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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zaměřuje na polární pesticidy a jejich analýzu v zemědělských 
komoditách. Jedním z cílů bylo zavedení metody kvantitavního stanovení dikvátu a parakvátu 
pomocí kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Parametry 
optimalizace vycházely z doporučení evropských referenčních laboratoří s přihlédnutím 
k možnostem laboratoře a vhodnosti metody pro rutinní analýzu. Extrakce analytů byla 
založena na vytřepání do metanolu okyseleného kyselinou mravenčí nebo chlorovodíkovou. Na 
základě složitosti extraktu bylo následně přistoupeno k čištění extraktu za použití kombinací 
sorbentu a precipitace s acetonitrilem. 

Validace metody byla provedena na několika hladinách u vybraných zástupců zemědělských 
komodit. Součástí práce byl polní pokus, spočívající v aplikaci postřiku na bramborový porost 
obsahující účinnou látku dikvát. Vzorky ošetřené rostliny zahrnující zelenou část rostliny a 
bramborové hlízy byly následně podrobeny analýze pro zjištění reziduí dikvátu. Validovaná 
metoda byla využita ke sledování obsahu dikvátu a parakvátu ve vzorcích krmiv odebraných 
v rámci úředních kontrol Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu z roku 2020. Výslednou 
metodou bylo možné analyzovat dikvát a parakvát s citlivostí v hodnou ke kontrole 
maximálních hladin reziduí. 

ABSTRACT 

This diploma thesis focuses on polar pesticides and their analysis in agricultural 
commodities. One of the aims was establishing of the method for quantitative determination of 
diquat and paraquat using liquid chromatography with tandem mass spectrometry. 
Optimization parameters based on the European reference laboratories recommendations, 
availability of laboratory equipment and method suitability for routine analyses were taken into 
account. Extraction of analytes was based on shaking with acidified methanol with formic or 
hydrochloric acid. Considering the matrix complexity, purification with sorbents and/or 
acetonitrile precipitation were applied. 

Method validation was carried out on several levels for selected representative agricultural 
commodities. Part of the thesis is a field experiment where potatoes plants were sprayed with 
the diquat active substance. Samples of treated plants and tubers were analyzed for diquat 
residues. The validated method was also used for screening of diquat and paraquat residues in 
feed samples collected within official controls of the Central Institute for Supervising and 
Testing in Agriculture in 2020. The final method enables to analyze diquat and paraquat with 
sensitivity suitable for the maximal residue limit controls. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
polární pesticidy, dikvát, parakvát, LC-MS/MS, desikanty, krmiva 

KEYWORDS 
polar pesticides, diquat, paraquat, LC-MS/MS, desiccants, feedstuffs 
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1 ÚVOD 

Používání pesticidů je spjato se zemědělstvím již mnoho let. S rostoucí světovou populací 
se současně zvyšuje potřeba pěstovat větší množství plodin. Z důvodu zajištění dostatku 
potravy se celosvětově zvyšuje spotřeba pesticidů, umožňující vyšší výnos plodin. S rostoucím 
povědomím spjatým s riziky používání pesticidů pro zdraví člověka i životního prostředí 
dochází postupně ke snižování maximálních limitů obsahu reziduí a zákazu užívání. 

Dikvát a parakvát se řadí mezi cenově nejdostupnější a nejúčinnější desikanty využívané 
k ošetření brambor, plodin pěstovaných na semeno a dalších. Použití parakvátu je již delší dobu 
zakázané na území Evropské unie, nicméně v zemích třetího světa je stále navzdory jeho 
toxickým účinkům nadále povolen. Platnost výjimky pro použití přípravku Reglone s účinnou 
látkou dikvátem vypršela v České republice koncem roku 2020 a aktuálně se projednává 
možnost jejího prodloužení. Stejně jako v případě parakvátu je dikvát běžně používanou látkou 
v některých zemích mimo EU. 

Cílem této práce je optimalizovat metodu analýzy dikvátu a parakvátu a zařadit analýzu do 
běžné praxe kontrolních laboratoří. Analýza obsahu reziduí polárních pesticidů, jakou jsou 
glyfosát, ethefon a glufosinát, je běžnou praxí mnoha laboratoří zaměřených na pesticidy. 
V případě bipyridinových herbicidů dikvátu a parakvátu provádí analýzu v současné době 
pouze jedna akreditovaná laboratoř v České republice. Zařazení stanovení dikvátu a parakvátu 
mezi běžně analyzované pesticidy brání jejich fyzikálně-chemické vlastnosti ztěžující jejich 
stanovení. Vzhledem k celosvětové spotřebě těchto látek je nutné monitorovat jejich přítomnost 
zejména v dovozových komoditách, aby byla zajištěna bezpečnost spotřebitele. K důležitosti 
sledovaní obsahu těchto látek nasvědčuje také jejich testování v kruhových testech pro 
referenční a pověřené laboratoře. 

Tato diplomová práce popisuje optimalizaci metody analýzy dikvátu a parakvátu pomocí 
kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií v rostlinách i suchých 
krmných surovinách. Součástí práce je také analýza tuzemských i dovozových krmných surovin 
a polní pokus desikace brambor. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Historie pesticidů 

Zemědělci se vždy museli potýkat se škůdci a nemocemi napadající plodiny. Mezi první 
využívané pesticidy můžeme zařadit sirné sloučeniny používané Sumery k hubení hmyzu a 
roztočů. Produkty k ochraně rostlin pocházely z rostlin, živočichů nebo dobře dostupných 
minerálů. Nejčastěji se jednalo o použití kouře k zamezení plesnivění a odpuzení hmyzu. Tato 
metoda spočívala v zapálení slámy nebo rohů zvířat, které měly ochránit rostlinu. Plevele byly 
dříve kontrolovány zejména pomocí ručního pletí. Bylo popsáno také použití herbicidů, jako 
slané vody a pyrethrinu získaného z rostliny Kopretiny starčkolisté, používaného již více jak 
2000 let, jako insekticid. V roce 1814 byla představena anorganická sloučenina mědi, 
acetoarsenitan měďnatý zvaný také jako Pařížská zeleň, v té době využívaná jako barvivo. Od 
roku 1867 byla Pařížská zeleň hojně prodávána jako insekticid a rodenticid. Přibližně ve stejné 
době byla objevena Bordónská jícha, využívána proti plísním na vinné révě, obsahující směs 
síranu měďnatého a hydroxidu vápenatého. Od 40. let 20. století se začaly využívat pesticidy, 
získané při produkci svítiplynu a dalších průmyslových výrob. Tyto první organické sloučeniny 
jako nitro- a chloro-fenoly, naftalenové a petrolejové oleje se využívaly k ochraně před 
houbovými onemocněními a hmyzem [1, 2]. 

Ve čtyřicátých letech 20. století vedl k velkému rozmachu organických pesticidů objev 
dichlordifenyltrichlorethanu (DDT), g-hexachlocyklohexanu (g-HCH), aldrinu, 2,4-D (kyselina 
2,4-dichlorfenoxyoctová) a dalších. Organické pesticidy si velmi rychle získali vekou oblibu 
díky nízké ceně a vysoké efektivitě. Nejvíce používanou látkou bylo, díky širokému spektru 
jeho použití a zdánlivé nízké toxicitě k člověku, DDT. DDT, jakožto insekticid vedlo ke snížení 
počtu úmrtí nemocemi jako malárie, žlutá horečka a tyfus přenášených hmyzem. V roce 1949, 
Dr. Paul Muller za objev této látky obdržel Nobelovu cenu za medicínu. Nicméně již v roce 
1946 se začaly objevovat první rezistentní druhy hmyzu vůči DDT, byl prokázán negativní 
účinek na zdraví zvířat a jeho perzistence v přírodě. Další látkou ze skupiny organochlorových 
látek je g-HCH, který se dříve využíval v osobní hygieně k hubení vší a také v zemědělství. 
Jako mnoho dalších organochlorových sloučeni byl v mnoha zemích zakázán po roce 2000, 
nicméně jeho perzistence  se projevuje v mnoha oblastech i dnes [1–3].  

Dalším příkladem je 2,4-D, které se využívalo jako součást směsi Agent Orange ve 
Vietnamské válce za účelem odstranění vegetace pro snadnější bombardování. Při výrobě 
2,4-D vzniká jako vedlejší produkt dioxin, který je následně obsažen v samotném přípravku. 
Dioxin je vysoce perzistentní chemická sloučenina, která setrvává v životním prostředí po 
dlouhou dobu. Až 2 milionům Vietnamcům byla americkým defoliačním programem 
způsobena rakovina nebo jiné onemocnění [4]. 

V roce 1962 představila svoji knihu Silent Spring mořská bioložka Rachel Carlsonová, 
v které popisuje vliv pesticidů na životní prostředí. Kniha se stala velmi populární a zasloužila 
se o založení organizací zabývající se ochranou životního prostředí a zajišťující striktní 
kontroly používání pesticidů. V roce 1970 byl představen glyfosát, světově nejprodávanější 
herbicid, o 25 let později bylo schváleno použití geneticky modifikovaných rostlin rezistentních 
vůči glyfosátu [1, 5]. 
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2.2 Popis a použití pesticidů 

Již dlouhou dobu jsou pesticidy využívány k ochraně rostlin před škodlivými organismy. 
Pesticidy zajišťují vysokou a kvalitní produkci plodin pomocí ochrany před škůdci a 
chorobami. Jedná se o chemické látky, které se využívají k hubení bakterií, houbových 
patogenů, roztočů, hmyzu, plevelů a dalších škodlivých organismů. Tyto látky mohou být 
přijímány požerově nebo dotykem a usmrcení organismu může nastat okamžitě nebo za delší 
časový úsek [5][6]. 

Pesticidy mají různé mechanismy účinku ovlivňující způsob jejich použití a potencionální 
riziko pro člověka, zvěř a životní prostředí. Jedním z mechanismů je mechanické narušení 
výměny plynů a funkce nebo struktury membrány. Příkladem jsou ropné produkty, které po 
aplikaci zablokují respirační mechanismy hmyzu nebo látky jako bipyridinové herbicidy, které 
fungují na principu destrukce buněčných membrán rostlin a způsobí desikaci. Některé pesticidy 
jsou inhibitory metabolických systémů a zabraňují přenosu energie v cílových organismech. 
Do této kategorie spadá mnoho pesticidů, jako například rotenon nebo kyanid, které narušují 
respirační systém škůdců, dále také herbicidy ovlivňující klíčení semen a růst rostlin nebo 
fungicidy ovlivňující klíčení spor. Další pesticidy jsou efektivní díky změnám v syntéze 
proteinů nebo narušení enzymatického aparátu škůdců. Proteiny, jakožto základní stavební 
kameny všech buněčných komponent, jsou pro buňku nezbytné. Pesticidy mohou narušovat 
enzymatické procesy nebo denaturovat proteiny. Příklady těchto látek zahrnují sloučeniny 
s obsahem mědi, dithiokarbamáty, fosfo-amino kyseliny, jako glyfosát. Některé z pesticidů 
narušují funkci hormonů, které regulují mnoho funkcí organismů, včetně růstu a reprodukce. 
Příkladem jsou herbicidy na bázi fenoxykyselin, interferující s růstovými hormony rostlin a 
regulátory hmyzího růstu. Pesticidy, které narušují průběh fotosyntézy zabraňují rostlině tvořit 
nebo skladovat energii a rostlinu zcela zničí. Jedná se například o triazin, deriváty močoviny a 
uracilové herbicidy. Většina pesticidů však nepůsobí pouze jedním mechanismem, ale spadá 
do více těchto kategorií. Způsoby účinku mnoha pesticidů nejsou stále dostatečně popsány. 
Mnoho pesticidů může zůstávat po aplikaci aktivních v půdě po dlouhou dobu. Příkladem může 
být triazin, který zůstává v půdě a ničí plevel po celé vegetační období plodiny. V dnešní době 
jsou upřednostňovány pesticidy s kratší perzistencí. Moderní pesticidy účinkují rychle a poté 
jsou chemicky nebo mikrobiálně degradovány na bezpečné látky. Tyto vlastnosti umožnují 
prevenci před inkorporací do plodin nebo dalších organismů [6]. 

V posledních letech můžeme pozorovat klesající spotřebu přípravků na ochranu rostlin 
(POR) a při porovnání dat s členskými státy Evropské unie patří tuzemská spotřeba k poměrně 
nízkým [7].  

V Tabulka 1 je možné pozorovat úbytek spotřeby herbicidů a desikantů za poslední 3 roky. 
Úbytek je způsoben zejména snížením spotřeby glyfosátu a stažením přípravků s účinnou 
látkou dikvát z trhu. Naopak vysoký nárůst spotřeby rodenticidů v roce 2019 byl zapříčiněn 
velmi silnou gradací hraboše polního. 

V roce 2009 bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1185/2009, které 
ukládá za povinnost vést roční statistiky množství pesticidů uvedených na trh a množství 
pesticidů použitých [8]. 

Tyto data v České republice (ČR) shromažďuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Eviduje také celkové množství 
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pesticidních účinných látek použitých v ČR podle jednotlivých skupin plodin a druhů účinných 
látek. Celkový objem spotřeby přípravků dále dělí dle skupin přípravků a pomocných přípravků 
na ochranu rostlin. 

Tabulka 1: Spotřeba POR a přípravků na ochranu rostlin v jednotlivých letech (kt × m-3) [9]. 

Kategorie Zoocidy, 
mořidla 

Herbicidy, 
desikanty 

Fungicidy, 
mořidla 

Regulátory 
růstu Rodenticidy Ostatní* Celkem 

2009 647 6 379 2 812 1 019 65 309 11 230 
2010 714 6 537 2 831 1 036 172 298 11 588 
2011 869 7 297 3 262 1 374 115 420 13 336 
2012 898 7 649 3 286 1 361 171 460 13 826 
2013 1 032 6 979 3 796 1 230 76 525 13 637 
2014 1 406 6 334 3 612 1 139 180 471 13 141 
2015 1 155 5 986 3 589 1 223 278 501 12 732 
2016 1 118 6 109 3 782 1 145 129 527 12 810 
2017 1 106 6 047 3 896 1 320 62 410 12 841 
2018 1 079 5 504 3 659 1 058 72 340 11 711 
2019 1 024 5 078 3 851 1 060 202 333 11 548 
 *pomocné́ prostředky na ochranu rostlin, repelenty, minerální́ oleje aj. 

