40 pct. af /?-formen (fig.
3 og 4). Ved måling af de renfremstillede a- og
/?-formers nedbrydning fandtes, at ca. 45 pct.
af a-formen er tilbage efter 112 dages inkuba-
tion, medens der i samme periode ikke har
fundet væsentlig nedbrydning af /?-formen sted
(fig. 5).

Der er ikke set omdannelse fra en isomer
form til en anden, idet alle analyser af jorder
tilsat de renfremstillede former kun viste fore-
komst af den tilsatte form.

Indflydelse af CFVP på kvælstofomsætnin-
gen i jorden er undersøgt ved at måle indfly-
delsen af 10, 100 og 1000 ppm CFVP på am-
monifikation og nitrifikation i jord.

Resultaterne viser, at ammonifikationen ikke
påvirkes i væsentlig grad, selv af 1000 ppm
CFVP. 10 og 100 ppm har heller ingen ind-
flydelse på nitrifikationen, men ved et indhold
på 1000 ppm CFVP ses en fuldstændig bloke-
ring af nitrifikationen.

Indledning
Chlorfenvinphos (Diethyl l-(2',4'-dichlorphe-
nyl)-2-chlorvinylfosfat), der sælges under han-
delsnavnene Birlane og Sapecron, bruges ho-
vedsagelig til bekæmpelse af insekter i jord,
gennem direkte behandling af jorden. Forbin-
delsen vil i det følgende blive benævnt CFVP,
og dens konstitutionsformel fremgår af fig. 2.

Det tekniske produkt består af en blanding
af en cis (a)- og en trans(/?)-form, med ca.
10 pct. af a- og ca. 85 pct. af /5-formen. Fig. 1
viser et chromatogram af teknisk CFVP ek-
straheret fra jord umiddelbart efter tilsætning.
Første top i chromatogrammet er ukendt, me-
dens nr. 2 stammer fra a- og nr. 3 fra ^-isome-
ren. Chromatogrammer af teknisk CFVP, som
ikke har været i jord, viser de samme toppe.

På grund af risikoen for forekomst af pesti-
cidet eller dets nedbrydningsprodukter i jord
og afgrøder, er der tidligere udført en del
undersøgelser over stoffets bestandighed i jord
og dannelsen af eventuelle nedbrydningspro-
dukter.
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6 minutes

Resultaterne af disse undersøgelser tyder på,
at CFVP er ret bestandigt i jord. Bro-Rasmus-
sen et al. (1970), angiver således en halverings-
tid på ca. 135 dage. Read (1969) angiver en
bestandighed på mindst 3 måneder, medens
Beynon et al. (1966) fandt en halveringstid
fra 2 til 23 uger, afhængig af jordtype, for-
mulering og dosering. Beynon og Wright (1967)
har udført undersøgelser over dannelsen af
nedbrydningsprodukter af CFVP i 4 forskel-
lige jorder. Efter tilførsel af 15 ppm C14-mær-
ket CFVP fandtes følgende mængder af forbin-
delsen og dens nedbrydningsprodukter:

1,0-4,7 ppm uændret CFVP, 0,6-1,0 ppm
l-(2',4'-dichlorphenyl)ethan-l-ol, 0,1-0,5 ppm
2,4-dichloracetophenon, 0,1-0,2 ppm desethyl
chlorfenvinphos, 0,05-0,6 ppm salte eller kon-
jugater af desethyl CFVP, desuden mindre end
0,005 ppm af 2,4-dichlorphenyloxiran og 2,4-
dichlorphenacyl chlorid. Konstitutionsformler-
ne for disse forbindelser er vist i fig. 2.

I. Bestandighed af CFVP i jord

Metodik
Nedbrydningen af såvel teknisk CFVP som af
de rene a- og /^-former er undersøgt. Teknisk
CFVP består som nævnt af en blanding af
a- og /?-CFVP; de renfremstillede a- og ß-for-
mer indeholder mindre end 1 pct. urenheder.

