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Úvod 

 

Skupina herbicidů s karboxylovou funkční skupinou 
(„kyselé herbicidy“) tvoří skupinu analytů se specifickými 
fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Tato skupina pestici-
dů je průmyslově vyráběna již desítky let. První z nich 
(2,4-D) byl syntetizován počátkem čtyřicátých let 
20. století a je považován za první masově používaný her-
bicid a i dnes patří mezi nejpoužívanější herbicidy. Během 
následujících desetiletí byly postupně vyvinuty další herbi-
cidy obsahující karboxylovou skupinu. Jejich levná výroba 
a dobrá selektivita účinku je předurčila k použití na plodi-
ny pěstované na rozsáhlých plochách. V našich zeměpis-
ných šířkách patří kyselé herbicidy mezi základní látky 
k regulaci dvouděložných plevelů při pěstování především 
ozimých obilovin. Charakteristickou vlastností kyselých 
herbicidů je to, že jejich karboxylová funkční skupina je 
často zapojená do pevných vazeb se složkami matrice. 
Nejčastějším typem jsou esterové vazby s hydroxylovou 
skupinou sacharidů, dalším často se vyskytujícím druhem 
vazeb jsou vazby s aminoskupinou aminokyselin v bílko-
vinách a peptidech. Vázané formy jsou u některých látek 
zahrnuty i do definice rezidua, což značně komplikuje 
jejich analýzu v rámci multireziduálních metod1. 

Tato práce se zabývá dvěma dílčími úkoly: (i) opti-
malizace stanovení analytů kapalinovou chromatografií ve 
spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (LC-
MS/MS) a (ii) modifikace extrakční metody QuEChERS 
(akronym ze slov Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged 
and Safe)2 tak, aby poskytla spolehlivou kontrolu legisla-
tivních limitů. Při modifikaci extrakční metody byl kladen 
důraz především na uvolnění vázaných forem analytů po-
mocí alkalické hydrolýzy. 

 
 

Experimentální část 
 
Předmětem  studie  bylo  celkem  20  herbicidů 

s karboxylovou funkční skupinou. Ke všem experimentům 
byly použity vzorky kukuřice, pšenice a žita v bio kvalitě. 
Vzorky byly homogenizovány a posléze byla ověřena ne-
přítomnost reziduí pesticidů. 

Postup extrakce vycházel z hojně používané extrakční 

metody QuEChERS, která byla v průběhu práce modifiko-
vána2,3. K realizaci studie byl jako kapalinový chromato-
graf  použit  Separation  Module  2695  ve  spojení 
s  hmotnostním  spektrometrem  Quattro  Premier  XE 
(Waters, USA), podmínky stanovení viz tab. I. Pro každý 
analyt byly sledovány dva MS/MS přechody, čímž byly 
splněny požadavky dokumentu SANCO/10684/2009 pro 
konfirmaci měření. Naměřené výsledky byly dále zpraco-
vány softwarem MassLynx 4.1.  

 
 

Výsledky a diskuse 
 
V rámci optimalizace stanovení daných analytů meto-

dou LC-MS/MS byly optimalizovány následující paramet-
ry: (i) přepínání polarit, (ii) mobilní fáze a (iii) objem ná-
střiku. 

Při  samostatných  měřeních  látek  ionizujících 
v pozitivním a negativním módu elektrospreje bylo dosa-
ženo lepší opakovatelnosti v porovnání s jednou analýzou 
všech látek s přepínáním polarit. Hlavním důvodem pro 
separátní měření však byla rozdílná volba mobilních fází 
pro obě skupiny. Zejména na základě intenzity odezev 
(dalším  kritériem  byl  tvar  chromatografických  píků) 
v  různých  mobilních  fázích  byl  pro  látky  ionizující 
v negativním módu elektrospreje jako vodná složka zvole-
ný 10mM octan amonný ve vodě, organickou fázi tvořil 
čistý methanol. Pro látky ionizující v pozitivním módu 
elektrospreje se jako nejvhodnější ukázala mobilní fáze 
v podobě 0,5% kyseliny octové ve vodě a 0,1% kyselina 
octová v methanolu. Optimální objem nástřiku acetonitri-
lového extraktu na kolonu byl 5 l, při vyšších objemech 
došlo  již  k  rozmytí  píků  prvně  se  eluujících  analytů. 
Z hlediska citlivosti stanovení byla pro látky ionizující 
v ESI– použita hodnota napětí na kapiláře 0,5 kV a pro 
látky ionizující v ESI+ 3,5 kV. Na obr. 1 je uvedena ukáz-
ka chromatografických píků některých analytů po optima-
lizaci uvedených parametrů. 

Druhá část práce se zabývala vývojem extrakčního 
postupu. Při optimalizaci přípravy vzorku se vycházelo z 
originální metody QuEChERS, která byla pro stanovení 
těchto látek modifikována.  Při  analýze suchých matric 
metodou QuEChERS je k zlepšení účinnosti extrakce do-
poručován přídavek vody4. V této práci byla porovnána 
výtěžnost extrakce po přídavku vody nebo kyseliny mra-
venčí o koncentraci 1 % nebo 5 % ve vodě. Vzhledem 
k charakteru cílových analytů se ukázalo okyselení cereál-
ních vzorků jako nezbytné k dosažení dobrých pracovních 
charakteristik, zejména výtěžností. Lepších výsledků bylo 
dosaženo při použití 5% kyseliny mravenčí ve vodě.  