2.2.1 Složky pesticidních přípravků 
Většina běžně používaných pesticidů je směsí účinných látek nebo látek a koformulantů. 

Účinné látky jsou zodpovědné za účinnost přípravku a jejich název musí být uveden na obale 
spolu s procentuálním obsahem. Formulační přísady slouží především jako nosiče, 
rozpouštědla, pojiva, dispergátory a látky prodlužující stabilitu přípravků. Koformulanty 
mohou být také toxické, a proto každá jednotlivá složka přípravku musí být hodnocena 
z toxikologického hlediska. Pokud je přípravek určen k ošetření plodin určených ke konzumaci 
nebo ke krmným účelům jsou nastaveny limity pro jednotlivé účinné i pomocné látky obsažené 
v přípravku [10]. 

2.2.2 Registr přípravků na ochranu rostlin (POR registr) 
Je veřejně dostupná databáze povolených ochranných přípravků pod správou ÚKZÚZ. Podle 

zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči jsou v databázi zahnuty všechny registrované 
přípravky v České republice a také přípravky dovážené ze zahraničí. Každý přípravek je 
registrovaný pod obchodním názvem a číslem. V databázi je dále uvedena účinné látka 
obsažená v POR společně s její koncentrací. Důležitými informacemi jsou datum ukončení 
uvádění na trh, datum ukončení používání a rozhodnutí o povolení přípravku [11]. 
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2.2.3 Degradace pesticidů 
K degradaci pesticidů dochází různými mechanismy závislými na podmínkách prostředí, 

ve kterém se nachází. Na  Obrázek 1 jsou uvedeny nejčastější způsoby průchodů pesticidů 
životním prostředím. Transformační mechanismus zahrnuje široké spektrum reakcí jako, 
oxidaci, hydrolýzu, redukci, hydrataci, konjugaci, izomeraci a cyklizaci. Výslednými produkty 
jsou pak látky, vykazující ve většině případů nižší biologickou aktivitu než původní pesticid. 
Bylo však prokázáno, že transformací může docházet také ke zvýšení biologické aktivity [12].  

Degradace pesticidů mohou způsobovat biotické i abiotické transformace, příkladem jsou 
chemické a fotochemické reakce. Druh transformace, které pesticid podléhá se odvíjí od afinity 
pesticidu k různým druhům transformace a prostředí, kterému je pesticid vystaven. O tom, zdali 
bude probíhat v půdách biotická, abiotická nebo obě transformace současně, rozhoduje redoxní 
potenciál. Zatímco houby, škůdci a rostliny ve většině případů transformují pesticidy kvůli 
detoxifikaci nebo náhodnou degradací v metabolismu, bakterie mnohem častěji metabolizují 
pesticidy za účelem tvorby živin a energie. K této dichotomii dochází zejména díky vyšší 
citlivosti eukaryotních organismů [13]. 

Příkladem mohou být organofosfátové estery, které působí na nervový sytém hmyzu, ale nijak 
neovlivňují mikrobiální procesy. Za předpokladu schopnosti mikroorganismu hydrolyzovat 
fosfotriestery mohou tyto látky sloužit jako zdroj uhlíku a fosforu. Bakterie má mnohem lepší 
předpoklady být vybavena takovýmito enzymy, z důvodu rychlé evoluce a přítomnosti velice 
specifických metabolických drah. Fototransformaci je možné rozdělit na přímou a nepřímou 

Obrázek 1: Osud pesticidů v životním prostředí [12] 
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fotolýzu. Při přímé fotolýze jsou fotony absorbovány přímo kontaminantem, kdežto při nepřímé 
fotolýze jsou fotony absorbovány dalšími složkami, které vytváří reaktivní kyslík. Vzhledem 
k tomu, že většina pesticidů absorbuje spektrum, které se pouze malou částí překrývá se 
spektrem slunečního světla, jen velmi málo pesticidů podléhá přímé fotolýze. Naproti tomu se 
nepřímá fototransformace vyskytuje poměrně často, díky přítomnosti mnoha fotochemicky 
aktivních látek. V povrchových vodách se jako nejlepší absorbéry jeví přírodní rozpuštěné 
organické látky, které mohou být prekurzorem excitovaných tripletových stavů: singletového 
kyslíku, superoxidových radikálových aniontů a dalších [13]. 

2.2.4 Polární pesticidy 
Rozpustnost ve vodě, je jedním z klíčových aspektů určujících stabilitu a distribuci 

pesticidních látek v životní prostředí a rostlině. Sorpce ve vodě dobře rozpustných pesticidů na 
půdní částice je relativně malá a často díky vysoké mobilitě snadno pronikají do zdrojů pitné 
vody. Pokud jde o stabilitu v ekosystému, jsou polárnější sloučeniny snáze biodegradovatelné, 
hydrolyzovatelné a poměrně vysoká část bývá rychle oxidována. Omezená stabilita zajišťuje 
poměrně rychlý pokles obsahu pesticidních reziduí v důsledku transformace [14]. 

Díky spekulacím ohledně toxicity glyfosátu je právě tato látka nejznámějším pesticidem ze 
skupiny vysoce polárních pesticidů. Vedle glyfosátu jsou tu také glufosinát, fosetyl, etefon a 
jejich metabolity, které jsou díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem obtížně stanovitelné. 
Ve většině případů jsou analyzovány specifickými metodami samostatně nebo jako malá 
skupina látek s podobnými vlastnostmi [9]. 

Růstové regulátory jsou další skupinou polárních pesticidů, do které se řadí látky jako 
chlormekvát chlorid, mepikvát chlorid a trinexapac-etyl. Všechny tyto látky jsou povoleny 
k ošetření plodin, jako jsou rýže, oves, pšenice a kukuřice. V případě chlormekvátu spočívá 
účinek v inhibici buněk umožňujících dlouživý růst, což má za důsledek robustnější rostlinu, 
která je méně náchylná k onemocnění a polehání [15, 16]. 

Ethefon se systematickým názvem (2-chloretyl) fosfonová kyselina je také růstový 
regulátor, který se u nás využívá zejména pro ošetření ovocných dřevin, u kterých usnadňuje 
mechanizovanou sklizeň. Barva zralých plodů, jako jsou citróny a pomeranče často zůstává po 
sklizni zelená, díky požadavkům spotřebitelů je nutné uměle řídit jejich zbarvení. Způsob 
účinku ethefonu spočívá v penetraci do rostliny, kde je účinná látka rozložena na etylen, chlorid 
a fosforečnan. Etylen je přirozeně se vyskytující rostlinný hormon, který iniciuje dozrávání, 
pokud se jeho koncentrace v rostlině zvýší z 0,1 na 1 mg · kg-1 [16, 17]. 

Profam a maleinhydrazid jsou herbicidy zabraňující klíčení uskladněných brambor a cibule. 
Fungují na principu prevence buněčného dělení, čímž zabraňují klíčení. U těchto sloučenin 
nebyla prokázána karcinogenita a momentálně jsou považovány za látky, které neškodí 
lidskému zdraví. Jejich celkové riziko pro lidské zdraví a účinek nebyly zatím dostatečně 
prozkoumány. Degradací profamu mohou vznikat metabolity anilinu, které jsou mnohem 
nebezpečnější než samotný profam nebo maleinhydrazid. Tyto metabolity mohou indukovat 
poškození chromozomů rostlin. Rezidua těchto pesticidů byly detekovány zejména v půdě, 
vodách a zelenině včetně brambor [18]. 

Fosetyl-Al (etyl-hydrofen-fosfonát) je systematický organofosforový fungicid využívaný 
v zemědělství k ochraně před oomycetami, které způsobují mimo jiné choroby brambor a révy 
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vinné. Po aplikaci je fosetyl-Al okamžitě převeden na etylfosfonát (fosetyl), který je aniontem 
ethyl-hydrogen fosfonátu. Fosetyl je následně absorbován zelenými částmi a proniká do celé 
rostliny (pohybuje se akropetálně i bazipetálně), kde je postupně hydrolyzován na etanol a 
kyselinu fosforitou. Aktivní látkou působící proti patogenům je samotný fosetyl, kyselina 
fosforečná a fosforitá, které tvoří ve vodném roztoku tautomerní směs. Mechanismus účinku 
spočívá v inhibici cytoskeletonu a syntézy buněčných stěn, zabraňující tvorbě mycelia a 
sporulaci. Mimoto jsou tyto látky spouštěče obranného systému rostlin, kdy vyvolávají cílenou 
produkci přírodních mikrobiálních látek, jakou jsou fytoalexiny, které brání rostlinu před 
patogeny. V porovnání s ostatními pesticidy je fosetyl a jeho metabolity méně toxický [19]. 

Glyfosát (N-(fosfonometyl)glycin) byl objeven švýcarským chemikem Dr. Martinem 
Henrim pracujícím ve společnosti vyrábějící léčiva roku 1950. Vzhledem k tomu, že látka 
neměla žádnou medicínskou aplikaci, prodala společnost látku několika dalším společnostem. 
Společnost Monsanto objevila herbicidní účinky glyfosátu v roce 1970 a vytvořila konečný 
produkt s názvem Roundup, který našel využití v kontrole plevele a desikaci. Využití přípravku 
však bylo limitováno chováním glyfosátu jako totální herbicid (ničí veškerou vegetaci). V roce 
1996 bylo v U.S. schváleno použití geneticky modifikovaných plodin rezistentních vůči 
glyfosátu [5]. 

V poslední době je používání glyfosátu velmi diskutovaným tématem a jeho přítomnost 
v zemědělských komoditách je striktně kontrolována. Při obnovení povolení přípravku 
obsahujícího glyfosát v České republice na začátku roku 2019 vstoupil v platnost zákaz 
používání účinné látky glyfosát pro předsklizňové aplikace na plodiny potenciálně určené pro 
potravinářské účely [20]. 

Podle hodnocení EFSA a expertů členských státu samotná účinná látka glyfosát neprokázala 
karcinogennost u zvířat ani lidí. K restrikcím k užívání přípravu Roundup došlo na základě 
hodnocení mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), která prohlásila na glyfosát za 
potencionálně genotoxický. Rozdílné hodnocení rizik bylo způsobeno odlišným způsobem 
klasifikace chemických látek. Evropská unie posuzuje rizika, jak jednotlivých látek obsažených 
v přípravku, tak samotného přípravku. IARC oproti tomu posuzuje přípravky a skupiny 
příbuzných látek. Výsledkem rozdílného přístupu jsou studie potvrzující genotoxicitu přípravků 
na bázi glyfosátu, a naopak studie vyvracející genotoxicitu účinné látky glyfosát. Je 
pravděpodobné že toxicitu přípravků na bázi glyfosátu způsobují pomocné látky, kde se v 
případě glyfosátu využíval nejčastěji polyethoxylovaný lojový amin, zajišťující lepší průnik do 
rostliny. Tato formulační přísada je v současné době zakázána ve všech registrovaných 
přípravcích na bázi glyfosátu [21]. 

Glufosinát amonný je herbicid, na který bylo v poslední době, zaměřeno mnoho studií. Jedná 
se o přírodní látku se názvem (D,L) fosfinotricin nebo ammonium  
(D,L)homoalanin-4-yl(metyl)fosfinát, který byl poprvé objeven při kultivaci aktinomycet 
Streptomyces hygroscopicusand a Streptomyces viridochromogenes. Při kultivaci byla zjištěna 
produkce tripeptidu bialaphosu, který se skládá z dvou alaninových zbytků a glufosinátu. 
Jakmile bialaphos pronikne do rostliny, alaninové zbytky jsou hydrolyticky štěpeny za vzniku  
L-fosfophinotricinu, který má fytotoxické účinky [22]. 

Cílovým místem působení tohoto herbicidu je enzym glutaminsyntetasa (EC 6.3.1.2), který 
hraje důležitou roli v metabolismu dusíku, kde je zodpovědný za asimilaci amoniaku. 
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Glutaminsyntetasa katalyzuje syntézu L-glutaminu z L-glutamátu. Glufosinát amonný je 
strukturní analog glutamové kyseliny a inhibuje glutaminsyntetasu. Komerčně jsou přípravky 
produkovány jako racemická směs D a L izomerů. Pro produkci herbicidně aktivního izomeru 
bylo vyvinuto mnoho metod, nicméně pro vysokou cenu se pro komerční výrobu žádná 
nevyužívá. Nejčastěji tuto aktivní látku najdeme jako amonnou sůl, glufosinát amonný [23]. 

2.2.5 Bipyridinové Herbicidy 
Herbicidní účinky dikvátu a parakvátu byly objeveny již roku 1956. Tyto bipyridinové 

sloučeniny jsou neselektivní, vysoce účinné kontaktní herbicidy účinkující na široké spektrum 
plevelů. Díky rychlému nástupu účinku se často využívají jako desikanty k odstranění olistění 
z bavlníku, fazolí a brambor před sklizní. Možné využití nacházejí také k odstranění řas z vody. 
Dikvát a parakvát účinkují zejména na zelené části rostlin s minimálním účinkem na kořeny a 
migrací v rostlině. Herbicidní účinek bipyridiových sloučenin je indukován světelným zářením 
(při pozorování v temných podmínkách byly herbicidní účinky minimální). Mechanismus 
účinku dikvátu a parakvátu je založen na inhibici fotosyntézy, ovlivnění elektronový 
transportních systémů rostliny a destrukci buněčných struktur reaktivními formami kyslíku jako 
jsou superoxid, peroxid vodíku a hydroxylové radikály [16, 24, 25]. 

Dikvát a parakvát zachycují elektrony z fotosystému I během fotosyntézy a transformují se 
na volný radikál (monokation). Tvorba takovýchto volných radikálů zastaví transport elektronů 
na oxidovaný nikotinamiddinukleotid fosfát (NADP) a efektivně inhibuje funkci fotosytému I. 
Plasmokyanin přenáší elektrony pomocí několika kroků k ferroxidinu a z něj dále na NADP. 
V rostlinách ošetřených dikvátem a parakvátem, se herbicid váže v blízkosti vazebného místa 
na ferroxidin, kde přijímá elektrony. Rozdíl mezi radikálem parakvátu nebo dikvátu a 
redukovaným ferroxidinem je ve tom, že herbicidy nepřenášejí elektrony dále na NADP, místo 
toho ale podněcují reakce vedoucí k narušení membrán popsané na Obrázek 2 [25]. 