Analyserne er foretaget på Varian model
1700 og Hewlett-Packard model 5750 gas-
chromatograf, udstyret med selektiv fosfor-
detektor. Som fast bærestof i kolonnen an-
vendtes Chromosorb W coated med 2 pct.
OV 17.

Analysemetoden er udarbejdet af Statens
Levnedsmiddelinstitut efter Watts et al. 1969:
25 g jord ekstraheres 3 timer med 100 ml
acetone på Soxhlet ekstraktionsudstyr. Eks-

Figur 1. Chromatogram af teknisk Chlorfenvinphos
ekstraheret fra jord. Første top ukendt, nr. 2 er a- og
nr. 3 ß-isomeren.
(Chromatogram from technical Chlorfenvinphos ex-
tracted from soil. The first peak is unknown, no. 2 is the
oc-and no. 3 the ß-isomeric form).
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Figur 2. Chlorfenvinphos og nogle isolerede nedbrydningsprodukter (Beynon and Wright 1967).
(Structures of Chlorfenvinphos and some isolated breakdown products).

trakten inddampes til tørhed og inddampnings-
resten opløses i 25 ml ethylacetat; ingen yder-
ligere oprensning er foretaget. Ved analysering
af teknisk CFVP i koncentrationer over 10 ppm
i jorden fortyndes ekstrakterne 10 gange med
ethylacetat før gaschromatografering, medens
ekstrakterne fra de rene a- og /^-former for-
tyndes 20 gange før analysering.

Alle analyseresultaterne er opgivet i pct. af
en standard fremstillet ved tilsætning af 10,
20, 40, 60, 80 og 100 ppm CFVP til den be-
nyttede jord, som blev ekstraheret efter tilsæt-
ning af vand og henstand et par timer.

I forsøget er benyttet en havejord fra Sta-
tens Planteavls-Laboratorium, pH (H2O) 7,2.

Teksturanalyse af jorden viste følgende re-
sultater: Ler 6,9 pet., silt 13,4 pct., finsand
42,8 pct., grovsand 34,0 pct. og humus 2,9 pct.

Ved forsøgets start tilsattes 15 pct. vand.
Prøverne blev inkuberet ved 25°C i termostat
og fordampet vand erstattet i forsøgsperioden.

Usterile og autoklaverede jorder inkuberedes
i 250 ml Erlenmeyer kolber lukket med vat-
prop, medens strålingssteriliserede jorder inku-
beredes i 100 ml cylindriske glas med skrue-
låg.

Autoklavering af jord blev foretaget 3 x 1
time med én dags mellemrum. Strålingssterili-
sering er foretaget med en dosis på 4 M. rad.

CFVP blev tilsat fra en 0,5 pct. sterilfiltre-
ret opløsning i ethylalkohol. Sterilitetsprøve af
autoklaverede og bestrålede jorder på udtag-
ningsti dspunktet udførtes ved podning af kød-
pepton agar, malt-pepton agar og kød-pepton
bouillon.

Nedbrydning af teknisk CFVP er målt i
havejord efter følgende plan:
1. 100 g jord (usteril), tilsat 100 ppm CFVP.
2. 100 g jord (usteril), podet med »aktiv«

jord, tilsat 100 ppm CFVP.
3. 100 g jord (autoklaveret), tilsat 100 ppm

CFVP.
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Figur 3. Bestandighed af a-isomeren i teknisk Chlorfenvinphos. 1. Usteril, 2. Usteril + »aktiveret« jord,
3. Autoklaveret og 4. Strålingssteriliseret havejord.
(Persistence of the oc-isomeric form from technical Chlorfenvinphos. 1. Unsterile, 2. Unsterile - j - »activated«, soil,
3. Autoclaved and 4. Gamma radiated garden soil, 100 ppm added).

