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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 22 kwietnia 1965 r. 

w sprawie warunków trybu udzielania zezwoleń nił dopuszczanie do obrotu handlowego 
chemicznych środków ochrony f'oślin. 

Na podstawie art. 11 liSt. 2 ustawy z dnia Hi lutego 
1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkod
nikami i chwŁlstami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) zarząclzd si(~, co 
następuje: 

§ l. 1. Chemiczne środki ochrony roślin produkcji kra
jowej lub sprowadzone z zagranicy mogą być dOpUS I.ClGlle 

. do obrotu handlowego po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
r\.1inistra Rolnictwa. 

2. Zezwolenie określone w ust. 1 wydawane jest jako 
tymczasowe lub stałe. • 

3. Zezwolenie tymczasowe wydawane jest na okres 3 la~. 

§ 2. 1. Wniosek o zezwoleni~ na dopuszczenie do obro
tu handlowego chemicznego środka ochrony roiilin produkcji 
krajowej składa się do Instytutu Ochrony Roślin. 

2. Wniosek o zezwolenie powinien zawierać: 
l} n3'lwę i adres producenta chemicznego śr i:>dka ochrony 

roślin, 

2) nazwę handlową, a przy zezwole niach tymczasowych 
nazwę handlową lub symbol srodka, . 

3) wyniki badall laboratoryjnych i polowych środka. 
§ 3. 1. Producent chemicznego środka ochrony roślin, 

występując 'l wnioskiem o wydanie zęzwQlenia na dopuszcze
nie do obrotu handlowego określonego środka, obowiązany 

jest dostarczyć jednocześnie odpowiednią dokumentacj ę , 

a w szczególności: 

1) wyniki badań skuteczności działania środka , 

2) próbki wzorcowe środka, 
3) projekt etykiety· w trzech egzemplarzach oraz charakie-

rystykę techniczną opakowali, . 
4} szczegółową charakterystykę dotyczącą wlaściwości fi

zycznych i chemicznych środka, 
5} normę lub tymczasowe wamnki techniczne środka, 
6} dokumentację tGksykologiczną środka, obejmującą oa

danie toksyczności ostrej drogami: doustną, przez skórę 
i narządy oddechowe, badanie właściwosci kumulowan ia 
się oraz toksyczności przewlekłej w okresie 3 miesi ę
cy - w zakresie uzgodnionym z Pań5twowym Zakladem 
Higieny, I 

7) metodę analizy chemicznej środka i oznaczania jego po
zostałości śladowych oraz propo,zyc je dotyczące okresle
nia granic tolerancji i okresu karencji -- w zakresie 
uzgodnionym z Patlstwowym Zakładem Higieny, 

8) zalecenia dotycząCe bezpieCZeń stwa i higieny pracy oraz 
udzie lania pierwszej pomocy w ra zie zatrucia, 

9) warunki przechowywania środka, 
10) d0ktlJl18p.t ację dotyczącą trwałośc i środka i okresu jego 

wai.nośc i, 

11) wskazówki dotyczące sposobu niszczenia lub wykorzysta
nia · opróżnionych opakowań oraz unieszkodliwienia śro d
ka, jeśli uległ on zepsuciu lub upłynął okres jego waż
nośc i. 

2. 'vV razie występowania z wnioskiem o wydanie zezwo
lenia na doptlsu:zenie clo obrotu handlowego oryginalnych 
chemicznych sroclków ochrony roślin producent obowiązany 
jest dostarczyć poza dokumentacją określo;1ą w ust. , 1 do
d.:ttkuwe dane toksykologiczne w zakresie uzgodnionym 
z Pallstwowym Zakładem Higieny. 

3. In stytut Ochrony Roslin sprawdza przydatność zgło

szonego chemiczneuo środka ochrony roślin, ustalając · w 
szc zególności , czy jego działanie na określone choroby, 
szkodniki lub chwasty jest skuLeczne, a także czy nie ma 

on cech powodujących uboczne szkodliwe działanie 11 roślin 

przy przestrzeganiu instrukcji stosowania zawartej na ety
kiecie bądż załączonej do opakowania. 

4. Sprawdzan.ie pnydatności chemicznego środka óchro
ny roślin odbywa się na podstawie dokumentacji okre ślonej 

w Ust. 1, doświa~lczeri pueprowad.ozonyth przez zakłady nau
kowo-badawcze zainteresowanych resortów or3Z na podsta
wie badat'J pf7eprowadzonych przez Instytut Ochrony Roślin. 

§ 4. 1. Po sprawdzeniu przydatności chemicznego środ
ka ochrony ro ślin Instytut .;Pchfony Roślin występuje do 
Pa';sLwo""('·.jO Znkładu HicJieny o wyrażenie opinii: 

l) co do wywieran ia s?kodliwego, uboczneg0 dz iałania przez 
zglo~zony chemiczny środ ek ochrony roślin na organi7m 
ludzk i prly jego stosowaniu zgodnie z i nstr'uk c ją oraz 
po je ~ro zastosowaniu, 

2) czy projekt etykie ty , z kt6rą chemic-zny śr')dek ochrony 
roślin ma byt w'prowadzony do obrotu, i pnedstf.l wiona 
chankterystyka techn iczna o;,akowa n ocl pow~ada wyll1a
!:pniolll ohcślonym w ust tl w ie z dnia 21 maja 1','63 r. 
n substancjJch trujących (Dz. U. Nr 22, pOl 116) oraz 
.v rozp'lrz''jdzen:u Ministra Zdrowia i Opieki Spoler. znej 
z dnia 28 grudnia 1963 r. w spraw;.e oznaC7.ania su!)stan 
cji trujących (Dz. U . z 1964 r. Nr 2, poz. 8). 