Důležitou a unikátní vlastností dikvátu a parakvátu je jejich rychlá inaktivace v půdě. 
Inaktivace je způsobena vazbou pozitivně nabitého herbicidu na negativně nabité ionty 
minerálů v půdě. Přítomnost dvojnásobného pozitivního náboje na molekule herbicidu 
způsobuje pevnou adsorpci na strukturu půdy. Díky této vlastnosti nejsou ve většině případů 
fytotoxické v půdách. Fytotoxicita byla prokázána pouze v hodně písčitých půdách s velkým 
obsahem organické hmoty. Navzdory potlačenému herbicidnímu účinku, mohou parakvát a 
dikvát nějakou dobu setrvat v půdě. Silné vazby na půdu způsobují velkou perzistenci a 
nemožnost transformace mikroorganismy. Vzhledem k tomu, že nejsou z půdy přijímány 
rostlinami, můžeme tvrdit, že jejich rezidua nejsou toxická [25].  
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Obrázek 2: Tvorba volných radikálu z parakvátu a dikvátu [25]. 

2.2.6 Dikvát 
Jedná se o dikation skládající se z dvou bipyridinových jader spojených etylenovým 

můstkem (viz. Obrázek 3) se systematickým názvem 9,10-dihydro-8a,10a-diazoniafenanthren 
(dibromid). Nejčastěji se vyskytuje ve formě dibromid monohydrátu, tvořícího nažloutlý 
krystalický prach, který je bez zápachu. Jako herbicid se nejčastěji využívá ve formě roztoku. 
Je omezeně rozpustný v alkoholech a zcela nerozpustný v nepolárních rozpouštědlech. 
Rozpustnost dikvátu ve vodě je 700 g · l-1 při 20 °C. V roztoku je dikvát nehořlavou a 
nevýbušnou látkou. V přítomnosti alkalických roztoků je dikvát hydrolyzován, oproti tomu je 
stabilní v kyselém a neutrálním prostředí. K jeho inaktivaci dochází při kontaktu s půdou a 
aniontovými sorbenty [26, 27]. 

Dikvát se dříve využíval jako herbicid pro likvidaci plevelů s velkou listovou plochou při 
pěstování mnoha plodin a pro odstranění submerzních a plovoucích organismů na vodních 
dílech. Největší uplatnění v nacházel dikvát při desikaci bramborové nati a plodin pěstovaných 
na semeno (rýže, slunečnice a další) [27]. 
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Obrázek 3: Struktura dikvátu [28]. 

Aktuální platnou legislativou vztahující se na použití dikvátu na území Evropské unie je 
prováděcí nařízení komise evropské unie 2018/1532 neobnovující schválení účinné látky 
dikvát. Důvodem bylo vysoké riziko pro pracovníky, osoby nacházející se v okolí, místní 
obyvatele a ptáky. Lhůta pro odejmutí povolení pro členské státy byla nejpozději do května 
2019 s maximální odkladnou lhůtou do února 2020. Česká republika na svém území stanovila 
pro ukončení platnosti přípravku Reglone obsahujícího dikvát datum 25.9.2020 [29]. 

2.2.6.1 Použití dikvátu v EU 
Na Grafu je možné pozorovat spotřebu dikvátu v České republice v jednotlivých letech. 

Z dat vyplívá, že poměrně vysoká spotřeba dikvátu se v průběhu let nesnižovala, což 
nasvědčuje důležitosti dikvátu v zemědělství. Podle oficiálního webu Evropské komise pro 
referenční laboratoře je v současné době na národní úrovni stále povoleno použití dikvátu na 
Slovensku a ve Švédsku [30]. 
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Graf 1: Spotřeba dikvátu v České republice [31] 

2.2.7 Parakvát 
Je tvořen bezbarvými a hydroskopickými krystaly rozpustný v polárních rozpouštědlech a 

prakticky nerozpustný v organických rozpouštědlech kromě metanolu. Hydrolyticky stabilní za 
jakéhokoliv pH, fotolyticky stabilní ve vodných roztocích při neutrálním pH [32]. Jedná se o 
kontaktní herbicid se systematickým názvem 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridylium dichlorid 
fungující na principu narušení fotosyntézy [26]. 

Obrázek 4: Struktura parakvátu [33] 
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Již mnoho let se diskutovalo o regulaci využívání přípravků s obsahem účinné látky 
parakvát. Zvýšená pozornost mu byla věnována zejména kvůli zvětšujícímu se počtu sebevražd 
otravou parakvátem a neúmyslných požití. V osmdesátých letech proto začali výrobci do 
přípravku přidávat modré barvivo, pachové a dávivé látky za účelem snížení počtu otrav. Díky 
stále zvyšujícímu se počtu sebevražd způsobených požitím parakvátu byly společnosti nuceny 
prodej omezen pouze na proškolené osoby [32]. 

2.2.7.1 Použití parakvátu v EU 
Směrnice komise 2003/112/ES ze dne 1. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 

91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky parakvátu pro povolení k použití, povoluje použití 
parakvátu za dodržení určitých podmínek. Spojené království předložilo Evropské komisi 
hodnoticí zprávu, která byla přezkoumána členskými státy a komisí v rámci Stálého výboru pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat. Přezkoumání zahrnovalo posouzení rizika pro uživatele, a 
to zejména možná inhalační a dermální expozice, dlouhodobý vliv na půdní organismy a rizika 
spojena s použitím parakvátu, které představují pro rozmnožování ptáků a zajíců. Závěrem 
přezkoumání bylo stanoveno, že toxické účinky nebyly pozorovány u jiných druhů než 
v případě potkanů, a proto účinná látka nepředstavuje významné riziko pro uživatele a 
spotřebitele. Rozsudek soudu prvního stupně evropských společenstev z 11. července 2007 ruší 
směrnici komise 2003/112/ES, čímž nepovoluje použití parakvátu na území Evropské unie. 
Toto rozhodnutí z roku 2008 je aktuálně platné. Množství použitého parakvátu na území ČR 
v Grafu 2 koreluje s nařízeními vydanými evropskou komisí, kde v roce 2008 bylo povoleno 
pouze spotřebování zásob účinné látky parakvátu [34, 35]. 

Graf 2: Spotřeba parakvátu v České republice [31] 
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2.3 Příklad zemědělské aplikace polárních pesticidů – desikace brambor 

Ukončení vegetace rostliny je dáno geneticky. Podle odrůdy brambor je vegetační období 
nejčastěji krátké až střední, ale některé odrůdy mohou mít vegetační období po celou sezónu. 
Přirozená desikace je způsobena změnami počasí během podzimu a zejména pak poklesem 
teplot. První mrazy způsobí uvadání listů a následné uhynutí celé rostliny. Problémem však 
bývá že první mrazy se mohou objevit až v říjnu nebo listopadu [16]. 

Umělé odstranění bramborové natě je běžnou součástí technologie pěstování brambor a 
důvody předčasného ukončení vegetace se liší podle potřeb pěstitele [36]. 

 
• Při množení sadby se využívá k ochraně před virovou infekcí, která může přecházet 

z natě do hlíz. 

• Další funkcí desikace zabránění napadení hlíz plísní bramborovou, kde dochází 
k ukončení šíření chorob a zamezení smívání choroboplodných zárodků do půdu 
k hlízám. 

• Odstraněním natě docílíme regulace velikosti hlíz, čehož se využívá při pěstování na 
sadbu. Naopak pro produkci brambor uváděných na trh je nutně zvážit načasování 
desikace, protože brzkým ukončením vegetace se snižuje výnos. Desikací je také možné 
omezeně ovlivňovat obsah škrobu a sušiny. 

• Dalším benefitem je lepší dozrávání hlíz a zvýšená pevnost slupky. Pevnější slupka 
zvyšuje odolnost brambor při skladování proti chorobám a poškození. 

• Desikací také dosáhneme zvýšení rychlosti sklizně a odstranění plevelů [37]. 

Odstranit bramborovou nať můžeme několika způsoby, mezi nejvíce využívané patří 
mechanické rozbití natě, chemická desikace, případně jejich kombinace. Pro mechanické 
odstranění natě se využívají různé rozbíječe a drtiče (viz. Obrázek 5). Jedná se o 
environmentálně šetrnou metodu, při které ale nedochází k celkovému zničení nati, což vede 
jejímu opětovnému obrůstání a šíření chorob. Proto je tento způsob vhodné využít na porosty 
bez výskytu plísně nebo v kombinaci s desikací [36]. Dalším problémem je příliš rychlé 
odstranění nati, které způsobuje poškození hlíz [37]. 

Při desikaci se využívají přípravky likvidující zelené nadzemní části rostlin, které nemají 
současně negativní vliv na bramborové hlízy. Nástup účinku přípravku je rychlý a při vhodné 
aplikací je odstraněna veškerá nať, u které dochází k obnově růstu později než v případě rozbití 
natě. Nevýhodou je možné poškození hlíz nevhodnou aplikací a vyšší environmentální zátěž 
[36]. 
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Obrázek 5: Mechanické odstranění nati [55]. 

2.3.1 Běžně používané desikanty 
Dikvát je velmi efektivní a často používaný ve formě dikvát dibromidu. Dříve se využívaly 

v České republice přípravky s obchodními názvy Reglone, Barclay D-Quat, Dessicash 20 % 
SL, Quad Glob 200 SL, kde nejčastěji využívaným byl přípravek Reglone. Jedná se o 
neselektivní kontaktní listový herbicid s velmi rychlou absorpcí. Poškozuje zejména jednoleté 
plevele a u víceletých způsobuje jen dočasné poškození. Dikvát je možné využít při pěstování 
na sadbu i komerčním pěstování. Jeho účinnost se významně snižuje při dlouhotrvajícím suchu. 
Ochranná lhůta před sklizní je 7-14 dní a přípravek se nesmí využívat v oblastech ochranného 
pásma II. stupně zdrojů povrchové a podzemní vody [26, 38]. 

Parakvát je strukturně příbuzná látka dikvátu, dříve využívaná ve formě parakvát chloridu a 
prodávaná pod obchodním názvem Gramoxone. Historicky se tato účinná látka používala déle 
než dikvát a vykazuje větší účinnost na úkor vedlejších účinků [36]. 

Glufosinát amonný je neselektivní listový herbicid s kontaktním i systémovým účinkem. 
Dobře účinkuje proti jednoděložným i dvouděložným plevelům a plodiny je následně možné 
použít k sadbě i konzumním účelům. Nástup jeho účinku je pomalejší než v případě dikvátu. 
Použití přípravků s obsahem glufosinátu je v současné době v ČR zakázané [38]. 

Endothall se využívá jako disodná (Aquathol) nebo monoamonná (Hydrotol 191). Přípravek 
je na trhu dostupný od roku 1950, kdy byl využíván zejména pro desikaci bavlníku. Později byl 
pod obchodním názvem Des-I-Cate a Flair registrován pro ošetření brambor. Využívá se také 
ve směsi s glufosinátem pro zvýšení účinku [39, 40]. 

Kyselina sírová může být zároveň použita jako síranové hnojivo nebo k okyselení 
alkalických půd. Aplikace toho přípravku je velmi náročná z důvodu potřeby speciálního 
vybavení a speciálních licencí pro aplikaci. Aplikuje se kyselina o koncentraci okolo 90 % 
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přímo na povrch rostlin. K ošetření rostlin je možné použít, jak přímo kyselinu sírovou, tak 
přípravek Enquik, který je méně nebezpečný než samotná kyselina [39]. 

Podle studie vytvořené Jerrym Alvanym, porovnávající účinky endothallu a glufosinátu 
s dikvátem byl zjištěn stejný stupeň desikace 21 dní po aplikaci. Rozdíly byly pozorovatelné 
zejména v rychlosti nástupu účinku, kde rychlost desikace pomocí parakvátu byla nejvyšší. 
Více času potřebného k požadovanému stupni desikace v případě endothallu a glufosinátu 
může způsobovat rychlejší přenos větší chorob u brambor. Použití těchto látek může být 
nedostačující zejména v případě, pokud je plíseň již více rozšířená a je nutná rychlá desikace 
[40]. 

2.4 Legislativní limity a bezpečnost potravního řetězce 

2.4.1 Maximální hladina reziduí 
Jsou nejvyšší obsah reziduí, kterou můžeme očekávat v potravině ošetřené pesticidem, 

pokud je pesticid použit podle povolených zemědělských postupů. Maximální hladiny reziduí 
(MRL) jsou vždy nastaveny o mnoho níže než obsah ohrožující lidské zdraví. Nastavení limitů 
probíhá na základě možností přístrojové techniky a spotřeby pro každou látku samostatně. 
Bezpečnostní limity jsou nastaveny pro maximální denní příjem při krátkodobému vystavení 
pesticidu nebo jako akutní dávka. V rozvinutých krajinách, jako je Evropa je legislativa vedena 
Evropskou komisí, za příspěvku členských států a European Food Safety Autority (EFSA)  
[41, 42]. Vybrané MRL stanovené Evropskou komisí pro parakvát a dikvát jsou uvedeny 
v Tabulka 2. 

V Evropské unii jsou za bezpečnost potravin, v které je zahrnuto dodržování MRL limitů, 
zodpovědní farmáři a obchodníci. Za kontrolu dodržování MRL jsou zodpovědné orgány 
jednotlivých států. K zajištění správné kontroly a stejných podmínek využívá komise tři 
nástroje. 

Evropský víceletý kontrolní program stanovující pesticidy, které je nutné monitorovat a 
minimální počet odebraných vzorků. Součástí tohoto programu je povinnost vykazovat 
výsledky kontrol a zveřejňovat je. 

Referenční laboratoře, které spolu spolupracují, vyvíjejí nové metody a organizují testy 
vedoucí k hodnocení úrovně národních kontrolních laboratoří. 

