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Środek szkodnikobójczy

Przedmiotem wynalazku jest środek szkodniko¬
bójczy do ochrony roślin przed drobnoustrojami
a zwłaszcza przed fitopatogennymi grzybami.

Chorobom roślin użytkowych wywołanym przez
bakterie i grzyby sprzyjają dwa czynniki. Przy
uprawie roślin dąży się przede wszystkim do
zwiększenia zbiorów i polepszenia jakości. Często
jednak przy tym zmniejsza się częściowo naturalna
odporność roślin przeciwko pasożytom. Po drugie
okazuje się, że z biegiem czasu bakterie i szkodli¬
we grzyby w dużej mierze uodporniają się na zna¬
ne środki szkodnikobójcze.

Z tego względu istnieje zapotrzebowanie na środ¬
ki przeciwko drobnoustrojom, odpowiednie dla
roślin uprawnych i zwalczające ich bezpośrednie
pasożyty.

Środek szkodnikobójczy według wynalazku za¬
wiera jako substancję czynną związek o wzorze
ogólnym 1, w którym R oznacza atom wodoru lub
grupę metylową.

Estry metylowe N-fenylo-N-furanoiloalaniny, w
których grupa fenylowa jest podstawiona, stano¬
wią nieznaną dotychczas klasę nowych substancji
o działaniu szkodnikobójczym, wykazujących wy¬
raźną wyższość nad dotychczas stosowanymi pre¬
paratami handlowymi.

Substancje czynne o wzorze 1 zawierają w ugru¬
powaniu pochodzącym z estru kwasu propionowe-
go asymetryczny atom węgla i można je rozdzielić
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zwykłymi metodami na antypody optyczne. Przy
tym enancjomer o formie D ma silniejsze działa¬
nie szkodnikobójcze.

Szczególnie cenne są więc te związki,'jak rów¬
nież zawierające je preparaty, które charakteryzu¬
ją się konfiguracją D. Związki o formie D wyka¬
zują w etanolowym lub acetonowym roztworze
ujemny kąt skręcalności.

Obok zjawiska izomerii optycznej występuje,
w przypadku gdy R oznacza grupę metylową, zja¬
wisko atropoizomerii na osi fenyl-N spowodo¬
wane istnieniem przeszkody przestrzennej w posta¬
ci dwóch grup przy atomie azotu trójmetyloanili-
ny. O ile nie prowadzi się syntezy w sposób celo¬
wy tak, aby wydzielić czyste izomery, otrzymuje
się mieszaninę czterech izomerów. Korzystne właś¬
ciwości grzybobójcze enancjomerów w formie D
(w porównaniu do formy D, L lub formy L) są
jednak zachowane i nie obserwuje się znaczącego
wpływu atropoizomerii na te właściwości.

Jako substancje czynne stosuje się dwa związki.
Substancją czynną nr. 1 jest związek o wzorze 1,
w którym R oznacza atom wodoru, czyli N-(l'-me-
toksykarbonyloetylo)-N-(furanokarbonylo-2'')-2, 6-
dwumetyloanilina a substancją czynną nr. 2 jest
związek o wzorze 1, w którym R oznacza grupę
metylową, czyli N-(l'-metoksykarbonyloetylo)-N-
(furanokarbonylo-2')-2, 3, 6-trójmetyloanilina. Sub¬
stancje czynne w korzystniejszej formie D ozna¬
czono jako la i 2a.
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Środek szkodnikobójczy zawiera oprócz substan¬
cji czynnej stały lub ciekły nośnik i ewentualnie
inne zwykle stosowane dodatki. Zawartość sub¬
stancji czynnej w preparatach handlowych wynosi
od 0,1 do 90% wagowych.

Poniżej opisano działanie bójcze środka według
wynalazku.

I. Działanie przeciwko Phytophthora infestans na
Solanum lycopersicum (pomidory),
la. Działanie zachowawczo-zapobiegawcze.

Trzytygodniowe sadzonki Solanum lycopersicum
odmiany „Roter Gnom" opryskuje się roztworem
zawierającym 0,05% substancji czynnej (otrzyma¬
nym z preparatu w postaci zwilżonego proszku)
i po wysuszeniu zakaża się zawiesiną zarodnikówT
Phytophthora infestans. Pozostawia się je następ¬
nie w ciągu 6 dni w klimatyzowanym pomieszcze¬
niu o temperaturze 18—20°C i podwyższonej wil¬
gotności powietrza, uzyskanej za pomocą sztucznie
wytworzonej mgły. Po tym czasie pojawiają się 20
na liściach charakterystyczne plamki. Ich liczba
i wielkość stanowi skalę oceny badanej substancji.
Ib. Działanie lecznicze.