2. Państwowy Zakład H igieny na podstilwie otrzyma
nych ma ter ial ów i ewentualnie wla snych bad a n 0cen ia row
nież sto ;Jień n-iebezpieczet'l.s t wa chemiczneg.o ~rc dka ochrony 
ro ślin dla ludzi i przedstawia wniosek o zakwalifikowanie 
tego' środka ochrony roślin do odpowiedniej klasy subsl,a n
r ji trujących. 

§ 5. 1. Po uzyskan.iu pozytywnej opinii Państwowego Za
kładu Higieny Inst y tut Ochrony Roślin przedstawia Minist~o
wi Rolnict wa wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszcze
nie do obrotu iElnclloweg o zgłoszone\Jo chemicznego s rodka 
ochrony roślin. 

2. J l' żeli sprawdze nie przydatności chemicznego środka 
ochrony ro i; lin, przeprowadzone przez Instytut Ochrony Ro
ślin , dalo wynik ujemny lub jeże li opinia Państwowego Za
kładu Higieny jest negatywna - Ir,s lytut OchfQny Roslin za 
wiadamia o tym pr,J;:lucenta . Na żąd a nie proclure nta, zg1051O
ne w terminie 3J dni od claty doręczenia mu przez Instytut 
Ochrony Roślin zawiadomienia o wyniku ujemnym lub ne
gatywnej opinii, InsLylut Ochrony Roślin ZOI)(l w i ą7any jest 
przekazać sprawę komisji (§ 6), która po rozpatr ze niu spra
wy przeclstawi Ministro wi Rolnictwa wniosek co do wyda
nia zezwolenia. 

3. Jeże li producent nie wystąpi w terminie 30 dni o prze
kazanie spwwy do komisji, uważa się, że zrezygnował z wpro
wadzenia daneg o chemicznego środka ochrony rosiin do 
obrotu handlowego. 

§ 6. 1. Komisja, o któr '= j mowa w § 5 ust. 2, działa p~zy 
Ministrze Rolnictwa. 

2. W skład komisji wchodzą przedstawIc ie le Ministrów: 
Rolnictwa, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przemysłu Che
miczneg J, a także prze dsta wiciele Instytutu Ochrony Roślin 
i Państwowego Zakładu Higieny. W pracach komisji biorą 
również udział z głosem doradczym przedstawiciele zaintere
sowanych ministrów (urzędów centralnych), którym podlega
ją producenci chemicznych środków ochf0ny roślin, oraz mi
nistrów i central spóldzielczych, którym podlega ją jednostki 
prowadzące obrót tymi środkami. 

• 
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3. Przewodniczącego komisji powołuje Minister Rolnic
twa. 

4. Komisja uchwala wniosek większością głosów. W ra
zie równej ilości głosów rozstrzyga glos przewodniczącego. 

5. Jeżeli przedstawiciel Ministra Zdro'wia i Opieki Spo
łecznej zajął odmienne stanowisko ni:i: większość członków 
komisji, decyzję w sprawie zezwoleaia na wprowadzenie do 
obrotu handloweg o chemiczne90 środka ochrony roślin wy
daje Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Zdro
wia i Opieki Społec.znej. 

§- 7. 1. Chemiczny środek ochrony roślin produkcji kra
jowej, na który wydano zezwolenie tymczasowe, powinien 
być nadal badany przez producenta lub odpowiednie zakłady 
naukowo-badawcze. Zakres badań określa Instytut Ochrony 
Roślin w porozumieniu z Pailstwowym Zakładem Higieny. 

2. Występując z wnioskiem o udzielenie zezwolenia sta
łego prodttcent obowiązany jest przedstawić wyniki badań 
określonych w ust. 1. 

§ 8. Koszty badań chemicznego środka ochrony roślin 

produkcji krajowej, prowadzonych przez Instytut Ochrony 
Roślin, związane z wydaniem zezwolenia na dopuszczenie 
tego środka do obrotu handlowego ponosi producent. . 

§ 9. 1. Chemiczne środki ochrony roślin produkcji kra
jowej należy pakować, zaopatrywać w etykiety i oznaczać 

według dokumentacji określonej w zezwoleniu na wprowa-
dzenie do obrotu handlowego. . 

2. Zmiany w zaleceniach dotyczących stosowania che
micznego środka ochrony roślin, który zostal zarejestrowany 
tymczasowo lub na stałe, jak i zmiany w oznaczeniu, etykie
tach i opakowaniach mogą być' dokonywane na wniosek 
Instytutu Ochrony Roślin (uzgodniony z producentem) w try
bie określonym dla wydawania zezwoleń mi dopuszczenie 
chemicznego środka ochrony roślin do obrotu handlowego, 
%. tym że dokumentacja tego środka może być ograniczona 
tylko do elementów uzasadniających proponowane zmiany. 

§ 10, 1. Chemiczne środki ochrony roślin mogą być 

sprowadzane z zagranicy po uzyskaniu zezwolenia tymcza
sowego lub stałego, chyba że Minister Rolnictwa w porozu
mieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej postanowi 
inaczej. 

2. Zezwolenie na sprowadzenIe z zagranicy chemicznego 
Środka ochrony roślin wydaje się na podstawie wniosku In
stytLltu Ochrony Roślin uzgodnionego z Państwowym Zakła
dem Higieny. 