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (Directorate-General for Health and 
Food Safety), dříve označované jako Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské 
komise (FVO), pomocí kterého provádí komise v členských státech posudky a audity jejich 
kontrolních aktivit. 

Pokud nález koncentrace pesticidů překročí hranici ohrožující konzumenty je informace 
předána do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food 
and Feed – RASFF), která provede další měření pro zhodnocení rizik [43]. 

V České republice se o kontrolu rezidují pesticidů zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví a 
Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), 
Státní veterinární správy (SVS) a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 
(ÚKZÚZ) [44]. 
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Tabulka 2: Vybrané MRL stanovené Evropskou komisí [30, 45] 

Produkty 
MRL (mg × kg-1) 

Dikvát Parakvát 

Brambory 0,1 0,02 

Lupina 0,02 0,02 

Lněná semena 0,5 0,02 

Sezamová semena 0,01 0,02 

Slunečnicová semena 0,09 0,02 

Semena řepky 0,15 0,02 

Sójové boby 0,03 0,02 

Kukuřice 0,02 0,02 

Rýže 0,02 0,05 

Fazole 0,02 0,02 

2.4.2 RASFF 
RASFF je klíčový nástroj k distribuci informací, umožňující rychle jednání v případě, pokud 

je v potravním řetězci detekováno ohrožení veřejného zdraví. Systém umožňuje sdílení 
informací mezi členskými zeměmi EU, Evropskou komisí, úřadem EFSA a dalšími orgány i 
nečlenských zemí EU. Současně dohlíží na odesílání a přijímání informací a zda na ně bylo 
dostatečně a efektivně odpovězeno. Díky tomuto systému bylo odvráceno mnoho hrozeb, které 
mohli poškodit zdraví evropských konzumentů. RASFF využívá pro výměnu informací online 
platformu iRASFF, podávající několik typů hlášení [46, 47]. 

• Výstraha se vydává v případě, že potravina, krmivo nebo obalový materiál představují 
vysoké riziko a je nutné rychle jednat. Produkty označené pomocí výstrahy bývají ve 
většině případů staženy z trhu. 

• Informační hlášení zahrnuje potraviny, krmiva a obalový materiál, které nevyžadují 
rychlou akci, protože produkt nevykazuje vysoké riziko nebo momentálně není na trhu.  

• Odmítnutí na hranicích zahrnuje produkty, kterým byl odepřen vstup do Evropské unie 
z důvodu ohrožení lidského zdraví a vážného ohrožení zdraví zvířat a životního 
prostředí. 

• Zprávy mají neformální charakter a obsahují neověřené informace. Často jsou převzaty 
z medií, anebo od kolegů z krmivářských nebo potravinářských autorit zemí třetího 
světa. 

V roce 2019 bylo systémem RASFF hlášeno celkem 31 výstrah a 185 komodit nebylo 
vpuštěno do Evropské unie na základě obsahu reziduí pesticidů. V zachycených komoditách se 
objevovalo široké spektrum pesticidů, kde byl nejvíce zastoupený insekticid chlorpyrifos 
následovaný formetanátem a tricyklazolem. Nejvíce pesticidů bylo obsaženo v ovoci a 
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zelenině, což je možné pozorovat na hodnotách celkového hlášení viz. Tabulka 3. Nejvíce 
komodit obsahujících pesticidy pocházelo z Turecka, Indie a Číny [46]. V ČR je národním 
kontaktním místem v systému RASFF Státní zemědělská a potravinářská inspekce [47]. 

Tabulka 3: Počty hlášení v systému RASFF u vybraných kategorií produktů za rok 2019 [46]. 

Kategorie produktu Výstraha 
Odmítnutí 

na 
hranicích 

Informace 
o zvýšené 
pozornosti 

Pokyny k 
následování Zprávy 

Ovoce a zelenina 95 297 102 26 2 
Krmné suroviny 29 98 18 100 1 
Obiloviny a pekařské produkty 77 46 24 26 - 
Kakao a výrobky z něj, čaj, káva 27 22 7 14 - 
Bylinky a koření 58 110 32 8 - 
Ořechy, produkty z nich a semena 64 540 60 5 3 

2.5 Analýza pesticidů 

Obecně je možné říct, že nepolární pesticidy je vhodné analyzovat pomocí plynové 
chromatografie a polární pomocí chromatografie kapalinové. Naproti tomu je známo, že 
přibližně 80 % pesticidních látek je možné separovat pomocí obou chromatografických technik. 
V dnešní době je nejvíce používanou metodou detekce hmotnostní spektrometrie, nejčastěji 
v tandemovém uspořádání. Purifikace probíhá obvykle pomocí kolonové chromatografie, 
extrakcí z kapaliny do kapaliny, gelovou permeační chromatografií nebo kombinací těchto 
technik [48]. 

Díky velkému počtu pesticidů, které se mohou objevit v potravinách, je nejlepším nástrojem 
pro jejich monitoring použití multireziduálních analýz schopných detekovat mnoho sloučenin 
v jedné analýze. S vývojem rychlejších a citlivějších přístrojů je možné pomocí různých metod 
analyzovat stovky látek současně. Navzdory pokrokům, jak v přístrojové technice, tak 
v přípravě vzorků je stále zapotřebí využívat individuální metody pro stanovení látek se 
specifickými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Mezi tyto látky patří například fosfonové 
herbicidy (glyfosát, glufosinát), kvarterní amonné látky (parakvát, dikvát, chlormekvát, 
mepikvát), fungicid fosetyl a regulátor růstu ethephon. Pro jejich separaci se využívá iontově-
výměnná chromatografie nebo specifické chromatografické fáze s kombinovaným separačním 
mechanismem. Jako alternativu pro efektivní separaci je možné využít derivatizaci, která se 
využívá například u při analýze glyfosátu [49]. 

2.5.1 Extrakce 
I přes selektivní detekci pomocí hmotnostní spektrometrie, zahrnuje příprava vzorku ve 

většině případů extrakci, čištění a zkoncentrování vzorku před samotnou analýzou. Pouze 
v případě čistých vzorků, jako jsou například vzorky vody, je možné využít přímý nástřik bez 
předchozí úpravy. V dnešní době je díky pokročilým analytickým systémům velkým trendem 
využívat multireziduální analýzy, které vyžadují extrakci vzorku se širokým rozsahem polarit. 
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Pro pevné vzorky se nejčastěji využívá extrakce rozpouštědlem a pro vzorky kapalné, pak 
extrakce na pevné fázi [50]. 

2.5.1.1 Extrakce na pevné fázi 
Extrakce na pevné fázi (SPE) je vhodná zejména pro kapalné vzorky nebo jako čistící 

procedura pro extrakty. Metoda je založena na čtyřech po sobě jdoucích krocích, zahrnujících 
kondicionaci, perkolaci, promytí a eluci. [51]. 

Při extrakci pesticidů z ovoce nebo zeleniny se nejčastěji využívají sorbenty jako oktadecyl 
silan (ODS, C18), normální fáze aminopropyl a primární-sekundární amin (PSA), iontově 
výměnný trimetyl amonium a adsorbenty jako aktivní uhlí (GCB) [52]. 

2.5.1.2 Extrakce kapalina-kapalina 
Je metoda založena na relativní rozpustnosti analytu ve dvou nemísitelných fázích a je řízena 

rozdělovacím koeficientem. Extrakce je dosaženo rozdílnou polaritou nemísitelných 
rozpouštědel. K analýze mohou být využity obě fáze, čehož se využívá zejména k ověření 
výtěžnosti extrakce. Při nízkých výtěžcích je nutné provést několikanásobnou extrakci [51]. 

Díky možnosti separace acetonitrilové fáze od vodné pomocí vysolení je použití acetonitrilu 
jako extrakčního činidla efektivní metodou pro extrakci polárních i nepolárních pesticidů. 
Přídavkem etyl acetátu je možné docílit změny polarity extrakčního činidla. Použití etyl acetátu 
společně s acetonitrilem a vodou bylo úspěšně použito k extrakci pesticidů z medu a rajčat. 
Nevýhodami tohoto typu extrakce jsou velká spotřeba rozpouštědel, pracnost a časová 
náročnost. Z toho důvodu se preferují v analytické praxi metody jako SPE, gelová permeační 
chromatografie, extrakce na z pevné fáze do kapaliny a další [53]. 

2.5.1.3 Extrakce z pevné fáze do kapaliny 
Pro efektivní extrakci analytů ze vzorků využívá rozpouštědla různých polarit [50]. Metodu 

pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy založené na GC a LC po extrakci 
acetonitrilem zahrnující přečištění nebo separaci, popisuje ČSN EN 15662 z roku 2018 [54]. 
Česká státní norma EN 12393-2 z roku 2009 popisuje použití acetonu, etylacetátu a 
dichlormetanu k extrakci pesticidů z potravin rostlinného původu pro multiresiduální analýzu 
[55]. Pro polární látky, mepikvát a chlormekvát, byla popsána normovaná extrakční metoda 
ČSN EN 15055. Metoda využívá k extrakci látek z potravin s nízkým obsahem tuku metanol 
[56]. 

Extrakce acetonitrilem: Využívá pro efektivní extrakci rozpouštědla různých polarit. 
Nejvyužívanější metoda quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe (QuEChERS) využívá 
acetonitril k extrakci 2–10 g homogenizovaného vzorku, po kterém následuje oddělení vodné 
fáze pomocí vysolení bezvodým síranem hořečnatým (MgSO4), chloridem sodným (NaCl) a 
pufrovacích činidel. Pro další čištění se využívá disperzní extrakce na pevné fázi (D-SPE), 
extrakce pomocí naplněných špiček (DPX) nebo kombinace sorbentů. Použití metody 
QuEChERS je velmi flexibilní a slouží jako základ pro další modifikace metody na základně 
rozdílných vlastností analytu, složení metrice, vybavení a použité analytické technice [51, 54]. 

Extrakce etyl acetátem: Již více jak 20 let se ve Švédsku používá extrakční metoda založená 
na extrakci pomocí etyl acetátu v kombinaci s gelovou permeační a plynovou chromatografií. 
Extrakce etyl acetátem poskytuje vyšší výtěžky polárních pesticidů a je do jisté míry rychlejší, 
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jednodušší a levnější než extrakce acetonitrilem. Nevýhodou této metody je nízký výtěžek 
zásaditých pesticidů, kdy k jeho zvýšení je nutný přídavek alkálií [57]. 

Extrakce metanolem: V roce 2008 byla v Berlíně představena nová metoda The Quick Polar 
Pesticides Method (QuPPe) vytvořená Evropskou referenční laboratoří pro stanovení reziduí, 
které nelze stanovit multireziduálními metodami. Metoda je zaměřená na vysoce polární 
pesticidy, které při použití extrakce do etyl acetátu nebo QuEChERS extrakce vykazují 
neakceptovatelně nízké výtěžnosti. QuPPe metoda využívá extrakci pomocí okyseleného 
metanolu zahrnující minimální nebo žádné přečištění. Nejčastěji se tato metoda využívá 
k přípravě vzorků pro kapalinovou chromatografii spojenou s hmotnostní spektrometrií [58]. 

2.5.2 Plynová chromatografie 
Plynová chromatografie (GC) se využívá pro analýzu zejména nepolárních látek a látek 

s vysokým tlakem par nad kapalinou. Vzorky v rozpouštědle jsou převedeny do nástřikového 
portu, kde dochází k odpaření. Plynný vzorek je pomocí inertního plynu a teploty unášen 
kolonou, kde dochází k separaci látek. V dnešní době se k separaci prakticky výlučně využívají 
kapilární kolony. Výběrem vhodné detekční metody je možné v GC dosáhnou vysoké citlivosti 
a selektivity [59, 60]. 

2.5.2.1 Konvenční detektory v plynové chromatografii 
Plamenoionizační detektor (FID) je možné využít k analýze většiny organických látek 

včetně alifatických a aromatických uhlovodíků, ketonů, alkoholů, esterů a halogenovaných 
uhlovodíků. FID poskytuje odezvu pouze od molekul obsahujících oxidovatelný atom uhlíku. 
Dusíko-fosforový detektor (NPD) je citlivý a selektivní detektor pro látky obsahující dusík a 
fosfor jako jsou triaziny. K detekci organofosfátů a aminů je vhodný plamenový fotometrický 
detektor (FPD) pracující na principu měření emitovaného záření vznikajícího hořením eluentu. 
Detektor elektronového záchytu (ECD) poskytuje velmi vysokou citlivost pro látky, které jsou 
schopny zachytávat elektrony. Jedná se zejména o halogenované molekuly jako jsou DDT, 
lindan a 2,4-D. Nevýhodou v dřívějších dobách byla nutnost použití radioaktivních zdrojů 
elektronů. Postupem času byl vyvinut nový typ ECD detektoru, který pracuje s pulzním 
výbojem a nevyžaduje radioaktivní zdroj. Nevýhodou tohoto detektoru je nízká afinita 
elektronů k uhlovodíkům, které neobsahují halogenové prvky a malý lineární rozsah [60]. 

2.5.3 GC-MS(/MS) 
V posledních desetiletích se přístupy ke stanovení reziduí pesticidů posunuly od plynové 

chromatografie se selektivními detektory jako ECD a NPD k detekci pomocí hmotnostní 
spektrometrie (MS). MS detektory jsou oproti výše uvedeným citlivější a selektivnější. 
Důležitou součástí MS je iontový zdroj, který produkuje ionty srážkou s elektrony (elektronová 
ionizace) bez ohledu na hmotnost molekuly, urychluje je a transferuje do hmotnostního 
analyzátoru [60]. 

Pokud jsou MS vybaveny analyzátory typu trojitého kvadrupólu, lze tyto systémy použít 
v módu sledování vybraných reakcí (SRM), který patří aktuálně k nejselektivnějším a zároveň 
nejcitlivějším přístupům pro souběžnou kvantifikaci a konfirmaci při rutinní multireziduální 
analýze  [61].  
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Okihashi a kol. v roce 2007 představili metodu, kdy současně analyzovali 260 reziduí 
pesticidů v zemědělských komoditách za použití GC-MS/MS s trojitým kvadrupólem [62]. 