4. 50 g jord (bestrålet), tilsat 100 ppm CFVP.
Der blev benyttet 7 kolber i hvert led. Pod-

ning af led 2 blev foretaget med en suspension
af jord, som var søgt beriget med CFVP-ned-
brydende organismer ved behandling ca. V2 år
med CFVP i perfusionsapparat (Wright et al.
1969).

Jord er udtaget til analyse efter 0, 13, 28,
43, 56, 93 og 170 dage. Jordprøver er desuden
analyseret efter 1 års inkubation med 100 ppm
teknisk CFVP.

Resultater
I figur 3 og 4 ses koncentrationsfaldet af hen-
holdsvis a- og ß-CFVP. Koncentrationen af
«-formen (fig. 3), falder til ca. 20-25 pct. i de
usterile jorder efter 170 dage, medens den i de
sterile, efter det samme tidsrum, kun er falde*
til henholdsvis 74 pct. i den autoklaverede og

til 54 pct. i den bestrålede jord. Den bestrå-
lede var ved sidste udtagning tydelig konta-
mineret, idet der var vækst på alle substrater
i sterilitetsprøven.

Af /5-formen (fig. 4) er ca. 40-45 pct. til-
bage efter 170 dage i usteril jord. Det ses også
her, at sterilisering af jorden hæmmer ned-
brydningen, idet der er ca. 80 pct. tilbage i
både autoklaveret og bestrålet jord.

Der er ingen af resultaterne, som tyder på,
at jorden, som blev benyttet til podning, var
beriget med mikroorganismer, som kunne tage
del i nedbrydningen, idet nedbrydningen i de
podede jorder ikke var hurtigere end i de
upodede.

Ved sammenligning af fig. 3 og 4 ses, at
koncentrationen af a-formen falder betydelig
hurtigere end af /?-formen.

Sideløbende med de ovenfor nævnte kolber
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Figur 4. Bestandighed af /3-isomeren i teknisk Chlorfenvinphos. 1. Usteril, 2. Usteril -f- »aktiveret« jord,
3. Autoklaveret og 4. Strålingssteriliseret havejord.
(Persistence of the ß-isomeric form from technical Chlorfenvinphos. 1. Unsterile, 2. Unsterile-\-»activated« soil,
3. Autoclaved and 4. Gamma radiated garden soil, 100 ppm added).

blev usteril jord med 100 ppm CFVP inku-
beret i 1 år ved 25° C. Ved analysering af
denne blev der ikke fundet rester af a-formen,
medens ca. 17 pct. af den tilsatte mængde af
/^-formen var tilbage.

Bestandighed af«- og ß-formerne af CFVP

For at kontrollere, at a-formens hurtigere ned-
brydning i forannævnte forsøg ikke hænger
sammen med dette stofs lave koncentration i
den tekniske forbindelse, og for at sikre, at
der ikke er tale om en omdannelse fra en
isomer form til en anden, som nævnt af Beynon
et al. 1968, er bestandigheden af 100 ppm af
hver af de renfremstillede a- og /?-former un-
dersøgt i jord efter følgende plan:
1. 100 g jord (usteril) tilsat 100 ppm cis

(a)-CFVP.

2. 100 g jord (autoklaveret) tilsat 100 ppm cis
(a)-CFVP.

3. 100 g jord (usteril) tilsat 100 ppm trans

4. 100 g jord (autoklaveret) tilsat 100 ppm
trans (/?)-CFVP.

7 kolber af hvert led blev inkuberet i Erlen-
meyer kolber ved 25° C. Prøver udtoges til
analyse efter 0, 16, 28, 42, 57, 78 og 112 dage.

Resultater
I fig. 5 ses analyseresultaterne i de udtagne
prøver. Efter autoklavering af jordene foregik
der ingen målelig nedbrydning af hverken a-
eller ß-iormen. Desuden viser også dette for-
søg en tydelig hurtigere nedbrydning af a-for-
men. Efter 112 dage er der således ca. 45 pct.
af a-formen tilbage, medens der ikke har fun-
det væsentlig nedbrydning af /?-formen sted.
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Figur 5. Bestandighed af renfremstillet a- og ß-
Chlorfenvinphos i usteril og autoklaveret havejord.
(Persistence of purified a- and ß-Chlorfenvinphos in un-
sterile and autoclaved garden soil, 100 ppm added).