3. Wniosek o zezwolenie powinien być oparty na doku
mentacji dostarczonej przez przedsiębiorst\vo sprowadzające 

chemiczne środki ochrony roślin i na wynikach badań prze
prowadzonych przez Instytut Ochrony Roślin oraz inne zakła
dy naukowo-badawcze zainteresowanych resortów. 

4. Dokumentacja chemicznych środków ochrony roślin 

sprowadzanych z zagranicy powinna zawierać dane określone 
w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6-11 oraz: 
1) 3 egzemplarze oryginalnych etykiet wraz z 3 egzempla

rzami tłumaczenia na język polski, 
2} skład chemiczny danego środka, 
3) dowód zarejestrowania środka za granicą. 

5. Do chemicznych środków ochroily roślin sprowadza
nych z zagranicy stosuje się odpowiednio przepisy§ 9. 

§ 11. Chemiczne środki ochrony roślin dostarczane do 
badań laboratoryjnych i polowych prowadzonych przez za
kłady naukowo-badawcze lub pod ich nadzorem nie wymaga
ją zezwolenia określonego w § 1 ust. 1. 

§ 12. Ministerstwo Rolnictwa wydawać będzie co roku 
wykaz chemicznych środków ochrony rosIin, co do których 
wydano zezwolenie dopuszczające je do obrotu handlowego, 
7. zaznaczeniem klasy toksyczności tych środków. 

§ 13. 1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Mini
ster Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opie-

ki Społecznej może uchylić zezwolenie dopuszczające che
miczny środek ochrony roślin do obrotu handlowego, zawia
damiając o tym producenta bądź przedsiębior5twa sprowa
dzające środek z zagranicy oraz spółdzielcze centrale han
dlowe. 

2. Sposób wykorzystania chemicznych środków ochrony 
roślin, co do których uchylono decyzję dopuszczającą je do 
obrotu handlowego, określi Minister Rolnictwa w porozumie
niu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urlędów 
centralnych i prezesami spółdzielczych central handlowych)., 

§ 14. 1. Chemiczne środki ochrony roślin dopuszczone 
do obrotu handlowego dzielą się na trucizny i środki szko
dliwe. 

2. Chemiczne środki ochrony roślin kwalifikuje się do 
pięciu klas toksyczności: klasa I i II - trucizny, klasa III 
i IV - .środki szkodliwe oraz klasa V - środki 'praktycznie 
nieszkodliwe dla zdrowia. 

3. Klasyfikację okresloną w ust. 2 przeprowadza się w 
zależności od stopnia toksyczności danego środka. Za pod
stawQ do oceny toksyczności przyjmuje się doustną ostrą 

toksyczność substancji czynnej wyrażoną w miligramach na 
kilogram wagi ciała żywego zwierzęcia doświadczalnego 
(LD-50). Dla poszczególnych klas jest ona następująca: 

1) w klasie I do 50 mg, 
2) w klasie II od 51 do 150 mg, 
3) w klasie III od 151 do 500 mg, 
4) w klasie IV od 501 do 5000 mg, 
5) w klasie V ponad 5000 mg. 

4. W wyjątkowych wypadkach Minister Rolnictwa w po" 
rozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki SpołecznE'jmvżp 
dopuścić czasowe odstępstwa od wymagań określonych w 
ust. 3. 

§ 15. 1. Chemiczne środki ochrony roślin znajd\łj<Jce 
się w obrocie handlowym w dniu wejścia w życiewrząMe
nia zakwalifikowuje się do klas toksyczności określonych w 
załączniku do zarządzenia. 

2. Oznaczenia chemicznych środków ochrony roślin do
puszczonych do obl;otu handlowego przed dniem wejścia. w 
życie zarządzenia należy w terminie 3 miesięcy od dnia wej- . 
ścia w życie zarządzenia uzu!Jelnić stosownie do wyma'Jań 
określońych w ustawie z dnia 21 maja 1963 f. o substancjach 
trujących i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opie·ki Spo~ 
łecznej z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie' oznaczania sub
stancji trujących oraz podać w tych oznaczeniach, gCly chodli 
o środki zaliczone do klas toksyczności I-IV, klasętoksycz
nościposzczegolnego środka. 

§ 16. 1. Obrót: handlowy chemicznymi~ środkami ochro" 
ny roślin może odbywać się tylko 'IN opakowil.niach fabrycz
nych zaopatrzonych w etykiety odpowiadające wymaganiom 
określonym w przepisach podanych w§ . 4 ust. 1 pkt 2. 

2. \Varunki transportu i magazynowania chemicznych 
środków ochrony roślm w obrocie handlowYIJl rcgulująod
rębne przepisy. 

§ 17. 1. Chemiczne środki ochrony roślin mogą być wy
dawane tylko osobom pełnoletnim. 

2. Sprzedaż detaliczna i dQstarczanieposzczególnym 
producentom rolnym chemicznych środków ochrony ro~lin 
zaliczonych' do I klasy toksyczności może nastąpić tylkoz1t 
znodą wyrażoną na piśinie przez branżowe zrzeszenie rolni
ków, instyl.uc je kontraktujące, instytucje usługowe w zakre
sie ochrony roslin, zjednoczenia branżowe lub organy kwa
rantanny i ochrony roślin prezydiów rad nar,ldowych oraz -
w razie wykonywania zbiorowych zabiegów ochrony roślin 

- prz.ez kółka rolnicze. 
3. Pismo z wyrażeniem zgody, o której mowa w ust. 2, 

powinno zawierać imię i(llazwisko oraz adres odbi?rcy, ił ta.k
że określenie ilości chemicznego środka ochrony roślin, ja
ka może być sprzedawana lub dostarczana danemu nabywcy. 
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4. Przepisy ust. 2 i 3 nie dotyczą jednostek gospodarki 
uspołecznione j. 

