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NOTAT 

 

Nedbrydning i jord af visse organofosfater 

I dette notat har jeg samlet de litteraturværdier, jeg har kunnet finde i lettilgængelige 
opslagsværker om de 4 mængdemæssigt væsentligste organofosfater fra 
høfdedepotet. 

Formålet har været at forsøge at belyse nedbrydeligheden i forhold til ethylparathion, 
idet der udføres H42-specifikke nedbrydningsforsøg af ethylparathion. Hvis der kan 
observeres en sammenhæng mellem litteratur-værdier af nedbrydningen, kan disse 
overføres til resultaterne af de gennemførte forsøg med det formål at estimere en 
lokalitetsspecifik nedbrydning af de øvrige organofosfater. 

Der er indhenter oplysninger om de 4 stoffer angivet i tabellen. I bilaget kan alle de 
fundne data ses. 

Som det fremgår af tabellen er de fleste litteraturværdier angivet upræcist, hvorfor 
det er svært at foretage en egentlig sammenligning, da nedbrydningen afhænger 
meget af faktorer som jordtype, pH, iltforhold, temperatur, koncentration m.v. 

Generelt kan siges, at nedbrydningen øges ved høje koncentrationer og under 
adapterede forhold. Begge forhold er gældende for høfdedepotet. Det må antages at 
der er opstået adapterede forhold omkring depotet på grund af de høje 
koncentrationer og den langvarige tilstedeværelse. Det er endvidere kendt fra 
Cheminovas biologiske rensningsanlæg, at biomassen i anlægget efter relativt kort 
tid adapteres til nedbrydningen af diverse stoffer, herunder OP´er. Organismerne i 
anlægget er oprindeligt hentet fra den gl. fabriksgrund, netop på en antagelse om at 
de der tilstedeværende organismer var specialiserede i nedbrydningen af OP´er. 
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 Nedbrydelighed i jord.  
Forsigtigt bud på sammenlignelige data 

Ethylparathion T½ = 10 dg (muldjord, 10 ppm).  
Halveringstiden øges ved lavere koncentrationer. 
Halveringstiden reduceres på sandjord  
Halveringstid max observeret: 180 dg (26 uger) 

Methylparathion T½ = 17 dg (lerjord, ikke adapteret) 
Halveringstiden øges en smule på sandjord 
Halveringstid max observeret: 20 dg 

Malathion T½ = 1-6 dg (jord, pH 3,8 – 7,0) 
Halveringstid max observeret: 6,6 dg 

Ethylsulfotep T½ = 104 dg (øverste jordlag) 
Halveringstid max observeret: 104 dg (eneste data fundet) 

 

Ud fra de fundne værdier, ser det ud som om, at ethylparathion, methylparathion og 
malathion har nogenlunde samme halveringstider. Variationen i de fundne værdier er 
højest for ethylparathion, men der er her også fundet flere data.  

Ved nedbrydning i vand har ethylforbindelserne en lidt højere halveringstid end 
methyl-forbindelserne (EP3/MP3 og EP2-syre/MP2-syre). 

Et forsigtigt bud på nedbrydeligheden i depotet vil være, at den er af samme 
størrelsesorden for ethylparathion, methylparathion og malathion, mens 
halveringstiden for ethylsulfotep vil være højere. 

Såfremt der skal tages hensyn til nedbrydeligheden af andre OP´er ud fra de udførte 
forsøg for ethylparathion ved beregningen af udsivende mængder, vil jeg foreslå 
konservative antagelser: 

methylparathion: 2 x halveringstiden for ethylparathion 

malathion: 1 x halveringstiden for ethylparathion 

 ethylsulfotep: kan ikke anslås  evt. 10 x halveringstiden for ethylparathion 