Trzytygodniowe sadzonki pomidorów odmiany
„Roter Gnom" spryskuje się zawiesiną zarodników 25
grzyba i inkubuje w' komorze w temperaturze 18—
20°C przy całkowitym nasyceniu powietrza wilgo¬
cią. Nawilżanie przerywa się po 24 godzinach. Po
wysuszeniu roślin spryskuje się je roztworem 3Q
zwilżalnego proszku, zawierającym 0,05% sub¬
stancji czynnej. Po wysuszeniu naniesionej war¬
stwy, rośliny pozostawia się ponownie w nawilgo¬
conej komorze w ciągu 4 dni. Liczba i wielkość
występujących po upływie tego czasu charaktery- -^
stycznych plam na liściach stanowi skalę oceny
skuteczności działania badanych substancji.
2. Działanie zapobiegawczo-systemowe.

Powierzchnię ziemi, na której rosną trzytygod¬
niowe sadzonki pomidorów odmiany „Roter Gnom", 40
traktuje się zwilżalnym proszkiem o stężeniu sub¬
stancji czynnej 0,05% w odniesieniu do objętości
ziemi. Po upływie dalszych czterech dni dolną po¬
wierzchnię liści roślin spryskuje się zawiesiną za¬
rodników Phytophthora infestans. Rośliny pozo- 45
stawia się następnie w ciągu 5 dni w komorze z
natryskiem w temperaturze, 18—20°C, w atmosferze
nasyconej parą wodną. Po upływie tego czasu na
liściach tworzą się charakterystyczne plamy, któ¬
rych liczba i wielkość stanowi miarę skuteczności 50
działania badanych substancji.

W tych trzech próbach substancje czynne o wzo¬
rze ogólnym 1 wykazują silne działanie grzybo¬
bójcze na liściach,, to znaczy infekcja grzybami
wynosi poniżej 5%. Przy zastosowaniu substancji 55
czynnej w formie D, to znaczy substancji nr la
i 2a, użytych w ilości tylko 0,02%, infekcja grzyba¬
mi wynosi we wszystkich trzech próbach poniżej
5%.

II. Działanie przeciwko Plasmopara viticola * 60
(Bert. et Curt./Ber. et De Toni) na winoroślach,
a) Działanie zachowawczo-zapobiegawcze.

W cieplarni hoduje się sadzonki winnej lato¬
rośli odmiany „Chasselas". 3 rośliny posiadające
po 10 liści spryskuje się roztworem uzyskanym ze 65

zwilżalnego proszku zawierającego substancję
czynną. Po wyschnięciu naniesionej warstwy, spod¬
nią część liści roślin zakaża się równomiernie za¬
wiesiną zarodników grzyba. Rośliny pozostawia się
w ciągu 8 dni w nawilgoconej komorze. Po tym
czasie na roślinach kontrolnych pokazują się wy¬
raźne objawy chorobowe. Wielkość i liczba miejsc
zakażonych na roślinach poddanych działaniu roz¬
tworów badanych substancji stanowi miarę sku¬
teczności badanych substancji,
b) Działanie lecznicze.

W cieplarni hoduje się sadzonki winorośli od¬
miany Chasselas. Sadzonki w stadium dziesiątego
liścia zakaża się zawiesiną-zarodników Plasmopara-
viticola na spodniej stronie liści. Po utrzymywa¬
niu w ciągu 24 godzin w nawilgoconej- komorze
rośliny spryskuje się roztworem substancji czynnej
otrzymanym ze zwilżalnego proszku. Rośliny po¬
zostawia się jeszcze w ciągu 7 dni w nawilgoconej
komorze. Po tym czasie pokazują się objawy cho¬
robowe na roślinach kontrolnych. Liczba i wiel¬
kość miejsc zakażenia na roślinach poddanych^,
działaniu roztworów substancji czynnych stanowi
miarę skuteczności działania tych substancji.

W obu próbach opisanych w punkcie II, sub¬
stancje czynne o wzorze ogólnym 1 wykazują silne
działanie grzybobójcze przy stężeniach podanych
w poniższej tablicy.

Tablica

Substancja
czynna

1

la

2 '

2a

Kontrola

Stężenie

0,05%
0,02%
0,02%
"0,05%
0,02%
0,02%

—

Infekcja
grzybami
a) i b)

0—5%
0—5%
0—5%
0—5% ,

. 0—5%

0—5%
100%

III. Działanie przeciwko Pythium debaryanum
na Beta vulgaris (burak cukrowy).
a) Działanie po podaniu do gleby.

Grzyb hoduje się na wyjałowionych ziarnach
owsa i dodaje się mieszaninę ziemi i piasku. Za¬
każoną w ten sposób glebą napełnia się doniczki
i sadzi w niej nasiona buraka cukrowego. Natych¬
miast po zasianiu powierzchnię ziemi polewa się
wodną zawiesiną badanych preparatów w postaci
zwilżanego proszku w ilości 0,002% substancji
czynnej w stosunku do objętości ziemi. Doniczki
pozostawia się następnie w ciągu 2—3 tygodni w
cieplarni w temperaturze 20—24°C utrzymując
równomierną wilgotność gleby przez łagodne zra¬
szanie wodą.
Przy ocenie doświadczenia określa się rozwój jak
również udział zdrowych i chorych roślin.
b) Działanie po bejcowaniu.