2. Kontrolę higieniczno-sanitarną nad obntem handlo
wym chemicznymi srodkami ochrony rosIin sprawują organy 
Par'istwowej Inspekc ji Sanitarnej. 5. Instytuc je zajmujące się dystrybucją chemicznych 

środków ochrony roślin zaprowadzą w terminie 3 miesic:;cy 
od dnia wejścia w życie zarządzenia we wszystkich placów- ' 
kach dystrybucyjnych ewidencję sprzedaży , chemic znych 
środków o-:: hrimy roslin stanowiących trucizny zakwalifiko
wane 'do I klasy toksycznośc;. 

§ 19. Traci moc zarządzenie Ministra ! Rolnictwa z dnia 
16 stycznia 1960 r. w sprawie warunków dopuszczenia do 
obrotu srodków ochrony roslin (Monitor Polski Nr 15, poz. 68). 

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
§ 18. 1. KOi1trolę nad obrote m handlowym chemicznych 

środków ochrony rosIin sprawują organy sł ll żby kwarantan
ny i ochrony roslin prezydiów rad narodow 'fch. 

Minister Rolnictwa: w z. S. Gucwa 
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Zalą czQik do z.arządzenia Ministr'l 
Rolnictwa z dnia 22 kwielnia 1965 r. 
(poz. 156) . 

WYKAZ CHEMICZNYCH SRODKOW OCHRONY ROŚLIN WEDŁUG KLAS TOKSYCZNOŚCI 

Nazwa preparatu 

Aretit 

Arrex M 

Agronex TA 

Azofos płynny 30 

Brome-k metylu 

Cjanofum 

Delizia 

Disy.ston 50f0 

Gusathion' A 

Metasys-tox 'Itorte -

Metasystox. R 

Panogen 

Phestoxin 

WofatoxSpritzpulver 

Wofatox Spritzmittel 

Aldrin 2,5% 

Aldrin SOfo 

Nazwa preparatu 

Abavit 

Azofos 'pylisty 

Agronex Hepta 

Agronex Plus ' 

I k la s.a. 
Trucimy. 

Wytwórnia 

Hoechst - NRF 

Bayer - NRF 

Cela - NRF 

"Azot" - Jaworzno 

DeadSea Bromine - Iuael 

"Azot" - Jaworzno 

Freyeberg - NRD 

Bayer NRF ' 

Bayer NRF 

Składnik czynny 

400/0 octan dwunitro-alkilo-fenylowy 

25% enddn + 8% aldrin 

22,JG/o aldtifl + 49u/o TMTD 

JOll/o metyloparation 

90% bromek metylu 

32iJ/o' cyjanek wapnia 

fosforek glinu (wydz. fosforowodór) 

5"/0 0,0 dwumetylo-S-(etylotio) etylodwutio
fosforan (dwu-tio'iystox) 

4fYłl'o ester kwasu 0,0 dwumetylo~S-4 (oksyben
zeno triazyno-5-metylo) - dwutiofosforowego 

Hayer - NRF 5fJf1jg ester etyłomerkaptometylowy kwasu 
O,i) dwumetylotiolohsforowego 

Bayer - NRF 256/ 0 - sutfotlenek estru 'etylv-merkaptoetylowego 
kwasu O,O-dwumetylotiolofosforowego . 

Casco - Sżwecja 1,5% rtęci (organiczny związek rtęci) 

' Degesch -NRF fosforek glinu 

VEB Bitterfeld - NRD l8G/o rnetyloparation 

VEB . Bitterfeld - NRD 6,60J0 metyloparation 

Schering - NRF i Nordisk 
Alkali - Dania 2-5G/ualdrin 

Scheririg - NRF i Chromophos 
- Jugosławia 5°10 aldrin 

II k l a sa. 
Trucizny. 

Wytwórnia 

VEB Berlin Chemie - NRD 

"Azot" - Jaworzno 

Cela - NRF 

Cela - NRF 

Składnik czynny 

organiczne związki rtęci 

2% metyloparation 

25% heptachlor 

20010 iz. gamma HCH + 2,5% rteci + ant ra 
chinon 
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Lp. Nazwa preparatu 

5 Alvit 55 

6 Bi-58 . 

7 BNP20 

8 BNP 30 . 

9 Brestan 

10 Binar in 

11 Ceder 3 

12 Ceredon 

13 Ceredon Special 

14- Ceresan 

15 Ceresan Nassbeize 

16 Colotox 

17 Dielclrin 

18 Dli - Ter Spritzpulv0f 

19 Ekatin 20%, 258/0 

20 Ekstar Sandoz 

21 lntra lion 50010 

22 Krezamon 

23 Krezotol S.OOfo 

24 Karbolina D N K 

25 Malix Combi 

26 MetasystGx 

27 Murbetol 

28 Rogor L-40 

29 Solbar 

30 Shell DD 

31 Thiodan emuls' 

32 Tillex 

33 Tinox 

34 Va pam 

35 Wofatox S~aub 
36 Zaprawa R 
37 Zap rawa RG 

38 Ziarno zatrute 

39 Kornikol 

264 

W y twórnia 

Schering - NRF i Nordisk 
Alkali - Dania 

VEBEleklro-Chem. Kombinat 
Bitterleld - N,im 

Hoechst - NRF 

Schering - NRF 

Hoechst - NRF 

Me rck - NRF 

Wytwórnia Środków Sanitarno
Che micznych .. :Sanchema" (daw
na nazwa'; Gdaliska W}::Jwórnia 

. Trutek) . 