Der er ikke set omdannelse fra en isomer
til en anden, idet analyseringen kun viste fore-
komst af den tilsatte form.

II. Indflydelse af Chlorfenvinphos på
kvælstofomsætningen i jord
Mikrofloraen i jorden er af stor betydning for
nedbrydningen af de forskellige former for
dødt organisk materiale, som løbende tilføres
jorden via planter og dyr. Tilgængeligheden af
næringsstoffer i disse forbindelser står derfor i
direkte relation til mikrofloraens aktivitet.

For det samlede næringsstofkredsløb er det
således af stor betydning, at den mikrobiolo-
giske omsætning ikke hæmmes eller går i stå
som følge af skadevirkning fra tilførte pesti-
cider.

For at undersøge, om CFVP har uheldig
indflydelse på mikrofloraen, er virkningen af
teknisk CFVP på forskellige mikrobiologiske
funktioner målt. Det drejer sig om midlets
indflydelse på ammonifikationen og på m'tri-
fikationen i jord.

Indflydelse på ammonifikationen
Ved ammonifikation i jord forstås nedbryd-
ningen af sammensatte organiske stoffer under
dannelse af ammoniak.

Omsætningen er et resultat af mange for-
skellige organismers stofskifte. En hæmning af
ammonifikationen vil derfor betyde, at en ræk-
ke arter bliver påvirket.

Metode
For at undersøge, om pesticidet har indfly-
delse på denne omsætning, måles jordens ind-
hold af ammoniumforbindelser en uge efter
tilsætning af pepton og stigende mængder af
CFVP til jorden.

Havejord tilsættes 1 pct. pepton og 0, 10,
100 og 1000 ppm CFVP. Jorden inkuberes i
250 ml flasker med 100 g jord i hver. Fla-
skerne lukkes med gennemborede propper og
inkuberes 1 uge ved 25°C; to fællesbestem-
melser.

For at undgå indflydelse af pesticidet på
ammoniakbestemmelsen og til korrektion for
et eventuelt NHU-indhold i den benyttede jord,
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Figur 6. Indflydelse af 0, 10, 100 og 1000 ppm tek-
nisk Chlorfenvinphos på NH4-indholdet i jord én
uge efter tilsætning af 1 pct. pepton.
(Influence of 0, 10, 100 and 1000 ppm of technical
Chlorfenvinphos on the concentration of NH^ in soil
one week after addition of 1 pct. peptone).
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inkuberes og analyseres jord med tilsvarende
pesticidtilsætning, men uden pepton.

Ved at korrigere med resultatet af ammo-
niakanalysen i jorden uden pepton, fås som
resultat den mængde ammonium, som er dan-
net ved nedbrydning af den tilsatte pepton.

Ammoniakbestemmelse er foretaget ved de-
stillation og påfølgende titrering.

Resultat
CFVP's indflydelse på ammoniumdannelsen i
jord tilsat 1 pct. pepton ses af fig. 6.

Den dannede mængde NH4-N i jord uden
CFVP og efter tilsætning af 10, 100 og 1000
ppm er henholdsvis 1160, 1170, 1120 og 1050
ppm. Kun efter tilsætning af 1000 ppm CFVP
er der således tendens til hæmning af ammoni-
fikationen sammenlignet med ubehandlet.

Indflydelse på nitrifikationen
Ved nitrifikationsprocessen oxideres NtLpior-
bindelser til NO2 og derfra videre til NO3.
Disse oxidationer foretages, i modsætning til
ammonifikationsprocesserne, af relativt få arter
af mikroorganismer. En eventuel indflydelse
af CFVP på mikrofloraen kan derfor muligvis
være lettere at erkende på nitrifikationen.