Přes zmiňovanou selektivitu GC-MS/MS je mnohdy nutné při analýze komplexních matric 
zemědělských produktů odstranění interferentů z matric úpravou extraktu, kdy při jejich vysoké 
koncentraci může dojít k ovlivnění přesnosti stanovení. Mezi nejpoužívanější metody přípravy 
potravinářských a krmivářských vzorků k multireziduální analýze pesticidů patří v současnosti 
metoda QuEChERS, metoda zahrnující čištění vymražením nebo pomocí extrakce disperzní 
pevnou fází (DSPE)  [63]. 

Vedle MS detektoru s kvadrupólovými analyzátory se využívají v GC také spojení s 
vysokorozlišovacími MS s analyzátory doby letu (TOF) nebo s iontovou pasti Orbitrap. Tyto 
systémy našly uplatnění hlavně v oblasti screeningových a kvalitativních analýz [50]. 

2.5.4 Kapalinová chromatografie 
Nejrozšířenější separační metodou stanovení pesticidů je vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC) na reverzní fázi za použití kolon se silikagelovou stacionární fází 
modifikovanou řetězci C18. Mobilní fází je rozpouštědlo, které přináší kompromis mezi dobrou 
separací a detekcí, eluce se nejčastěji provádí gradientově acetonitrilem nebo metanolem 
v kombinaci s vodou nebo pufry. V posledních letech mělo velký vliv na analýzu pesticidů 
rozšíření ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie (UHPLC). Tato metoda využívá 
kolony s částicemi menšími než 2 µm, které značně zvyšují efektivitu separace v porovnání 
s HPLC [48]. 

V dnešní době se stále využívá detekce pomocí UV nebo fluorescenčního detektoru, díky 
vysoké selektivitě, specifitě a citlivosti u vybraných látek. Detekce pomocí konvenčních LC 
detektorů může vést k falešně pozitivním výsledkům a současně také neexistuje univerzální 
derivatizační činidlo pro měření touto metodou, vhodné pro velkou skupinu analytů. Tato 
skutečnost vedla k vývoji nových metod pro multireziduální analýzu, jako je kapalinová 
chromatografie ve spojeni s hmotnostní detekcí (LC-MSD). Později pak byla představena 
tandemová hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS) vhodná pro analýzu komplexních vzorků.  

V minulosti bylo představeno mnoho rozhraní k tvorbě vysokého vakua kompatibilního 
s vysokými objemy přicházejícími z LC. S příchodem ionizace za atmosférického tlaku (API) 
v osmdesátých letech se LC-MS metoda stala běžnou součástí analýzy potravin a krmiv [64]. 

2.5.4.1 Chromatografická separace dikvátu a parakvátu 
Dikvát a parakvát jsou iontové sloučeniny obtížně separovatelné na C18 a dalších LC 

kolonách s reverzní fází. Použitím iontového párování může být dosaženo lepší retence na 
reverzní fázi, která ovšem vede ke snížení účinku ionizace při hmotnostní detekci. Alternativní 
metoda, chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC), zvyšuje účinnost ionizace a je vhodná 
pro analýzu obou látek [65]. 

Použitím kolony se smíšeným separačním mechanismem jako je Obelisc R je možné 
dosáhnout úspěšné separace dikvátu a parakvátu na reverzní fázi. Technologie založená na 
chemické modifikaci silikagelu, vytváří ve své struktuře charakteristický náboj, iontovou sílu a 
hydrofobní vlastnosti (Obrázek 6) umožňující souběžnou separaci kationtů jako 
(bipyridinových herbicidů) a amfiontů (glyfosátu) [66]. 



27 
 

 

 Obrázek 6: Typy interakcí stacionární fáze Obelisc R s různými typy látek [67]. 

2.5.5 LC-MS/MS 
Přímé spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie umožnuje použití 

ionizace za atmosférického tlaku. Dva nejčastější způsoby jsou ionizace pomocí elektrospreje 
(ESI) a chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI) [59]. 

LC-MS/MS s ionizací elektrosprejem je v současnosti jednou z hlavním využívaných metod 
v oblasti analýzy pesticidů. Až na výjimky, jako jsou například organochlorové pesticidy a 
pyrethroidy, poskytuje metoda dobré výsledky i při stanovení na reziduálních hladinách. 
Vzhledem k robustnosti, citlivosti a selektivitě je v mnoha laboratořích nejčastěji využívána 
LC-MS/MS instrumentace s trojitým kvadrupólem [48].  

2.5.5.1 Ionizační techniky 
Při ESI dochází ke sprejování drobných kapek a odpařování rozpouštědla, díky kterému se 

zvyšuje náboj na povrchu kapek až do té doby, kdy jsou ionty uvolněny přímo z kapének. 
Vznikající ionty jsou pomocí elektrického napětí transportovány přímo do hmotnostního 
spektrometru. ESI je možné klasifikovat jako měkkou ionizační techniku, díky skutečnosti že 
ve většině případů nedochází k fragmentaci iontů během ionizačního procesu [59]. 

APCI zahrnuje zmlžení vzorku společně s jeho záhřevem vedoucí k produkci neutrálních 
molekul. Korónový výboj produkuje reakční ionty H3O+ nebo NH4+ z mobilní fáze, které 
ionizují molekuly analytu pomocí přenosu protonu nebo tvorby produktů jejich reakce. 
Výsledkem je pak pozitivní iontové spektrum obsahující [M + H] + ionty. Pro tvorbu 
negativního iontové spektra se jako reakční ionty využívají OH− nebo CH3COO− [59]. 

2.5.5.2 Skenovací režimy 
V dřívější době byl byla většina metod založena na sledování vybraného iontu (SIM) nebo 

skenování celého spektra. Instrumentace se postupem času posunula od jednoho kvadrupólu 
k iontové pasti a později pak k trojitému kvadrupólu, umožňujícímu různé skenovací režimy, 
například sledování vybraných reakcí (SRM), sken produktových iontů, sken iontů prekurzoru 
a sken neutrální ztráty [61]. 
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Kvantitativní hmotnostní spektrometrie pracující nejčastěji v režimu SRM, se již řadu let 
využívá ke stanovení nízkomolekulárních látek. Metoda se hojně využívá díky možnosti cílené 
kvantifikace řady zvolených látek během jedné analýzy s vysokou citlivostí a selektivitou. V 
některých případech je SRM analýza chybně označována jako multiple rection monitoring 
(MRM). Toto označení není uznáváno Mezinárodní unií pro čistou a užitnou chemii (IUPAC). 
Vysoké selektivity je dosaženo pomocí monitorování jak prekurzorového iontu, tak 
produkčních iontů. Při analýze v režimu SRM slouží Q1 a Q3 jako hmotnostní filtry, 
propouštějící pouze ionty o specifickém m/z. Q2 slouží jako kolizní cela v níž dochází ke 
fragmentaci iontů z Q1 pomocí kolizí s inertním plynem. Fragmentované ionty jsou následně 
filtrovány v Q3 a dopadají na detektor [68]. 

Použitím hybridního analyzátoru typu kvadrupól lineární iontová past (QqQLIT) je možné 
získat celé fragmentační spektrum analytu a provádět MS3 umožňující druhou fragmentaci 
v Q3, která významně zvyšuje selektivitu a eliminuje vysoké pozadí. Mezi nevýhody práce 
v SRM módu patří nízké rozlišení a rozsah hmotnostních spektrometrů pohybující se zpravidla 
mezi 1000-3000 m/z [68]. 

2.5.5.3 Matricové efekty 
Matricové efekty (ME) jsou typické zejména pro ionizaci elektrosprejem při LC-MS/MS 

analýze, kde ovlivňují výsledky měření. Jsou způsobeny interakcemi mezi matricí a analytem 
a pro ESI – LC/MS/MS jsou specifické. V dnešní době patří v největším problémům spojeným 
s kvantitativní analýzou pesticidů. ME mohou způsobovat interference, zesílení nebo zeslabení 
signálu a jsou závislé na typu matrice, analytu a způsobu ionizace. Porozumění ME je nezbytné 
pro aplikaci LC/MS/MS metod ve složitějších matricích jako jsou potraviny a krmné suroviny 
[69, 70]. 

Obecně je možné říct, že jsou dva základní typy ME, matricová interference a změna odezvy 
signálu. Matricové interference mohou být způsobeny látkami fragmentujícími se na podobné 
ionty a současně vycházejícími z kolony ve stejný čas jako analyt. Tento typ ME může vést 
k falešně pozitivní nebo naopak negativní identifikaci. Předejít interferencím je možné výběrem 
vhodného MRM přechodu, purifikací vzorku, zlepšením chromatografické separace nebo 
detekcí pomocí vysokorozlišovací MS [70]. 

Druhý typ ME může být způsoben nekovalentními vazbami látek vyextrahovaných společně 
s analytem. Nejčastěji se setkáváme s vazbami typu Van der Waalsových sil, dipolárních 
interakcí a elektrostatických sil. Výsledkem vazby analytu je potlačena nebo navýšená míra 
ionizace ve zdroji. Míra ionizace se odráží v síle signálu, což ovlivňuje přesnost kvantitativního 
stanovení. Eliminovat změnu signálu matricovým efektem je možné použitím intenzivního 
čištění, zlepšením chromatografické separace nebo ředěním extraktu, které snižuje koncentraci 
matrice po nástřiku v analytickém systému [70].  

2.5.5.4 Kvantifikace pesticidů 
Pro kvantifikaci látek v režimu SRM je důležité znát hodnoty m/z prekurzorového a 

produktového iontu, zvané iontové přechody („transitions“). Pomocí vhodné kombinace 
iontových přechodů je možné dosáhnout velmi vysoké selektivity. Pro kvantifikaci látek se 
využívají nejméně 2 přechody. Počet přechodů je omezen zejména dobou cyklu a časem 
prodlevy. Doba cyklu je definována jako čas, za který jsou jedenkrát zaznamenány všechny 
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požadované přechody. Doba, po kterou se přístroj věnuje měření jednotlivého přechodu, se 
nazývá čas prodlevy („dwell time“). Úpravou těchto dvou parametrů je možné optimalizovat 
citlivost a přesnost [68]. 

Mezi nejvyužívanější metody kvantifikace eliminující ME se řadí standartní přídavek 
nativních látek, přídavek izotopicky značených interních standardů (ILIS) nebo kvantifikace 
pomocí matricové kalibrace. Tyto přístupy však nesnižují potlačení nebo nárůst signálu, jen 
umožnují korekci výsledků [70]. 

Pro MS mohou být použity jako interní standardy strukturní izomery nebo stabilní izotopové 
analogy analytů. Použití strukturních izomerů je méně finančně náročné a jsou dobře dostupné 
na trhu. K dosažení přesných výsledků se, ale obvykle používají ILIS, jakou jsou značené 
analogy 2H, 13C, 15N. Podmínkami pro použití ILIS je zachování izotopického označení při 
ionizaci a nemožnost zaměnění s jinými ionty kdykoli během přípravy vzorku, během separace 
a ionizace. Relativní množství analytu a ILIS jsou obvykle stanoveny pomocí sledování reakce 
vybraného iontu, kde jsou monitorovány specifické přechody analytu a ILIS [71].  

Použití ILIS je poměrně nákladné pro použití v multireziduální analýze, proto se v tomto 
případě přistupuje k využití matricové kalibrace, která má ale mnoho nevýhod. Další 
nevýhodou je skutečnost, že blanková matrice se nikdy nebude dokonale shodovat se 
stanovaným vzorkem. Je také nutné zmínit, že příprava matricové kalibrace je poměrně pracná 
a časově náročná, zejména pak v případě, pokud je nutné při rutinně analyzovat mnoho 
rozdílných komodit [70]. 

Dříve, běžně používaný dikvát-d4 a parakvát-d6, přinášel riziko přeměny na nativní látku 
substituční reakcí vodíku a deuteria. Dnes se již využívají dikvát-d8 a parakvát-d8 se značením 
na bipyridinovém kruhu, kde jsou atomy deuteria inertní. Struktury vybraných izotopicky 
značených standardů jsou uvedeny na Obrázek 7 [72]. 

Obrázek 7: Struktura parakvátu (PQ), PQ-d8 a dikvátu (DQ), DQ-d4, DQ-d8 [69] 
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2.5.6 Další možnosti analýzy bypiridinových herbicidů 

2.5.6.1 Spektrofotometrie 
Spektrofotometrické metody analýzy dikvátu jsou ve většině případů založeny na měření 

absorbance při 310 nm nebo tvorbě zeleného radikálu při 430 nm. Kde radikál vzniká redukcí 
s dithioničnanem nebo jiným redukujícím činidlem v alkalickém prostředí. Tvorba červených 
komplexů dikvátu s 2-mercaptoetanolem, dithiothreitolem nebo L-cysteinem může být také 
použita ke kolorimetrickému stanovení dikvátu nebo dokonce ke kineticko-
spektrofotometrickému stanovení v případě přenosu náboje komplexem obsahující cystein. 
V roce 2002 byla vyvinuta metoda založená na měření řádu reakce dikvátu s peroxidem vodíku 
v alkalickém roztoku. Metodou bylo dosaženo LOD 0,44 mg × l– 1 a čas analýzy jednoho vzorku 
byl 90 s [73]. 

2.5.6.2 Elektrochemické metody 
Většina metod není vhodná pro analyzování vzorků přímo na místě, zejména kvůli jejich 

velikosti, ceně a času potřebného k analýze. V mnoha aplikacích, jako je biomedicína a analýza 
přírodních či průmyslových vzorků, je požadavek na jednoduché, nenákladné, citlivé a robustní 
metody pro měření dikvátu. V posledních letech se jako slibná alternativa jeví elektrody 
chemicky modifikované organickými nebo anorganickými látkami. Úspěch chemicky 
modifikovaných elektrod tví hlavně v schopnosti chovat se jako redoxní mediátor, zvyšující 
přenos náboje mezi elektrodou a nabitými částicemi. Výsledkem tohoto chovaní je zvýšení 
analytické citlivosti. Elektrochemické stanovení dikvátu může by realizováno na elektrodách 
s různých povrchem, jako například pevné amalgamové a rtuťové elektrody [74]. 

Použitím square-wave voltalimetrie s platinovou elektrodou potaženou přírodním 
fosfátovým filmem bylo dosaženo detekce dikvátu ve vodě s LOD 5,32 nmol × l– 1s dobrou 
opakovatelností a poměrně krátkým časem analýzy, 5 minut [74]. 