Bayer - NRF 

Bayer - NRF 

Rayer - NRF 

Bayer - NRF 

Saridoz - Szwajcaria 

Sch€ll - Anglia 

Philips Duphar - Ho landia 

Sandoz - Szwajcaria 

Sand oz - Szwajcaria 

Ch, Zaw. J . Dymitrowa 
Czechosłowacja 

Ost rzeszowskie Zakłady Prze
mysłu Terenowego 

Oslrzeszowskie Zakłady Prze
mysłu Te renowe go 

Cieszy ńskie Zakłady Przemysłu 

Terenowego 

Hoechst - NRF . 

Bayer - NRF 

Murphy - Anglia 

Montec::atini - Włochy 

BayN - NRF 

She ll - Anglia 

Hoechst - NRF 

Sand oz - Szwa jcaria 

NRD 

Nordisk Alkali - Dan ia 

VEH Bitterfeld - NRD 

"Azot" - Jaworzno 

"Azot" - Jaworzno 

W y twórnia Środków Sanitarno
Cr,emicznych "Sanchema" (daw
na nazwa; Gdailska Wytwó rnia 
Trutek) 

"A?o t" - Jaworzno 

Poz. 156 

Składnik czynny 

~/I} dieldrin techl'lkwy 

50-/0 ester O,()'d wumet ylo-S- (N -met y lo-karbami
nylo)-metylowy kwasu dwutiofosforowego 

d wunitroorto-buty lofe nol 

u'VI' tmitroorto-buty lofenc l 

21)ł!" octan trójfenylocynowy 

die ldrin 

15°/9 wyciąg cebuli morskiej 

COBH, chłore k ety lortęciowy 

lOn/" COBH 3% chlorek f e nylortęciowy 

chlorek meloksyetylortęc iowy 

2,5i /o chlorek metoksyetylorlęci0"YY 

1"/0 di eldrin + 80f0 miedzi 

50010 sz:eściochloro-epoksy-ośmiohydrodwume
ty lon al ta len 

20°/8 wodorotlenek trójf e nylocynowy 

20u/e morpholion, ewentualnie 2Sw/o thiometon 

d wunitroorlokrezol 

50"/0 0, O-dwumety lo-S-(be ta- e ly lome rkaplo )-ety
lodwutiofosf oran 

500/0 dwunitro-ortokrezolan amonowy 

50% d wunitro-ortokrezolan sodowy 

mieszanina zemul ~Jowanych olei i 5°10 dwunitro
ortokrezolanu sodowego 

thiodan + iz. gamma HCH 
mieszanina izome rów tioio-- i liono-estrów etylo
m erkaptoety lowego kwasu O,O-dwurnetylotiofo
sforowego 25-50"/0 
14% sól sodowa kwasu 7 oksybicyklo-siedmio
dwukarboksylowego 
8,5010 izopropy lo-N-fenylo-kai'baminian 

40% dim ethoat 

wielosiarczki baru 
dwuchloro propan i rlwuchloropropen 

17,50/0 sz:eściochloro bicyk Io-siedmio-bis-oksy-me
t y leno-siarczyn 

2,5 f1/0 związku organort()ciowego (1,5°':0 Hg) 

5()Il/~ ester kwasu iic-gHkolo-dwumetylo-fosfom
wy 
320/0 N-rnetylo-clwutiokarbaminian 

2,5.0/0 me lylo-parati on 

octan fe nylortęciowy (okolo 2,5"10 rtęci) 

, oc tan f 0nyiortęciDWY (2 ,5°/0 rtęc i) + iz. gamma 
HCH (okolo 206/ 0) 

fosforek cynku + ziarno pszenicy 

24/~ DDT, 50f0 techniczny HCH, 2~/0 dwunitro-or
tokrezolu 
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14 
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18 

19 

20 

21 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Nazwa preparatu 

Agronex Stark 

Agronex Stark Spezial 

Alipur 

AzQtox płynny 3301" 

Azotox płynny 25% 

Azotox płynny 408/0 

Azotox pylisty ioo/1/ 

nI' k I a sa. 
Srod.ki s~kodll",e . 

Wytwórn~a 

Cela - NRF 

Cela - NRF 

BASF - NRF 

,.Azot" - Jaworlmo 

"Gamrat." - Jasło 

.. Azot" - Jaworzno 

",Azot" - Jaworzno 

Składnik czynny 

801lJo iz. gamma HCH , 

7S0f0 lindan + lOoio TMTD 

16% OMU, l()°io BIPC 

33°/0 DDT + rozpuszczalrlik 

250/Q DDT + roz puszczalnik 

40% DDT + rozpuszczalnik 

10% DDT 

Azotox pylisty aktywow. 5% ,,Awt" - Jaworzno 

Azotoxextra aktywow. 50jo '"Azot" - Jaworzno ' 

Azotox pylisty 5°/1/ "Azot" - Jaworzno 

50l o DDT, iz. gamma HCH. TMTD 

5(j/.. DDT, iz. gamma HCH. TMTD 

5°/. DDT, + 0,1% łZ. gamm~ HCH 

Azotox 50% do 'Zawiesin ' . 

Brassicol Super 

Brassisan . 

Cere~ox Spez. 

Chwastoxp.łynny J()8i1. 