Grzyb hoduje się na wyjałowionych ziarnach
owsa i dodaje mieszaninę ziemi i piasku. Zakażo¬
ną w ten sposób glebę umieszcza się w doniczkach
i obsiewa nasionami buraka cukrowego, zapra¬
wionymi badanym preparatem w postaci proszku
do bejcowania, przy użyciu 0,1% Substancji czynnej
w stosunku do wagi nasion. Obsiane doniczki po-
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zostawia się w ciągu 2—3 tygodni w cieplarni w
temperaturze 20—24°C. Następnie lekko sprysku¬
jąc zwilża się równomiernie ziemię. Przy ocenie
doświadczenia określa się rozwój jak również
udział zdrowych i chorych roślin.

W warunkach próby a) jak i próby b) po trakto¬
waniu substancjami czynnymi 1, la, 2 lub 2a
wzeszło ponad 85% roślin buraka cukrowego i mia¬
ły one równomiernie zdrowy wygląd. W próbach
kontrolnych bez stosowania substancji czynnej
wzeszło mniej niż 20% roślin i miały one częścio¬
wo chory wygląd.

Substancje czynne o wzorze 1 można stosować
w następujących postaciach (przy czym podane
w nawiasach procenty wagowe odnoszą się do
zawartości substancji czynnej):

Preparaty stałe: środki do opylania i rozsypy-
' wania {do 10%), granulaty, granulaty powlekane,
granulaty impregnowane i granulaty homogenne
(1—80%).
Preparaty ciekłe:
a) Koncentraty substancji czynnej do dyspergo¬

wania w wodzie: zwilżalne proszki i pasty,
^(25-90% w opakowaniach handlowych, 0,01—

15% w roztworach gotowych do użycia; kon¬
centraty w postaci emulsji i roztworów (10—
50%; 0,01—15% w roztworach gotowych do
użycia).

b) Roztwory (0,1—20%)
Substancje czynne o wzorze 1 można formować

w następujący sposób:
Proszek do opylania w celu sporządzenia prosz¬
ków zawierających a) 50% i b) 2% substancji
czynnej stosuje się następujące substancje:
a) 5 części substancji czynnej nr 2

95 części talku
b) 2 części substancji czynnej nr 1

1 część kwasu krzemowego o wysokim stopniu
rozdrobnienia

97 części talku.
Substancje czynne miesza się i miele z nośni¬

kiem i rrfożna je stosować w tej postaci do opy¬
lania.

Granulat: W celu sporządzenia 5% granulatu
stosuje się następujące substancje:
5 części substancji czynnej nr 1
0,25 części epichlorohydryny
0,25 części eteru etylopoliglikolowego
3,50 części glikolu polietylowego
91 części kaolinu (o wielkości ziarna 0,3—0,8 mm).

Substancję czynną miesza się z epichlorohydry-
ną i rozpuszcza w 6 częściach acetonu, po czym
dodaje się glikol polietylenowy i eter etylopoligli-
kolowy. Tak otrzymanym roztworem spryskuje
się kaolin, a następnie odparowuje się aceton pod
zmiejszonym ciśnieniem. Uzyskany mikrogranulat
stosuje się korzystnie do zwalczania grzybów znaj¬
dujących się w glebie.

Zwilżalny proszek: W celu sporządzenia zwilżal-
nych proszków o zawartości a) 70%, b) 40%, c) i
d) 25% oraz e) 10% substancji czynnej stosuje się
następujące składniki:
a) 70 części N-(r-metoksykarbonyloetylo)-N-(fu-

ranokarbonylo-2")-2, 6-dwumetyloaniliny, sub¬

stancji czynnej nr la (forma D), według wyna¬
lazku

5 części dwubutylonaftylosulfonianu sodu
3 części mieszaniny kwasu naftalenosulfonowe-

5 go, fenolosulfonowego i formaldehydu w sto¬
sunku 3:2:1

10 części kaolinu
12 części kredy Champagne

b) 40 części substancji czynnej nr 2
5 Części soli sodowej kwasu ligninosulfonowego
1 część soli sodowej kwasu dwubutylonaftaleno-
sulfonowego
54 części kwasu krzemowego

c) 25 części substancji czynnej nr 2a (forma D)
4,5 części ligninosulfonianu wapnia
1,5 części mieszaniny kredy Champagne i hy-
droksyacetylocelulozy (1:1)
1,5 części dwubutylonaftalenosulfonianu sodu
19,5 części kwasu krzemowego
19,5 części kredy Champagne
28,1 Części kaolinu

d) 25 części substancji czynnej nr 2
2,5 części izooktylofenoksypolioksyetylenoeta-
nolu