2.5.6.3 Ramanova spektroskopie 
Jako náhrada za standartní chromatografické metody může být aplikována metoda povrchem 

zesíleného Ramanova rozptylu (SERS). Oproti konvenční Ramanově spektroskopii použitelné 
pouze pro vysoké koncentrace měřeného vzorku, SERS metoda může být použita pro stanovení 
stopových látek. SERS je metoda využívající fenomén zesílení Ramanova rozptylu analytu na 
povrchu kovů s nanostruktůrou nebo metalických nanočástic. Tyto částice jsou obvykle tvořeny 
stříbrem, zlatem nebo jejich kombinací z důvodu plazmové rezonance ve viditelné části. Stříbro 
oproti zlatu poskytuje silnější zesílení, nicméně výroba stříbrných nanočástic s konstantní 
velikostí a stabilitou částic je náročná [75, 76].  

Podle studie El Harmoudiho (2017) je možné dosáhnout, aplikací metody SERS pro 
stanovení dikvátu limitu detekce 0,025 mg × l–1 v jablečném džusu při použití nanočástic 78 nm 
Au-Ag s 43 nm Au jádrem. Výhodou této metody jsou rychlost a minimální nároky na přípravu 
vzorku. Metoda je vhodná zejména k stanovení dikvátu v jednodušších matricích z důvodu 
interferujících látek obsažených v matrici [76]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité chemikálie 

- Dikvát dibromid monohydrát ≥ 100,3 % (Sigma Aldrich, Rakousko) 

- Parakvát dichlorid hydrát ≥ 98,0 % (Sigma Aldrich Švýcarsko) 

- Dikvát dibromid (bipyridyl d8) ≥ 98,0 % (CND isotopes, Německo) 

- Parakvát dichlorid (ring d8) ≥ 99,2 % (Sigma Aldrich, Švýcarsko) 

- Metanol pro HPLC ≥ 99,9 %, gradient grade (Sigma Aldrich, Francie) 

- Acetonitril pro HPLC ≥ 99,9 %, gradient grade (Sigma Aldrich, Francie) 

- Acetonitril pro LC/MS hypergrade Lichrosolv (Merck, Německo) 

- Kyselina mravenčí ≥ 96 % (Sigma Aldrich, Německo) 

- Kyselina mravenčí ≥ 98 % pro MS (Honeywell Fluka, Německo) 

- Mravenčan amonný ≥ 98 % pro MS (Sigma Aldrich, Indie) 

- Kyselina chlorovodíková 35 % p.a. (Lachner, Česká republika) 

- Sorbent C18, ODS bulk sorbent SPE (Agilent, Spojené státy americké) 

3.2 Použité přístroje a vybavení 

- Nožový mlýnek Elektrolux K55  

- Mlýnek VM 7 

- Centrifuga Sigma 2-16 K 

- Váha Kern EG 0,5–2200 g 

- Třepačka Geno Grinder 2010 

- Ultrazvuk s ohřevem Ecosound U-5STH  

- Kapalinový chromatograf Agilent 1290 

- Hmotnostní spektrometr Sciex 4500 

- Mikropipety Eppendorf (10–100 µl,100–1000 µl, 1–5 ml) 

- Vyhodnocovací program Sciex OS 

- Plastové centrifugační zkumavky 5, 15 a 25 Eppendorf 

- Polyethylenové vialky 

- Stříkačkové filtry nylonové 13 mm; 0,22 µm, pk/1000 (Labstore) 

- Systém Omnia Stakpure pro výrobu ultračisté vody 
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3.3 Analyzované vzorky 

V rámci polního pokusu desikace brambor byly odebrány vzorky bramborové nati a hlíz. Na 
polním stanovišti zkušební stanice ÚKZÚZ v Jaroměřicích nad Rokytnou byla vymezena 
plocha 10 m2 s bramborovým porostem, ošetřena postřikovou kapalinou Reglone. Postřik byl 
připraven podle doporučeného dávkování, a to v množství 3,5 l × ha-1 ručním postřikovačem. Po 
deseti dnech byly odebrány vzorky desikované nati, společně s kontrolními vzorky nati 
pocházející z neošetřené části pole. Sklizeň hlíz z ošetřených i neošetřených rostlin byla 
provedena 3 týdny po aplikaci. Vzorky nati a hlíz, byly v co nejkratším čase homogenizovány 
v mixéru. Homogenáty nati byly rozděleny na dvě poloviny, přičemž první polovina byla 
uložena opět do mrazáku a druhá část byla přemleta s přídavkem tekutého dusíku.  

Pro validaci a screening krmiv byly použity vzorky odebrané v rámci úředních kontrol v roce 
2020, analyzované na přítomnost pesticidů, mykotoxinů a genetických modifikací. Všechny 
vzorky byly před analýzou uloženy v mrazáku v polyethylenových sáčcích. 

K ověření správnosti byly v rámci validace analyzovány referenční materiály uchované 
z testů způsobilosti. 

3.4 Příprava vzorku k měření 

Zhomogenizované vzorky byly naváženy do plastové 50 ml centrifugační zkumavky 
s přesností na 0,05 g. Navážky analyzovaných vzorků společně s přídavkem vody jsou 
zobrazeny v Tabulka 4. Obsah vody v obohaceném vzorku byl před extrakcí upraven jejím 
přídavkem automatickou pipetou.  

U obohacených vzorků byl přídavek dikvátu a parakvátu proveden vždy nejméně 3 dny před 
samotnou extrakcí s cílem zajištění času pro navázání analytů na složky testovaného materiálu. 
Obohacené vzorky byly do extrakce uchovány v mrazáku. 

Tabulka 4: Navážka a přídavek vody u jednotlivých vzorků před extrakcí 

Druhy komodit Komodita Navážka (g) Přídavek vody (ml) 
Zelenina Brambory 10 2 

Rostliny 
Bramborová nať-čerstvá 5 8 
Bramborová nať-suchá 5 10 

Obiloviny 
Kukuřice 5 10 
Rýže 5 10 

Luštěniny 
Lupina 5 10 
Sója, sójový šrot 5 10 

Olejniny 
Řepka 5 10 
Sezam 5 10 
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3.4.1 Extrakce 

3.4.1.1 MetOH/FA 
Vzorek s upraveným obsahem vody byl obohacen přídavkem směsi izotopicky značených 

standardů parakvátu a dikvátu tak, aby bylo dosaženo výsledného obsahu 0,1 mg × kg-1. 
Následovala extrakce 10 ml 1% kyseliny mravenčí v metanolu s přídavkem 100 µl kyseliny 
mravenčí. Extrakce probíhala za laboratorní teploty v mechanické třepačce při 500 kmitech za 
minutu po dobu 15 minut. 

3.4.1.2 MetOH/HCl 
Vzorek s upraveným obsahem vody byl obohacen přídavkem směsi izotopicky značených 

standardů parakvátu a dikvátu aby bylo dosaženo výsledného obsahu 0,1 mg × kg-1. Následovala 
extrakce 10 ml 50% metanolu v 0,1 M kyselině chlorovodíkové (V/V). Extrakce probíhala za 
laboratorní teploty v mechanické třepačce pří 500 kmitech za minutu po dobu 15 minut. 

3.4.2 Vymražení a odstředění 
Vzorky po extrakci byly odstředěny v při 5000 ot × min-1 g a supernatant převeden do 15 ml 

centrifugační zkumavky. Extrakty byly vymraženy při -18 °C přes noc nebo při -80 °C po 
nejméně 120 minut. Po vymražení následovalo odstředění chladných vzorků po dobu 5 minut 
při 3900 ot × min-1 a -5 °C. Při sledováni vlivu vymražení byl vzorek odstředěn pouze po 
extrakci a ihned zpracován. 

3.4.3 Čištění extraktu 
Čištění vzorků bylo realizováno u suchých krmných surovin pomocí precipitace 

acetonitrilem. Vzorek objemu 1 ml byl převeden do 5 ml centrifugační zkumavky obsahující 1 
ml acetonitrilu. Po 1 minutě třepání byl vzorek centrifugován při 3900 ot × min-1 a pokojové 
teplotě po dobu 5 minut. Supernatant byl následně přefiltrován a analyzován. 

V případě vzorků s vysokým obsahem tuku bylo současně provedeno čištění pomocí ODS 
sorbentu C18. Navážka 50 mg sorbentu byla přidána do směsi extraktu a acetonitrilu, směs byla 
následně podrobena stejné proceduře, jako při použití samotného acetonitrilu. 

Všechny vzorky byly přefiltrovány pomocí laboratorních plastových stříkaček přes 
nylonový filtr. 

3.5 Příprava roztoků standardů 

Pevné standardy dikvátu, dikvátu-d8, parakvátu a parakvátu-d8 byly převedeny do roztoku 
10% acetonitrilu o výsledné koncentraci 1 mg × ml-1. Z těchto roztoku byly připraveny směsné 
standardy izotopicky značených a nativních standardů o koncentracích 10 µg × ml-1 v 10% 
acetonitrilu. Tyto roztoky byly využity k obohacování vzorků, přípravě kalibračních bodů a 
tvorbě dalších směsí o nižší koncentraci. Všechny roztoky byly uchovávány při teplotě 5 °C 
v polypropylenových lahvičkách bez přístupu světla. 
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3.6 Analýza vzorku pomocí LC-MS/MS  

3.6.1 Souhrn finálních podmínek chromatografické separace 
Stanovení obsahu dikvátu a parakvátu bylo realizováno LC-MS/MS technikou schopnou 

detekovat molekuly o hmotnostech v rozmezí 5–2000 Da. K separaci byla použita hybridní 
kolona se smíšeným mechanismem separace, Obelisc R. Použité chromatografické podmínky 
jsou uvedeny v Tabulka 5. Detekce iontů byla provedena kanálovým násobičem elektronů 
(CEM). 

Tabulka 5: Chromatografické podmínky 

Parametr Hodnota 

Kapalinový chromatograf Agilent UHPLC 1290 

Analytická kolona OBELISC R, 100 mm × 2,1 mm × 5 µm (Sciex) 

Předkolona OBELISC R, 10 mm × 2,1 mm × 5 µm (Sciex) 

Mobilní fáze 
A: 10mM vodný roztok mravenčanu amonného okyseleného 
kyselinou mravenčí (0,0036 ml × ml-1), 
B: Acetonitril 

Eluce 

Gradientová 

0,0 min           20 % A, 80 % B 

0,0–3,0 min    80 % A, 20 % B lineární gradient 

3,0–7,0 min    80 % A, 20 % B izokratická eluce 

7,0–7,1 min    20 % A, 20 % B lineární gradient 

7,1–10,0 min  20 % A, 80 % B izokratická eluce 

Průtok 0,4 ml × min-1 

Teplota kolony 40 °C 

Objem nástřiku 2 µl 

Doba analýzy 10 min 

Doba sběru dat 2,5–5 minuta 

3.6.2 Souhrn finálních podmínek hmotnostní́ detekce 
Při analýze byl použit hybridní trojitý kvadrupól s lineární iontovou pastí (4500 QTRAP; 

AB Sciex, Foster City, USA) a zdroj ESI (electro-spray ionisation) v pozitivním módu. 
Skenování probíhalo v SRM módu. Podmínky ve zdroji jsou uvedeny v Tabulka 6 a parametry 
metody v Tabulka 7. Vyhodnocení dat bylo provedeno programem Analyst 1.7.1. Kalibrační 
závislosti byly proloženy lineárně s vážením 1/x. 
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Tabulka 6: Podmínky ve zdroji 

Parametr Hodnota 

Ochranný plyn (dusík) 40 psi 

Napětí zdroje 5 500 V 

Teplota zdroje 500 °C 

Zmlžovací plyn (vzduch) 40 psi 

Turboplyn (vzduch) 50 psi 

Kolizní plyn (dusík) medium 

Tabulka 7: Parametry pro stanovení 

Název Hmota 
Q1 (m/z) 

Hmota 
Q3 (m/z) Čas (ms) DP (V) EP (V) CE (V) CXP (V) 

Dikvát1 183 157 90 90 10 31 12 

Dikvát2 183 130 90 90 10 45 10 

Dikvát3 183 78 90 90 10 51 9 

Parakvát1 186 171 90 51 10 25 6 

Parakvát2 186 155 90 51 10 51 12 

Parakvát3 186 103 90 51 10 47 28 

DikvátD8 191 165 90 90 10 33 14 

ParakvátD8 194 179 90 51 10 27 12 
DP – deklasterační potenciál, EP – vstupní potenciál do cely, CE – kolizní energie, CXP – výstupní potenciál 

z cely 

3.6.3 Přestupy 
Při měření docházelo k přestupům, zejména pak v případě parakvátu, které ovlivňovaly 

výsledky měření. K eliminaci přestupů byl použit rozdílný čas oplachu jehly roztokem 50% 
metanolu ve vodě (V/V) modifikovaným 0,5 % FA, jeho výsledky se nijak nelišily od 
předchozího nastavení. Požadovaného odstranění kontaminací bylo docíleno přídavkem 
pohybů nástřikového ventilu. Celkově bylo nastaveno 8 pohybů, kdy v každém z časů (4,0; 7,0; 
7,5; 9,8 min) byly vykonány 2 pohyby ventilu. 
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3.6.4 Parametry validace 
Metoda byla validována na základě požadavků dokumentu SANTE/12682/2019 vydaného 

Evropskou komisí, platným od 1. ledna 2020 [77]. Požadavky pro validaci slouží primárně pro 
zajištění validity a kvality při kontrole MRL, postihů při nálezech a posouzení rizik pro 
spotřebitele. Hlavní validační parametry a kritéria jsou uvedeny v Tabulka 8. 