Dikonirt 

Dikotex 30 

Dikotex .80 

Ditox T 

Ditox L . 
Ditox ernulsja 30"10 

Duolit płynny 20% 

Duolit pylisty '50/0 

Folithion emulsja 50 

Foschlor 20 

Foschlor 50 

Fumatox DG 

Grzybol 

Hedonal 

Hexachloran 1:'20/i 

HCH - 25°/~ 

Hortex Streumittel 

Kamfochl'or 

Krzewotox ' 

"Azot" - Jaworzno 

Hoechst -.:.. NRF 

45% techniczny DDT, 20f1J iz- gamma HCH, 
3°10 TMTD 

2fJ8/0 - PCNB 

Hoechst - NRF 25°)0 trójchloro-dwunitroben7en 

Bayer - NRF . Chinon-oksym-benzoilohydrazon + chlorek 
Ienylortęciowy 

Zakłady Chemiczne "Sanynu" JiJoJo sól sodowa kwasu 2-metylo-4-chlorofeno
ksyoctowego 

Węgry 800!o sóL sodowa kwa<;u 2,4 - D 

Chem. Werke. J. Dimitrow 
CSRS 
Chem. Werke. J. D imitr ow 
CSRS 
,,Azot" - Jaworzno 

"Az·ot" - Jaworzno 

"Azot" - Jaworzno 

VEB Fettchemie - NRD 

VEB Fettchemie - NRD 

Bayer - NRF 

"Azot" - Jaworzno 

"Azot" - Jaworzno 

"Azot" - Jaworzno 

"Azot" -Jaworzno 

Bayer - NRF 

ZSRR 

Z$RR 

M-erck - NRF 

"Azot" - Jąworzno 

"Rokita" - Brzeg Dolny 

30% kwasu m~t:ylochl.orofenoksyQctowego 

80°./0 sól sodowa kwasu metylochiorolenoksyoc
towego 
4.7% DDT + 0,3&"'0 BCH t-ec.hl1iczny 

4,7% DDT + 0,3010 iz. gamma BCH 

18'0/0 technicz,ny DuT, 2°10 iz. gamma BCH 

20% DDT 

Su/o DDT 

50% O,O-c1wumetylo-O- (3-methy 1-4-nitro pheny 1)
tion9Josfat 

2Qll/o 0,0-dwumetylo-l-hydroksy-2, 2, 2 trójchlo
roetylofosfonian (dipterex)' 

50% 0,0-dwumetylo-I-hydroksy-2, 2, 2 trójchlo
ICYetylofosfonian (dipterex ) 

'J(1l/0 DDT + 3% iz. gamma HCH 

'6Ofl/o techlliczny 2,4-'dwunitrotiocyjanobenzenu 

8'fJ-820f0 sól sodowa kwasu 'l,4-d wuchlorofeno
ksyoctowego 

12% techniczny HCH 

25% techniczny HCH 

3-5% iz. gamma HCH 

WOJo chlorowo kamfen - (to:w phen) 

58,,5% ester butylowy kwasu 2. 4. 5-trójchlorofe
n'(}ksyoctoweqo 

.. 

" 

. ' 

-
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65 

66 

67 

68 

69 

Nazwa preparatu. 

Kumader 

Krezone 25 

Letma M 

M etox 30 

, , Mglawik lO " 

Mgławik A- 15 

,r ' -

M elipax Spri~zpulve,r 

Melipax Staub 10% 

Mszyco l 10% 

MCPA - 500 

Na-Ta 

Olpisan 

- Owadziak 1,2 

Owadziak · 2,4 

P ie lik 

Pantacid, Dilide n, Ke rfex , C 

Pużomo.f 

Pielik E płynny , 

I'ędrdczak 2°/0 

Ring Detexol 

Reg ulex B-40 

Saclofos 60 

Silvexoi 

Spritz Hormit 

Snieciotox 10 

Terpento l płynny 600j o 

-Terrafun 

Tritox pylisty 

Tritox płynny 30% 

Tritox 50 do zawiesih 

T oxa phene 10 

Toxaphene 20 

Verindal 1.6 

2, 4, S. - T 

2, 4. D - 800 

• 

-266 - Poz. 1sa 

Wytwórnia S~ładnik czynny 

' Wytwórnia Środków Sąnitarno
Chemicznyc.h ."Sanchema " (daw
na nazwa: Gda;'lskaWylwórnia 
Trutek) pochodna 4-hydroksy kumaryny 

" , ". 

Nordisk Alka li - Da'1ia 

VEB Leuna Werke - NIm 

"Azo t" - Jaworzno 

"Azot" - Jaworzno 

"Azot" ~ Jaw·)rzno 

250io sól sodowa kwasu 2-metylo-4-chlorofeno
ksyoctowego 

900/ 0 sól sodowa kwasu 2-metylo-4-chlorofeno~ . 
ksyoctoW(;go 

30°/11 techniczny DMDT, 66-68% - solvent- . 
nafty + emulg. 

Sil/ O techniczny DDT + 2~/0 iZ.,· gamma HCH 

.- 10% techTliczny DDT + 5" /6 iz , gamma HCH 

V EB Fahlberg Ust"":' NIH) 50-- 600f0 ch!orowanego terpenu 

VEB Fahltrerg Lisl - Nid) , 10% chlorowanego terpenu 

"Azot" - Jaworzno lOol n iz. gamma BCH 

KVK - Dania 500 g kwasu 2-mety lo-It-chloro-fenoksyoctowego 
+ 582 g soli sodowej, potasowe j dwuetyloaminy 