Následně byl před samotnou extrakci zařazen krok 
zásadité hydrolýzy, aby bylo možné stanovit i vázané for-
my studovaných herbicidů. Během optimalizace se vychá-
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zelo z postupu doporučeného evropskými referenčními 
laboratořemi5. Vycházelo se z přídavku 200 l 5M-NaOH 
ke 2,5 g vzorku a 7,5 g vody, přičemž vzorek se nechal 
30 min odstát, následně proběhla neutralizace ekvimolár-
ním množstvím H2SO4 a extrakce QuEChERS. Účinnost 
alkalické hydrolýzy byla ověřena na esterové vazbě v látce 
haloxyfop-2-ethoxyethyl. Výtěžnost dle výchozího postu-
pu však byla nízká (tj. 42 %), proto bylo přistoupeno 
ke změně třech parametrů během hydrolýzy: (i) změna 
poměru  navážek  vzorek/voda,  (ii)  množství  přidaného 
NaOH a (iii) doba hydrolýzy. Jako nejzásadnější parametr 

se ukázal přídavek vody k navážce vzorku (viz obr. 2). Po 
přídavku většího množství hydroxidu k původně zkoušené 
variantě nebylo možné realizovat následnou extrakci, pro-
tože  během  hydrolýzy  vznikla  z  matrice  „hrudka“, 
se kterou již dále nešlo pracovat. Byl vyzkoušen také delší 
čas hydrolýzy, ale výsledky byly srovnatelné pro 30 min i 
pro hodinu.  

Na základě výše popsaných experimentů byl zvolen 
postup: navážka 0,5 g vzorku s přídavkem 9,5 g vody, 
přídavek 200 l 5M-NaOH, doba hydrolýzy 30 min. Tento 
postup byl poté validován pro všechny sledované volné 

Tabulka I 
Podmínky pro stanovení HPLC-MS/MS 

Parametr Hodnota 

HPLC 

Kolona Atlantis T3 C18 (1002,1mm, 3 m, Waters (USA)) 

Ionizace ESI– ESI+ 

Složení mobilní fáze A: 10 mM octan amonný A: 0,5% kyselina octová 

B: methanol B: 0,1% kyselina octová v methanolu 

Gradient mobilní fáze 0. min 5 % B, průtok 0,3 ml min1 

0.8. min lineární změna z 5 na 100 % B, průtok 0,3 ml min1 

8.12. min 100 % B, průtok 0,3 ml min1 

12. min 100 % B, změna skokem na průtok 0,5 ml min1 

15. min 5 % B, změna skokem na průtok 0,4 ml min1 

21. min konec analýzy 

Objem nástřiku 5 l 

Teplota kolony 30 ºC 

Teplota autosampleru 10 ºC 

Iontový zdroj 

Typ API - typ ESI 

Ionizace ESI– ESI+ 

Napětí na kapiláře 0,5 kV 3,5 kV 

Desolvatační plyn N2, průtok 700 l h1 

Plyn na „cone“ N2, průtok 100 l h1 

Teplota zdroje 120 °C 

Desolvatační teplota 350 °C 

Hmotnostní analyzátor 

Typ tandemový kvadrupól 

1Q  LM/HM/ion energy 15/15/0,5 

Entrance/exit 30/0,3 

2Q  LM/HM/ion energy 15/15/0,5 

Multiplier 650 V 

Kolizní plyn argon, průtok: 0,20 ml min1 
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kyseliny  a  pracovní  charakteristiky  byly  v  souladu 
s  kritérii  dokumentu  SANCO/10684/2009  (výtěžnost 
v rozmezí 70120 %, RSD do 20 %). 

 
 

Závěr 
 
Výsledkem práce je validovaná metoda pro stanovení 

jak volných, tak vázaných forem herbicidů s karboxylovou 
funkční skupinou, pro tento účel byla použita alkalická 
hydrolýza následovaná extrakcí originální metodou QuE-
ChERS (vázané formy) anebo pouze originální metoda 
QuEChERS po okyselení vzorku (volné formy). Jako ana-
lytická koncovka byla použita kapalinová chromatografie 
ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem. 
Optimalizované metody byly validovány a výsledky byly 
v souladu s požadavky dokumentu SANCO/10684/2009. 

 
Tento výzkum byl finančně podporován Fondem pro 

rozvoj vysokých škol (součást projektu 1222/2010). 
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Obr. 2. Vliv přídavku vody a snížení navážky vzorku na výtěž-
nost volné kyseliny (haloxyfop) po přídavku haloxyfop-2-         
-ethoxyethylu (koncentrace 0,4 mg kg1, n=3) 
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Obr. 1. Záznam z měření standardu pesticidů o koncentraci 100 ng ml1 
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