Tabulka 8: Validační parametry a kritéria 

Parametr Způsob Kritérium 

Linearita Ověření hodnoty korelačního koeficientu ≥ 0,995 

Limit 
kvantifikace 

Nejnižší obohacená hladina splňující podmínky 
identifikace, správnosti a přesnosti ≤ MRL 

Selektivita Odezva analytu v rozpouštědle a v blankové matrici ≤ ±10	% 

Správnost Průměrná výtěžnost každé obohacené hladiny 70–120 % 

Přesnost Opakovatelnost pro každou obohacenou hladinu ≤ 20	% 

3.6.5 Statistické zpracování 
Statistické zpracování bylo realizováno pomocí programu MS Excel společně s validačním 

programem Effi validation od společnosti EffiChem splňující technické požadavky pro normu 
ISO 17025 a ICH Q2 pro farmaceutický průmysl. Vyhodnocení dat z hmotnostního 
spektrometru bylo provedeno vyhodnocovacím programem Sciex OS. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Optimalizace metody 

Vzhledem k ulpívání analytů, zejména parakvátu, na povrchu skla, byly veškeré skleněné 
pomůcky a nádobky nahrazeny polyetylenovými nebo propylenovými pomůckami. Dokonce 
nemohly být použity pro odměřování standardních roztoků ani skleněné mikrostříkačky 
Hamilton, které nebylo možné ani několikanásobným výplachem metanolem a metanolem s 
vodou dostatečně vymýt a byly nahrazeny automatickými pipetami. Veškeré standardní roztoky 
a extrakty byly uchovávány v plastových vialkách.  

4.1.1 Optimalizace postupu přípravy rostlinného materiálu 
K extrakci analytů z rostlinného materiálu byly použity extrakční postupy MetOH/FA a 

MetOH/HCl popsané v části 3.4.1 Extrakce. Výtěžek extrakce bez přepočtu pomocí 
izotopických standardů byl velmi nízký v případě obou extrakčních postupů. Po přepočtu 
zahrnující ztráty analytu během extrakce bylo dosaženo lepší výtěžnosti obou analytů, v případě 
použití extrakční metody MetOH/FA viz. Tabulka 9. Tato metoda byla následně použita pro 
validaci metody v rostlinném materiálu a bramborových hlízách. 

Tabulka 9: Výtěžnost extrakce z rostlinného materiálu (%) 

Postup 1 2 

Výtěžnost Základní postup  
s MetOH/FA 

Modifikovaný postup 
s MetOH/HCl 

Interní standard dikvátu 38 26 
Dikvát korigovaný na ILIS 105 111 
Interní standard parakvátu 11 3 
Parakvát korigovaný na ILIS 91 84 
ILIS průměrná 25 14 
Analytů průměrná 98 98 

4.1.2 Optimalizace postupu přípravy obilovin 
Jako zástupce obilovin, jakožto plodin s vysokým obsahem škrobu, byla vybrána kukuřice. 

Základním extrakčním postupem pro porovnání účinnosti byla metoda MetOH/FA zahrnující 
vymražení a precipitaci acetonitrilem (Tabulka 10, postup 1). Následnou úpravou extrakčních 
podmínek (postup 2,4) nebylo dosaženo vyšší výtěžnosti. Použití 50% metanolu v 0,1M HCl 
(V/V) vedlo ke snížení výtěžků obou vnitřních standardů a nezvýšilo výtěžnost nativních látek. 
Na závěr byl ověřen základní postup bez vymražení a vzhledem k nejmenší časové náročnosti 
a nejvyšší korigované výtěžnosti dikvátu a parakvátu (Tabulka 11) byl vybrán postup 5 pro 
validaci těchto látek v obilovinách.  
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Tabulka 10: Přehled testovaných postupů pro extrakci dikvátu a parakvátu z kukuřice 

Postup 1 2 3 4 5 
1%FA/MetOH+100 µl FA ano ano - ano ano 
50% MetOH + 0,1M HCl - - ano - - 
Extrakce při 70 °C - ano - - - 
Extrakce 60 min - - - ano - 
Vymražení ano ano ano ano - 
Precipitace acetonitrilem ano ano ano ano ano 

Tabulka 11: Výtěžnost dikvátu a parakvátu z kukuřice (%) 

Postup 1 2 3 4 5 
Interní standard dikvátu 79 82 58 82 61 
Dikvát korigovaný na ILIS 78 76 80 77 87 
Interní standard parakvátu 83 74 56 80 58 
Parakvát korigovaný na ILIS 77 75 76 73 89 
ILIS průměrná 81 78 57 81 59 
Analytů průměrná 78 75 78 75 88 

Při použití zvýšené teploty docházelo k bobtnání matrice, které vedlo k získání menšího 
objemu matričně bohatšího extraktu. Na Obrázku 8 je možné pozorovat rozdíl v použití 
laboratorní teploty (vzorek 1) a teploty 70 °C při extrakci (vzorek 2). 

  

Obrázek 8: Vliv použité teploty na extrakci 
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4.1.3 Optimalizace postupu přípravy luštěnin 
Testování extrakčních postupu analytů z luštěnin bylo provedeno na lupině a sóji. Vzhledem 

k vyššímu obsahu bílkovin v matrici byl základní postup extrakce pomocí MetOH/FA doplněn 
čistícím krokem, precipitací acetonitrilem (Tabulka 12). Na Obrázku 9 je možné pozorovat 
vysrážené bílkoviny v extraktu z lupiny a na Obrázku 10 následný vzhled vzorku po 
centrifugaci. 

 Základní postup extrakce metanolem okyseleným kyselinou mravenčí s čistícím krokem 
vymražení a precipitace (postup 1) poskytoval nízké výtěžky dikvátu i parakvátu, a to i 
v případě použití zvýšené teploty při extrakci (postup 2). Dostatečné výtěžnosti bylo docíleno 
extrakcí 50% metanolem v 0,1M HCl (V/V). Extrakční postup číslo 3 byl následně testován na 
vliv vymražení vzorku po extrakci. Výsledek prokázal možnost provedení analýzy bez 
vymražení. V postupu číslo 5 bylo zvýšením kyselosti extrakčního činidla použitím 0,2M HCl 
dosaženo nižší výtěžnosti nativních látek než při použití 0,1M HCl. Ani prodloužení doby 
extrakce z 15 min na 60 min (postup 6) nevedlo ke zvýšení výtěžku. Výsledná extrakční 
procedura číslo 4 poskytovala nejvyšší korigovanou výtěžnost pro dikvát i parakvát, ale nižší 
výtěžky ILIS, než metoda využívající kyselinu mravenčí (Tabulka 13). Přes tuto skutečnost 
byla tato metoda, s ohledem na dostatečnou intenzitu odezev měřených látek, vybrána 
pro validaci. 

Obrázek 9: Srážení extraktu acetonitrilem Obrázek 10: Vzhled extraktu po centrifugaci 
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Tabulka 12: Přehled testovaných postupů pro extrakci dikvátu a parakvátu z luštěnin 

Postup 1 2 3 4 5 6 
Druh  
matrice lupina lupina lupina lupina, 

sója 
lupina, 

sója lupina 

1% FA v MetOH + 100 µl FA ano ano - - - - 
50% MetOH/0,1M HCl - - ano ano - ano 
50% MetOH/0,2M HCl - - - - ano - 
Extrakce při 70 °C - ano - - - - 
Extrakce 60 min      ano 
Vymražení ano ano ano - - ano 
Precipitace acetonitrilem ano ano ano ano ano ano 

Tabulka 13: Výtěžnost dikvátu a parakvátu z luštěnin (%) 

Postup 1 2 3 4 5 6 
Interní standard dikvátu 81 116 50 57 83 86 
Dikvát korigovaný na ILIS 51 50 75 80 74 60 
Interní standard parakvátu 86 124 54 57 81 66 
Parakvát korigovaný na ILIS 52 53 75 85 78 63 
ILIS průměrná 83 120 52 57 82 76 
Analytů průměrná 51 52 75 83 76 61 

4.1.4 Optimalizace postupu přípravy olejnin 
Ke zkouškám extrakčních metod pro olejniny byly vybrány dva materiály, řepka a sezam. 

Jako výchozí metoda pro extrakci olejnin byla opět zvolena extrakce MetOH/FA (Tabulka 14, 
postup 1). Zvýšením teploty (postup 2) nebylo dosaženo vyššího výtěžku. Změnou extrakčního 
činidla (postup 3 a 4) bylo dosaženo dostatečného korigovaného výtěžku obou analytů, ale 
došlo k výraznému poklesu výtěžku ILIS, což by následně vedlo ke zvýšení analytických limitů. 
Z důvodu vyššího obsahu tuku v testovaných materiálech bylo přistoupeno k čistícímu kroku 
DSPE s použitím sorbentu C18 a/nebo vymražení v kombinace s precipitací acetonitrilem.  

Použitím sorbentu společně s ředěním acetonitrilem bylo dosaženo korigovaných výtěžků 
analytů v rozsahu 83 % až 91 % (Tabulka 15). Nejlepší výsledky poskytoval postup 7 bez 
vymražení, který byl s ohledem na nejmenší časovou náročnost vybrán pro validaci olejnin.  



41 
 

Tabulka 14: Přehled testovaných postupů pro extrakci dikvátu a parakvátu z olejnin 

Postup 1 2 3 4 5 6 7 8 
Druh  
matrice řepka řepka řepka řepka řepka, 

sezam 
řepka, 
sezam 

řepka, 
sezam sezam 

1% FA/MetOH+100 µl FA ano ano - - ano ano ano - 
1% FA/MetOH+200 µl FA - - - - - - - ano 
50% MetOH/0,1M HCl - - ano ano - - - - 
Extrakce při 70 °C - ano - - - - - - 
Vymražení ano ano ano ano ano ano - - 
Precipitace acetonitrilem - - ano ano ano ano ano ano 
DSPE s C18 - - - ano - ano ano ano 

Tabulka 15: Výtěžnosti dikvátu a parakvátu z olejnin (%) 

Experiment 1 2 3 4 5 6 7 8 
Interní standard dikvátu 41 36 17 19 82 65 80 74 
Dikvát korigovaný na ILIS 73 63 84 85 84 83 89 84 
Interní standard parakvátu 39 34 19 20 67 57 64 63 
Parakvát korigovaný na ILIS 77 66 83 75 88 83 91 83 
ILIS průměrná 40 35 18 19 74 61 72 68 
Analytů průměrná 75 65 84 80 86 83 90 83 

4.2 Validace dikvátu a parakvátu v rostlinném materiálu 

Vzorky rostlinného materiálu byly validovány na čtyřech hladinách v rozmezí  
0,02–2 mg × kg– 1. Nejnižší hladina byla zvolena dle MRL pro většinu surovin. Pro validaci bylo 
k měření připraveno sedm extraktů. Výsledky měření parakvátu a dikvátu jsou zobrazeny 
v Tabulce 16. 

Tabulka 16: Naměřená data pro validaci dikvátu a parakvátu v rostlinném materiálu (mg · kg-1) 

Analyt Validační 
hladina 

Měření 
1 

Měření 
2 

Měření 
3 

Měření 
4 

Měření 
5 

Měření 
6 

Měření 
7 

Dikvát 

0,020 0,0202 0,0202 0,0216 0,0217 0,0202 0,0206 0,0194 
0,040 0,0449 0,0400 0,0412 0,0403 0,0373 0,0391 0,0386 
0,200 0,1918 0,2041 0,1984 0,1847 0,1891 0,1895 0,1829 
2,000 1,9133 1,8078 1,9346 1,9449 1,9958 1,9485 1,9274 

Parakvát 

0,020 0,0232 0,0203 0,0153 0,0158 0,0233 0,0227 0,0161 
0,040 0,0528 0,0464 0,0508 0,0443 0,0447 0,0448 0,0450 
0,200 0,1916 0,2108 0,2121 0,2000 0,2182 0,2123 0,2058 
2,000 2,1191 2,1367 2,0651 2,1370 2,2297 2,1136 2,1737 
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4.2.1 Přesnost a správnost 
Přesnost byla stanovena opakovanou analýzou jako relativní směrodatná odchylka sedmi 

obohacených vzorků bramborové nati na čtyřech hladinách (0,02; 0,04; 0,2 a 2 mg × kg–1). 
Správnost byla stanovena jako výtěžnost 99 % pro dikvát a 107 % pro parakvát. U obou analytů 
byly splněny limitní akceptovatelné hodnoty 70–120 %. Střední přesnost analytické metody pro 
stanovení dikvátu byla 4,4 % a 7,1 % pro stanovení parakvátu. Hodnota relativní střední 
přesnosti vyhovuje zadanému kritériu přijatelnosti 20 %. Souhrn výsledků je možné najít 
v Tabulce 17. 

Jako mez kvantifikace byla, na základě validačních parametrů, zvolena nejnižší úspěšně 
validovaná hladina 0,02 mg × kg–1. 

Tabulka 17: Vyhodnocení přesnosti a správnosti stanovení dikvátu a parakvátu v rostlinném materiálu 

Analyt 
Validační 
hladina 

(mg × kg–1) 

Průměrný 
stanovený 

obsah 
(mg × kg–1) 

Stanovená 
přesnost 

(mg × kg–1) 

Výtěžnost 
(%) 

Relativní 
přesnost 

(%) 

Správnost 
metody 

(%) 

Relativní 
přesnost 
metody 

(%) 

Dikvát 

0,020 0,0205 0,0008 103 4,0 

99 4,4 
0,040 0,040 0,002 101 6,0 
0,200 0,191 0,007 96 3,9 
2,000 1,92 0,06 96 3,0 

Parakvát 

0,020 0,020 0,004 98 18,9 

107 7,1 
0,040 0,047 0,003 118 7,2 
0,200 0,207 0,009 106 4,3 
2,000 2,14 0,05 107 2,4 

4.2.2 Linearita kalibrace pro rostlinný materiál a bramborové hlízy 
Pracovní rozsah analytu byl zvolen dle validačních parametrů SANTE na pěti 

koncentračních úrovních, vhodných ke sledování MRL od 0,004 do 2 mg × kg–1. Pro vytvoření 
kalibrační křivky byly použity roztoky v 50% metanolu ve vodě (V/V) obohacené o příslušný 
obsah nativní látky a izotopicky značeného standardu (solventová kalibrace). Hodnoty 
koncentrace a relativní odezvy analytů v Tabulce 18 byly proloženy přímkou v Grafu 3. 
Linearita byla ověřena pomocí porovnání druhé mocniny indexu korelace, hodnoty korelace 
s validačními kritérii. 
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Tabulka 18: Relativní odezvy analytů při kalibračních koncentracích 

Koncentrace 
(ng × ml-1) 

Hladina 
(mg × kg–1) 

Relativní odezva (-) 

Dikvát Parakvát 

1,0 0,004 0,0368 0,0780 
5,0 0,020 0,1537 0,2748 
10,0 0,040 0,3378 0,5679 
50,0 0,200 1,4866 2,6096 
500,0 2,000 15,1730 24,7207 

 

  

Graf 3: Kalibrační přímky dikvátu (vlevo) a parakvátu (vpravo) 

4.2.3 Selektivita  
Posouzení selektivity metody proběhlo na základě porovnání směrnic solventové a 

matricové kalibrační křivky. Matricová kalibrace byla vytvořena na čtyřech koncentračních 
hladinách pomocí přídavku nativní látky a ILIS do extraktu bramborové nati. Pro obě kalibrační 
řady byla vytvořena kalibrační křivka závislosti koncentrace na relativní odezvě analytu, 
vypočtené jako podíl plochy pod píkem analytu a ILIS.  