Hoechst - NRP TCA sól sodowa kwasu trójchlorooctowego 

VEB farbenfa brik Wolfe n- N'{D 200/u ch loronitrobenzen 

"Azot" - J aworwo 1. 2°/" tech niczny HCH 

" A zot" - Jaworzno 2,4°10 iz . gamma BCH 

"Rokita" - Brzeg Do hy .80niu s,ól sodowa kwasu dwuchlorofenoksyocto-
weg o 

Kemikalija - Juqoslawia 

, KJ.Z. - JugoslClwia 

-. ,.4,7°(" DDI + 0,3--0,5% iz, gamrna HCH , 

- 6-7° /0 'meta ldehyd 

. -"Rokita" - Brze~ Dolny 

, 

"Azot" - JClworzno 

VEB Bitterfeld - ~RD 

NV Philips - Hola ndia 

vValcownia Meta li "Dzied zi-::e" 

VEB Bitterfeld - NRD 

VEB Bitterfe ld- NRD 

"Azot" - Jaworzno 

"Rokita" - Brzeg Dolny 

" Azot" - Jaworzno 

"Azot" - J aworzno 

"Azot" - J aworzno 

"Azot" - J aworzno 

Mefek, Seh a cht - NRF 

Merek, Schacht - NRF 

Schering - NRF 

KVK - Dania 

KVK --'- Dania 

70% eslru butylowego kwasu 2,-i-dwuchlorofeno
ksyoct oweqD 

2°io iz. gamma HCH 

6"iu DDT + 5,50:u iz. gamma BCH 

40% 2, 4, 5, - T (k was l rój chlorooctowy) 

600/0 Ma lathio n 

l Ufo DDT + 6Ufo iz. qamma HCH 

80u/ó sól sodowa kwasu 2,4 - D 

40% sz.esciochlorobenzen 

600/u chlorowanej terpentyny 

200/n pięciochloronitrobenzen (PCNB) 

1,50f0 DDT + O,50f0 iz. gamma HCH + 2% DMDT 

10% DDT + 50f0 iz . ga mma HCH + 1 4n(~ DMDT 

45% DDT + 2% iz. -~amma HCH '+ JO/o DMDT 

10°/0 ch lorowany kamfen 

200 j" chlorowilny kamfe n 

1,6% techniczny HCH 

mieszanina estru (667 g) i kwasu trójchlorofeno
ksyoctowego '(480 g) 

880io sól sodowa kWilS~1 2.4 - D 
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Nazwa preparatu 

A erosol do szklarni 
Agermin 

Alllud er 

An typerz płynny 33 
Atrazi n 50 

Aspor 

Ciecz kalifornijska 300 M 

Cooperoxychloride 

Cornex 

Herbatox 

Hunga zin PK 

Hungazin DT 

Kei m - Stop 

Kupferkalk ' 45 

1\ upfe rkalk 16 

Kuprikol 

liro - Betarex 

Liro -:- Cll'C 

LiTotan 

Miedzian 15 

Miedzian 3D 

Miedzian 50 

Miecti Sandoz Ol 

MikToneb 

Morkit Forte 

N exoval 

Orthocid SD 

Preparat do sporzqdzania 
c ieczy bordoski€~ j 

Polyra m M-SO 

Preve nol 56 

Pybuthrin 

·267 -

IV k l a, s a. 

Srodki szkodliwe. 

Wytwórnia 

"Azot" - Jaworzno 
VEB Fahłbei"g List - NRD 

Wytwórnia Środków Sanitarno
Chemicznych "Sanchema" (daw
na nazwa: Gdańska Wytwórnia 
Trutek) 

"Azot" - Jaworzno 
Geigy - Szwajcaria 

Monter::atini Milana - ·Włochy 

Cieszyńskie i Ostrzeszowskie 
Zakłady Przemysłu Terenowego 

Anglia 
VEB Farbenfabrik Wolfen-NRD 

Zakłady "Azot" Tarnów i Za
kłady Elektrochemiczne Ząbko
wice Bąckowskie 

Budapesti - V egyimuvek 

Budapesti - V egy irnuvek 

VEB fahJberg List - NRD 

Schering - NRF 

Sche ring - NRF 

Spolana - CSRS 

Ligtermoet Zoon - Holandia 

LigternlOet Zoon - NV -
. Holandia 

Liytermoe t Zoon - Holandia 

,.,Azot" - Jaworzno 

"Gamrat" - Jasło 

.. Azot" - Jawo rzno 

Sandoz - Szwa jc aria 

Proch im - Francja 

Bayer - NRF 

Ce la - NRF 

Nordisk Alkali Biokenli-Dania 

W alcownia Me tali "Dziedzice" 

BASF - NRF 

Sch e ring - NRF 

Degesch - Anglia; Dania 

Poi. 156 

Składnik czynny · 

15% malufos (malation) 

izopro py 10-N-feny lokarba minian 

20% alfanaftylo-tiomocznik 

381'/0 sól sodowa kwasu trójchlorooctowego 

50°/ Q 2-chloro-4-izopropy łoamino-6-ety loam1no-S
triazyna 

70-78% etyleno-bis-dwutiokarbaminiancynku 

więlosiarczki wapnia 

tlenochlorek miedzi 

SCl'/o antrachinon 

1()1'/0 roztwór chloranu wapniowego 

50% ~-chloro~4-etylenoamino-6-izopropyloamino· 
S-triazyna . 

50% 2-chloro-4-6-bis-etyloamino-S-triazyna 

l,50f0 e stru kwasu karbanilowego 

45-StY'!o tł€nochlorek miedzi 

16°.'0 tlenochłQrek miedzi 

30% tl enochlorek miedzi 

40,5"/0 IPC + 4010 diuron 

4.0°/0 izopropylo-N-(chlorofenylo)-karbaminian 

65% etylonobis-vwuliokarbaminian cynku. 