Metode
Pesticidernes indflydelse på nitrifikationen er
undersøgt ved måling af indholdet af NH4-N
og NO2+NO3 i jord, efter en måneds inkuba-
tion med (NH^SC^ og stigende mængder af
pesticidet.

Havejord blev tilsat 100 ppm N som (NH4)2-
SO4, og henholdsvis 0, 10, 100 og 1000 ppm
af CFVP.

Jord (100 g pr. flaske) blev inkuberet i 250
ml flasker, der lukkedes med gennemborede
propper og inkuberedes 1 måned ved 25° C,
to fællesbestemmelser.

For at undgå at pesticidet skulle influere på
analyseresultatet, og for at korrigere for ind-
holdet af NH4-N og NO2 + NO3 i den benyt-
tede jord, blev der sideløbende hermed inku-
beret og analyseret jord uden tilsætning af
(NH4)2SO4, men med de tilsvarende pesticid-
koncentrationer.

Ved at korrigere for indholdet af NH4-N
og NO2 + NO3 i jorden uden N-tilsætning,
skulle resultaterne kun stamme fra den til-
satte (NH4)2SO4.

Ammoniakbestemmelse er foretaget ved de-
stillation og påfølgende titrering. NO2 + NO3
er bestemt ved destillation og titrering efter
reduktion med Devardas legering.

Resultat
Figur 7 viser indflydelse af CFVP på nitri-
fikationen i jord.

Dannelse af NO2 + NO3 (fig. 7 A) hæmmes
tilsyneladende kraftigt af 1000 ppm CFVP,
hvorimod der ingen tydelig virkning ses af
10 og 100 ppm. De samme jorders indhold
af NH4-N ses af fig. 7 B. Der ses en tydeligt
højere NtLt-koncentration i jorden behandlet
med 1000 ppm CFVP, hvilket kan tyde på,
at denne koncentration helt har blokeret nitri-
fikationen.

Diskussion
De gennemførte undersøgelser over bestandig-
heden af CFVP under laboratorieforhold viser,
som det også er set i andre undersøgelser, at
forbindelsen nedbrydes relativt langsomt i jord
(fig. 3, 4 og 5).

Undersøgelserne viser en tydelig sammen-
hæng mellem nedbrydningshastigheden og
jordbundens mikroflora, idet bestandigheden
af CFVP var tydeligt større i autoklaverede
og strålingssteriliserede jorder end i usterile.
Aktive organismer ser dog ikke ud til at blive
ophobet i jorden, selv ved behandling gennem
et halvt år med en høj koncentration af pesti-
cidet.

I fig. 3 og 4 ses således, at selv om jorden
i led 2 er podet med en suspension af jord,
som gennem ca. 6 mdr. har været behandlet
med høj koncentration af CFVP i perfusions-
apparat, foregår nedbrydningen ikke hurtigere
end i led 1, som er upodet.

De to isomere former af CFVP blev i disse
undersøgelser ikke nedbrudt lige hurtigt, a-for-
men, der udgør ca. 10 pct. af den tekniske for-
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A. Indflydelse af 0, 10, 100 og 1000 ppm teknisk Chlorfenvinphos på (NO2 + NO3) - indholdet i
jord én måned efter tilsætning af (NH4)2SO4 (100 ppm N).

B. Koncentrationen af NH4-N i de samme jorde.
A. (Influence of 0, 10, 100 and 1000 ppm of technical Chlorfenvinphos on the concentration of

[NO2-\-NO3J-N in soil incubated for one month with [NH4J2SO4 [100 ppm NJ.
B. Concentration of NH^ -N in the same soils).

bindelse, blev således nedbrudt betydeligt hur-
tigere end /?-formen, der udgør ca. 85 pct.
Denne forskel blev iagttaget både hvor den
tekniske forbindelse (fig. 3 og 4) og hvor de
renfremstillede a- og /?-former (fig. 5) blev
undersøgt.

