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Bevezetés 

Anyag és módszer 

Eredmények és megvitatás 

koncentráció (%) funkció 
Merlin Flexx 
isoxaflutole 20,3 aktív hatóanyag 
cyprosulfamide 20,3 adalékanyag: antidótum 
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on 0,005–0,05 adalékanyag: antimikrobiális 
alkil-poliglikozidok 1–5 adalékanyag: felületaktív 
egyéb 100-ig nem veszélyesek 
Merlin WG 75     
isoxaflutole 75 aktív hatóanyag 
nátrium-
diizopropilnaftalén-
szulfonát 

3-10 adalékanyag: felületaktív 

szulfometilezett nátrium-
lignosulfonát 

3-10   

kaolin >1 hordozó 
pirogén (füstölt) 
amorf szilícium-dioxid 

>1 hordozó 

egyéb 100-ig nem veszélyesek 

1. táblázat. A vizsgált isoxaflutole-tartalmú készítmények 

Növényvédő szer 

Hatóanyag Adalékanyagok 

Formázó anyagok 
Felületaktív 

anyagok Antidótum 

• A mezőgazdasági mikroszennyező anyagok bejuthatnak a felszíni 
vizekbe, ahol káros hatást fejthetnek ki vízi szervezetekre, emberi 
egészségre. 

• Az algabiomassza jó indikátorai a vízminőségnek, aminek mérésére 
számos módszer áll rendelkezésre. 

• Az algák élettani állapotáról  a klorofill által indukált fluoreszencia jel 
ad információt. 

• Az isoxaflutole széles körben alkalmazott gyomírtó készítmények 
hatóanyaga, szennyező anyagként kimutatták a felszíni vizekben. 

A vizsgálat célja az isoxaflutole hatóanyag illetve két készítményének és ezekben alkalmazott kockázatértékelési szempontból inertnek értékelt 
formázó anyagok ökotoxikológiai vizsgálata,  és az új fejlesztett fluoreszcencián alapuló módszerrel  a PSII a fotokémiai rendszer hatékonyságának 

meghatározása. A módszer validálása hagyományosan alkalmazott spektrofotometriás módszerekkel történt.  

Ökotoxikológiai vizsgálatok  

Vizsgált anyagok: isoxaflutole hatóanyag, ennek készítményei a Merlin 
Flexx, Merlin WG 75, cyprosulfamide és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 
adalékanyagok 

Tesztszervezet: Raphidocelis subcapitata 

• OECD 201 irányelvek alapján 

 Végpont: Optikai denzitás (OD), klorofill-a-tartalom meghatározása 

• Újonnan kifejlesztett fluoreszcencia alapú FluoroMeter Module 
(FMM) műszerrel 

 Végpont: PSII fotoszintetikus rendszerének fotokémiai 
 hatékonysága (Fv/Fp), vitalitásindex (Rfd) 

• EC50±SD mg/l meghatározás 3 ismétlésben 

FMM validálása hagyományos módszerekkel (OD, klorofill-a alkoholos 
kivonása, sejtszámlálás Bürker kamrával.  

 
 

 

EC50OD±SD 
(mg/l) 

Isoxaflutole-egyenértékű 
EC50OD±SD (mg/l) 

Hatóanyag 

isoxaflutole 0,03± 0,00 

Készítmény 

Merlin Flexx 33,3 ±1,1 6,8 ±0,2 

Merlin WG 75 0,64 ±0,20 0,48 ± 0,20 

Adalékanyag 

Cyprosulfamide >100 

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on  0,2 ±0,0 

• Az Fv/Fp paramétert nem találtuk alkalmas végpontnak, nem 
mutatott koncentráció függést a kezelések között. 

• Rfd pareméter EC50 értékei az isoxaflutolnak 0,02±0,0 mg/l, a Merlin 
Flexx-nek 27,0±2,4 mg/l, Merlin WG 75-nek 0,6±0,1 mg/l, ami 
alapján elmondható, hogy a FMM által meghatározott vitalitás index 
érzékenyebb paraméter mint az OD vagy a klorofill-a alkoholos 
kivonás.   

• A műszer valídálása során erős korrelációt mutaott az algabiomassza 
hagyományos módszerekkel adott eredményei és a FMM által kapott 
erdmények. OD meghatározással 0,98, Bürker kamrás 
sejtszámolással 0,98, klorofill-a tartalom meghatározással 0,99 R2 
kaptunk    
 

2. táblázat. Az isoxaflutole hatóanyag és formázott készítményeinek ökotoxikológiai hatása 

1. ábra. Növényvédő szerek összetétele  
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https://agroforzala.hu/adatlapok/biztons%C3%A1gtecnikai adatlapok/merlin flexx  clp.pdf?fbclid=IwAR3H5QFkVvV6CRctkNiM0s2HWx5GWoQPZRdMpzAls3p6W9Q8gvltWW2TrQA
https://agroforzala.hu/adatlapok/biztons%C3%A1gtecnikai adatlapok/merlin flexx  clp.pdf?fbclid=IwAR3H5QFkVvV6CRctkNiM0s2HWx5GWoQPZRdMpzAls3p6W9Q8gvltWW2TrQA
https://www.cropscience.bayer.africa/content/dam/bayer-crop-science/south-africa/bcs/product-msds/merlin_msds.pdf