1.9l/0 tlenochlore k -miedzi 

30'10 tlenochlore k miedzi 

50'/0 tlenochl'Ofek miedzi 

SfJ8/o m.iedzi w postaci tle nku miedziaweg o 

8QII/o etyleno-bis-dwutiokarbamini:an manganu 

50'1/0 antrachinon 

50,5% CIPC - chloroizopropylo-karbaminian 

50% captanu 

siarcza n miedzi j wapno hydratyzowa ne 

80u/o el yleno-bis-dwutiokarbami nian manganu 

25% chloroizo propy lo-lenyl 0-k arbom in ian 

6.0010 pipe ronylbutoksy d + 6% pyre l ru m 

29 

30 

31 
32 Roztoczo l extra 30% zaw. Walcownia Me tali .. Dl iedzice" 30% technicznego 2,4,5,4-czterochlorod 'ł;ufen y lo 

sulfon 

33 

34 

35 

36 

37 
38 

Roztoczolextra 8°1o za w. 

Roztoczoł 20010 

Rose nspritzmitte l 

sacfofos 300jQ 

Sadoplon 75 

Simazin 

• 
Walcownia Meta li "Dziedzice" Stl!o techn icznego 2.4,5, 4-czterochloro d wuf~ n y lo 

sull on 

"Aw t' , - J aworzno 2[)0/o parachlorofeuylo-p.arachJorobenzeDo-suHo
n ian (PCPCBS) 

Norclisk Alkali - Dania 200/0 d,vu siarczek czterometylotiuramu + 50% 
siarki kol o ida lne j 

vVaJcownia Me tali "Dziedzice" 3.0% malafos (mala ti on) 

"Azot" - Jaworzno 75"/0 dwusiarczekczte romety lotiuramu 

Geiny - Szwajcaria 50"/0 2-c:hloro-4,6-bis-e tyloaminotr iazyna 



Monitor Polsk4 Nr 28 263 - Poz. 156 
------------------------------------------------ .----------------------------------------~-

Lp. 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

Lp. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Nazwa preparatu 

Sireb 

Tedion 

Trifungol (Ferbam 76) 

Trimangol (Maneb '80) 

Tr1toftorol 

Vitigran 45"/0 

Zaprawa nasiennd T 

Zineb 65-7~/. 

.Zinebtan 

Cynkotox 

Dithane Z-78 

Ferba m 76 

Fuclasin Ultra 

Zelazotox 

Nazwa preparatu 

Be"tokson 

Elosa! 

Hormonit 

Karbolina sadownicza 

Maść ogrodnicza 

Netzmittel Wolfen 

Pomonit 

Świece Sulfex 

Smoł a sadownicza 

Siarkol 

Świece "Arvjko" 

Sulfomor 

Thiovit 

Wytwórnia Składnik czynny 

Sodeta Ha l. Resine - Włochy 84% ety lenCl-bis-dwutiokarbaminian cynki.l 

Duphar - Holandia 2,4,5,4-czterochloro dwufenylo sulfon 

Vondenllingenplat - H olandia 65°/0 dwumetylodwutiokarbaminian żelaza 

Metallurgical Chemist - Anglia 84% etyleno-bis-dwutiokarbaminian manganu 

Vondenllingenplat ---.:. Holandia 65°/" .dwumetylodwutiokarbaminian cyliku 

Hopchst - NRF 45--:50°/" tlenochlorek miedzi 

.. Azot" - JaworzRa .<>()iIJ. dwusiarczek czlero~tyloliuramu · 

NRF - Dania 65-70/1/0 ety!eno-bis-dwutiokarbaminian cynku 

Nordisk Alkali - Dania 65% etylen!'l-bis-dwutiokarbaminian cynku 

.. Azol" - Jaworzna 60·o:oetyleno-bis-dwutiokarbaminian cynku 

"Minoc" - FrancJa 65% etylćno-bis-dwutiokarbaminian cynku 

Nordisk Alkali - Dania 76°/" dwumetylodwutio-karbaminian żela7.a 

Schering - NRF 9(.;0;" clwllmelylodwlltio-karbaminian cynku 

"Azot" - Jaworzno 76" /0 dwumctyloclwutio-karbaminian · żetaza 

V k l a sa. 

Srodk i praktycznie nieszkodliwe. 

Wytwórnia Składnik czynny /' 

Cieszyńskie Zakłady Przemysłu l°lu roztwór kwasu beta-naftoksyoctowego .. 
Terenowego 

Hoechst - NRF 80u/~ siarki 

"Rokita" - :Brzeg Dolny . SOivesler metylowy kwasu alfanaftyl'Ooctowegu · 

Cieszyńskie Zakłady Przemysłu zemulgoy.'ane oleje 
Terenowego 

Cieszyński·e Zakłady Przemysłu stopione żywice 
'terenowego 

VEB Wolfen ~ NRD N-metylo-tauryd kwasu olejowego 

.. Rokita" - Brzeg Dolny 25°/11 soli potasowej kw.:lsU a lfanaItylooctowe~o 

Spółdzielnia Chemiczna 
.. Oleina" siarka 

Cieszyńskie Zakłady Przemysłu 

Terenowego sub <; tancje węq lopóchodne 

Zakłady Chemiczne .. Sarzyna" 75,;:;% siark.i elementarnej + nośnik miner,alny 

Ostrzeszowskie. Zakłady Che-
miczne Przemysłu Terenowego siarka + środki pomocnicze 

Wytwórnia Środków Sanitarno-
Chemicznych "Sanchema" (daw-
na nazwa: Gdańska Wytwórnia $ 

Trutek) siarka + środki pomocnicze 

Sandoz - Szwajcaria 80°/0 siarki 
-----------------------------------------------
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