Der er ikke i disse undersøgelser observeret
nedbrydningsprodukter fra CFVP, og der er
heller ikke set omdannelse fra en isomer form
til en anden, idet analyseresultaterne fra jor-
der, tilsat de renfremstillede a- og /?-former,
kun har vist tilstedeværelse af den tilsatte form.

Indflydelsen af CFVP på ammonifikation
og nitrifikation i jord fremgår af fig. 6 og 7.

Ammonifikationen (fig. 6) påvirkes kun me-
get lidt, selv efter tilsætning af 1000 ppm
CFVP til jorden. Nitrifikationsprocessen er
mere følsom, og der ses en næsten fuldstændig

blokering ved et indhold på 1000 ppm CFVP;
samtidig med det lave NO2 + NCVindhold ses
et højt indhold af NH4-N, som tegn på til-
stedeværelse af en stor mængde uomsatte NH4-
forbindelser. CFVP koncentrationen er dog her
ca. 500 gange så høj som normalt forekom-
mende i landbrugsjord. Ved den lavere og mere
realistiske koncentration på 10 ppm ses ingen
indflydelse på nogen af de her målte omsæt-
ninger.

Erkendtlighed
Indkøringen af den gaschromatografiske ana-
lysemetode er sket med hjælp fra vid. ass.
Hans O. Ømand, Statens plantepatologiske
Forsøg, og ved forsøgenes udførelse har labo-
ratorieassistent Marianne Bach medvirket. Tek-
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nisk CFVP og de renfremstillede cis- og trans-
former er venligst stillet til rådighed af Nordisk
Alkali Biokemi A/S og A/S Dansk Shell. Strå-
lingssterilisering af jorderne er udført af Atom-
energikomissionens Forsøgsanlæg, Risø. Stati-
stiske beregninger er udført ved Dataanalytisk
Laboratorium, Lyngby. Forfatteren takker alle,
der har været behjælpelige ved de gennemførte
undersøgelser.

Summary
Chlorfenvinphos; persistence and influence on
nitrogen metabolism in soil.
Technical Chlorfenvinphos (CFVP) consists of
about 10 pet. of a cis (a)- and 85 pet. of a trans
(/?)-isomeric form. The persistence of the technical
CFVP and of the purified a- and /?-isomeric forms
has been studied in sterile and unsterile soils in
laboratory experiments. (Soils are incubated at
25°C, after addition of 15 pet. of water).

Both the a- and /?-isomeric forms of CFVP
are much more persistent in sterile than in un-
sterile soils which indicates that breakdown is
related to microbial attack (Figs. 3, 4 and 5).
The rate of breakdown was not increased after
inoculation with suspensions of soil treated for
half a year with Chlorfenvinphos in a soil per-
fusion apparatus (Figs. 3 and 4).

A difference between the disappearance of the
a- and /?-isomeric form indicated the a-isomer to
be less persistent than the /?-isomer. After 170
days of incubation with 100 ppm of technical
CFVP about 20 pet. of the a-isomer was left,
while there still was about 40 pet. of the /?-isomer
left, (Figs. 3 and 4). Experiments on the break-
down of the purified a- and /?-isomers also showed
the a-isomeric form to be the least persistent.
After 112 days of incubation with 100 ppm of
the purified compounds about 45 pet. of the
a-isomer was left while no obvious loss of the
/?-form was seen (Fig. 5).

Formation of one isomeric form from another
has not been observed as soils which were added
the purified isomers only contained the added
form when analysed.

The influence of CFVP on nitrogen metabolism
has been studied by measuring the influence of
10, 100 and 1000 ppm of technical CFVP on
ammonification and nitrification in soil.

Ammonification is not drastically altered at any
of the concentrations in question (Fig. 6). 10 and
100 ppm does not show any influence on nitri-
fication while 1000 ppm of CFVP seemed to stop
nitrification completely (Fig. 7).
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