1,7 części mieszaniny kredy Champagne i hydro-
ksyetylocelulozy (1:1)
8,3 części glinokrzemianu sodu
16,5 części ziemi okrzemkowej
46 części kaolinu

e) 10 części substancji czynnej la (forma D)
3 części mieszaniny soli sodowych nasyconych
siarczanów alkoholi tłuszczowych
5 części kondensatu kwasu naftalenosulfonowe-
go i formaliny
82 części kaolinu.

Substancje czynne miesza się wstępnie z odpo¬
wiednimi dodatkami a następnie miele na odpo¬
wiednich młynach i walcach. Uzyskuje się zwilżal¬
ne proszki o doskonałej zwilżalności i zdolności
tworzenia trwałych zawiesin, które można rozcień¬
czać wodą otrzymując zawiesiny o każdym pożą¬
danym stężeniu i nadające się* w szczególności do
opryskiwania liści.

Koncentraty do emulgowania: W celu sporządze¬
nia 25% koncentratu do emulgowania stosuje się
następujące substancje:
25 części substancji czynnej nr 1
2,5 części epoksydowanego oleju roślinnego
10 części mieszaniny alkiloarylosulfonianu i eteru
poliglikolowego alkoholu tłuszczowego
5 części dwumetyloformamidu
57,5 części ksylenu

Z takiego koncentratu można przez rozcieńczenie
otrzymać emulsje o żądanym stężeniu, nadające
się szczególnie do opryskiwania liści.

Substancje czynne o wzorze ogólnym 1 można
w celu poszerzenia ich zakresu działania stosować
łącznie z dodatkiem odpowiednich innych środ¬
ków szkodnikbbójczych lub stymulujących wzrost
roślin.

Substancje czynne o wzorze ogólnym 1 można
stosować same lub z dodatkiem odpowiednich noś¬
ników i/lub innych dodatków. Odpowiednimi noś¬
nikami i dodatkami mogą być substancje stałe lub
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ciekłe i zależnie od sposobu sporządzania prepa¬
ratu mogą być to takie związki jak naturalne lub
regenerowane związki mineralne, rozpuszczalniki,
środki dyspergujące, wiążące, obciążające, zagę¬
szczające, lepiszcza lub nawozy sztuczne.

Roślinami uprawnymi, do których stosuje się
środki według wynalazku, są na przykład zboże,
kukurydza, ryż, jarzyny, buraki cukrowe, soja,
orzechy ziemne, drzewa owocowe, rośliny ozdobne,
a przede wszystkim winorośl, chmiel, rośliny ogór-
kowate (ogórki, dynie, melony), psiankowate takie
jak ziemniaki, tytoń, pomidory, jak również ba¬
nanowce, kakaowce i drzewa kauczukowe.

Nieoczekiwanie stwierdzono, że poddając rośliny
lub części roślin (owoce, kwiatostany, liście, łody¬
gi, bulwy, korzenie), należące do tych lub podob¬
nych użytkowych, plantacji, działaniu substancji
czynnych o wzorze 1, można zahamować lub zni¬
szczyć pojawiające się grzyby, przy czym chronio¬
ne są również późniejsze przyrosty roślin.

Substancje czynne środka wykazują skuteczne
działanie przeciwko fitopatogennym grzybom na¬
leżącym do następujących klas Ascomycetes (na
przykład Erysiphaceae), Basidiomycetes, do których
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należą przede- wszystkim Fungi imperfecti, a w
szczególności przeciwko należącym do klasy Phy-
comycetes szczepom Oomycetes jak Phytophthora,
Peronospora, Pseudoperonospora, Pythium lub
Plasmopara. Oprócz tego substancje czynne o ogól¬
nym wzorze 1 działają systemowo.

Oprócz tego można je stosować jako środki do
zaprawiania nasion (owoce, bulwy, ziarna) i sa¬
dzonek roślin w celu ochrony przed zakażeniem
grzybami, jak również stosować przeciwko fitopa¬
togennym grzybom znajdującym się w glebie.

Zastrzeżenia patentowe

1. Środek szkodnikobójczy zawierający substan¬
cję czynną oraz stały lub ciekły nośnik, znamienny
tym, że jako substancję czynną zawiera związek
o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym
R oznacza atom wodoru.

2. " Środek szkodnikobójczy zawierający substan¬
cję czynną oraz stały lub ciekły nośnik, znamienny
tym, że jako substancję czynną zawiera związek o
wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R
oznacza grupę metylową.
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