Shodnost kalibračních křivek v Tabulce 19 vyhovuje kritériu přijatelnosti 90-110 % pro 
selektivitu metody. Naměřená data potvrzují možnost použití solventové kalibrace, za 
předpokladu použití izotopicky značených interních standardů. 
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Tabulka 19: Selektivita metody 

Analyt Validační hladina  
(mg × kg–1) 

Relativní odezva 
solventové kalibrace (-) 

Relativní odezva matricové 
kalibrace (-) 

  0,020 0,1540 0,1480 
  0,040 0,3380 0,3030 
Dikvát 0,200 1,4870 1,4710 
  2,000 15,1730 14,6820 
  Směrnice (-) 7,5835 7,3386 
  Shodnost % 96,77 
  0,020 0,2750 0,2630 
  0,040 0,5680 0,5560 
Parakvát 0,200 2,6100 2,6380 
  2,000 24,7210 26,5110 
  Směrnice (-) 12,3228 13,2528 
  Shodnost % 107,55 

4.2.4 Matriční efekty 
Pomocí kalibračních křivek sestrojených na základě odezvy analytu na jednotlivých 

hladinách solventové a matricové kalibrace byl vyhodnocen efekt matrice na odezvu dikvátu a 
parakvátu. Porovnáním směrnic kalibračních přímek byla zjištěna procentuální změna odezvy.  

V případně dikvátu docházelo v přítomnosti extraktu bramborově nati k zesílení signálu o 
45 %. U parakvátu naopak přítomnost extraktu snižovala odezvu signálu o 35 % a docházelo 
k tzv. supresi signálu. Rozdíly strmosti kalibračních přímek je možné sledovat v Grafech 4 a 5.  

Graf 4: Srovnání matricové a solventové kalibrace dikvátu 
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Graf 5: Srovnání matricové a solventové kalibrace parakvátu 

4.3 Validace dikvátu a parakvátu v bramborových hlízách 

Vzorky bramborových hlíz byly validovány na hladině 0,02 mg × kg–1 pro parakvát, 
odpovídající MRL v bramborových hlízách. V případě dikvátu byla validace provedena na 
hladinách 0,02 a 0,107 mg × kg–1 splňujících podmínky pro kontrolu MRL. K validaci dikvátu 
na hladině 0,107 mg × kg–1 byl použit referenční materiál z testu způsobilosti EURL. 

Pro měření bylo vždy použito šest nebo sedm. Vzorky pro validaci byly připraveny stejným 
postupem jako vzorky rostlinného materiálu a pro kvantifikaci byla použita stejná kalibrace. 
Výsledky jednotlivých měření jsou uvedeny v Tabulce 20. 

Tabulka 20: Naměřená data pro validaci dikvátu a parakvátu v bramborových hlízách (mg × kg–1). 

Analyt Validační 
hladina 

Měření 
1 

Měření 
2 

Měření 
3 

Měření 
4 

Měření 
5 

Měření 
6 

Měření 
7 

Dikvát 
0,020 0,0211 0,0207 0,0196 0,0208 0,0220 0,0212 0,0203 
0,107 0,1102 0,1081 0,1039 0,1077 0,1109 0,1113 - 

Parakvát 0,020 0,0223 0,0176 0,0148 0,0200 0,0211 0,0175 0,0200 

4.3.1 Přesnost a správnost 
Ověření správnosti a přesnosti metody pro stanovení v bramborových hlízách bylo 

provedeno opakovanou analýzou obohacených vzorků na hladině 0,02 mg × kg–1 a vícenásobnou 
analýzou referenčního materiálu získaného v rámci účasti v testu způsobilosti pořádaném 
EURL. Referenční vzorek představoval bramborový homogenát obsahující dikvát o 
koncentraci 0,107 mg × kg–1. U dikvátu bylo dosaženo relativní přesnosti stanovení 3,1 % a 
správnosti 103 %. V případě parakvátu bylo dosaženo relativní přesnosti 13,6 % a správnosti 
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95 %. Vypočtené hodnoty relativních přesností a správnosti v Tabulce 21 vyhovují zadaným 
kritériím relativní přesnosti 20 % a správnosti metody v rozmezí 70–120 %. 

Jako mez kvantifikace byla, na základě validačních parametrů, zvolena nejnižší úspěšně 
validovaná hladina 0,02 mg × kg–1. 

Tabulka 21: Vyhodnocení přesnosti a správnosti stanovení dikvátu a parakvátu v bramborách 

Analyt 
Validační 
hladina 

(mg × kg–1) 

Průměrný 
stanovený 

obsah 
(mg × kg–1) 

Stanovená 
přesnost 

(mg × kg–1) 

Výtěžnost 
(%) 

Relativní 
přesnost 

(%) 

Správnost 
metody 

(%) 

Relativní 
přesnost 
metody 

(%) 

Dikvát 
0,020 0,0208 0,0007 104 3,6 

103 3,1 
0,107 0,109 0,003 102 2,5 

Parakvát 0,020 0,019 0,003 95 13,6 95 13,6 

4.3.2 Matriční efekty 
Pomocí kalibračních křivek sestrojených na základě odezvy analytu na jednotlivých 

hladinách solventové a matricové kalibrace byl vyhodnocen efekt matrice na odezvu dikvátu a 
parakvátu. Porovnáním směrnic kalibračních přímek byla zjištěna procentuální změna odezvy. 

V případně obou analytů docházelo v přítomnosti extraktu z bramborových hlíz k zeslabení 
odezvy nativní látky. Síla signálu v matrici poskytovaná dikvátem byla snížena o 65 %, odezva 
parakvátu byla zásadně ovlivněna přítomností matrice, kdy docházelo k více jak 90% 
poklesu odezvy. Rozdíly strmosti kalibračních křivek je možné sledovat v Grafech 6 a 7. 
 

 
 
 

Graf 6: Srovnání matricové a solventové kalibrace dikvátu 
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4.3.3 Selektivita 
Hodnocení selektivity metody bylo provedeno porovnáním shodnosti směrnic solventové a 

matricové kalibrační křivky připravené do extraktu brambor. Vypočtená hodnota shodnosti 
v Tabulce 22 vyhovuje kritériu přijatelnosti 90-110 %. Naměřená data potvrzují možnost 
použití solventové kalibrace ke kvantifikaci reálných vzorků hlíz brambor, za předpokladu 
použití ILIS.  

Tabulka 22: Selektivita metody 

  

Analyt Validační hladina  
(mg × kg–1) 

Relativní odezva 
solventové kalibrace (-) 

Relativní odezva 
matricové kalibrace (-) 

Dikvát 

0,020 0,0610 0,0587 
0,200 0,5747 0,5770 
0,800 2,3732 2,3648 

Směrnice (-) 2,9726 2,9623 
Shodnost % 99,65 

Parakvát 

0,020 0,1229 0,1232 
0,200 1,1091 1,1180 
0,800 4,4968 4,5193 

Směrnice (-) 5,6173 5,6443 
Shodnost % 100,48 

Graf 7: Srovnání matricové a solventové kalibrace parakvátu 
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4.4 Validace dikvátu a parakvátu v suchých krmných surovinách 

4.4.1 Přesnost a správnost v obilovinách 
Vzorky obilnin byly validovány na třech hladinách v rozmezí 0,01–0,1 mg × kg–1. MRL se 

dikvátu a parakvátu se pohybují nad hodnotou 0,02 mg × kg–1, ale současným trendem je jejich 
neustálé snižování. Vzhledem k této skutečnosti byla jako nejnižší validovaná koncentrace 
obou analytů zvolena hladina 0,01 mg × kg–1. Výsledky vícenásobných měření parakvátu a 
dikvátu v obohacené kukuřici jsou zobrazeny v Tabulce 23. 

Tabulka 23: Naměřená data pro validaci dikvátu a parakvátu v obilovinách (mg × kg– 1) 

Analyt Validační 
hladina 

Měření 
1 

Měření 
2 

Měření 
3 

Měření 
4 

Měření 
5 

Měření 
6 

Dikvát 
0,010 0,0090 0,0098 0,0099 0,0093 0,0093 0,0089 
0,020 0,0187 0,0192 0,0183 0,0183 0,0175 0,0176 
0,100 0,0941 0,0933 0,0950 0,0951 0,0958 0,0943 

Parakvát 

0,010 0,0087 0,0086 0,0091 0,0090 0,0089 0,0091 
0,020 0,0187 0,0189 0,0181 0,0187 0,0190 0,0191 
0,100 0,0985 0,1002 0,1014 0,0969 0,0983 0,0959 
0,193 0,2232 0,2226 0,2230 0,2212 0,2227 0,2242 

Validační parametry byly ověřeny, jak vícenásobnou analýzou obohacených vzorků 
kukuřice, tak analýzou referenčního materiálu, rýžové mouky. Tento referenční materiál byl 
získán při účasti v testu způsobilosti pořádaném EURL v roce 2020 a obsahoval 
0,193 mg × kg– 1 parakvátu.  

Výtěžnost a relativní přesnost pro jednotlivé validované hladiny je zobrazena v Tabulce 24. 
Relativní přesnost metody pro analýzu dikvátu byla stanovena jako 3,3 % a 1,8 % pro parakvát. 
Správnost stanovená, jako výtěžnost analytů 91 % pro dikvát a 99 % pro parakvát, splnila 
kritéria správnosti (70–120 %). 
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Tabulka 24: Vyhodnocení přesnosti a správnosti stanovení dikvátu a parakvátu v obilovinách 

Analyt 
Validační 
hladina 

(mg × kg–1) 

Průměrný 
stanovený 

obsah 
(mg × kg–1) 

Stanovená 
přesnost 

(mg × kg–1) 

Výtěžnost 
(%) 

Relativní 
přesnost 

(%) 

Relativní 
přesnost 
metody 

(%) 

Správnost 
metody 

(%) 

Dikvát 
0,010 0,0092 0,0003 92 2,8 

3,3 91 0,020 0,0179 0,0008 90 4,6 
0,100 0,092 0,002 92 2,0 

Parakvát 

0,010 0,0089 0,0002 89 2,3 

1,8 99 
0,020 0,0187 0,0004 94 1,9 
0,100 0,099 0,002 99 2,0 
0,193 0,223 0,001 115 0,4 

4.4.2 Přesnost a správnost v luštěninách 
Vzorky luštěnin byly validovány v sóji, lupině a sójovém šrotu z důvodu složitosti 

luštěninových matric. Nejnižší validovaná hladina byla zvolena na základě hodnoty MRL 
parakvátu v sójových bobech 0,02 mg × kg–1. Výsledky měření parakvátu a dikvátu jsou 
uvedeny v Tabulce 25. 

Tabulka 25: Naměřená data pro validaci dikvátu a parakvátu v luštěninách (mg × kg–1) 

Validační parametry byly ověřeny vícenásobnou analýzou obohacených vzorků sóji, lupiny 
a sójového šrotu. Výtěžnost a relativní přesnost pro jednotlivé validované hladiny je zobrazena 
v Tabulce 26. Validace dikvátu byla provedena se správností 92 % a relativní přesností 4,5 %. 
V případě parakvátu bylo dosaženo 98% správnosti s 7,8% relativní přesností. Na všech 
hladinách u obou parametrů byly splněny kritéria pro správnost (70–120 %) a přesnost (<20 %). 

Matrice sójového šrotu vykazovala jednu z největších relativních odchylek měření parakvátu 
v celé validaci. Snížení přesnosti měření bylo způsobeno složitostí matrice snižující výtěžek a 
odezvu parakvátu. Matricový efekt také způsoboval výrazné snížení odezvy konfirmačních 
iontových přechodů, u kterých se hodnota poměru signálu k šumu pohybovala blízko limitní 

Analyt Luštěnina Validační 
hladina 

Měření 
1 

Měření 
2 

Měření 
3 

Měření 
4 

Měření 
5 

Měření 
6 

Dikvát 

Lupina 0,0200 0,0205 0,0204 0,0189 0,0193 0,0191 0,0173 
Sójový šrot 0,0200 0,0133 0,0142 0,0145 0,0150 0,0157 0,0147 
Sója 0,0200 0,0181 0,0182 0,0173 0,0174 0,0177 0,0167 
Sója 0,1000 0,0926 0,0895 0,0899 0,0886 0,0916 0,0934 

Parakvát 

Lupina 0,0200 0,0226 0,0220 0,0218 0,0219 0,0212 0,0181 
Sójový šrot 0,0200 0,0153 0,0213 0,0154 0,0175 0,0171 0,0188 
Sója 0,0200 0,0192 0,0196 0,0195 0,0203 0,0196 0,0188 
Sója 0,1000 0,0993 0,0961 0,0968 0,1008 0,1051 0,1047 
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hodnotě 3. Vzhledem k takto silnému vlivu matrice sójového šrotu na analýzu by nebylo možné 
validovat parakvát na nižší hladině. 

Tabulka 26: Vyhodnocení přesnosti a správnosti stanovení dikvátu a parakvátu v luštěninách 
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D
ik

vá
t  Lupina 0,020 0,019 0,001 96 6,0 

92 4,5 Sójový šrot 0,0200 0,0146 0,0008 98 5,5 
Sója 0,0200 0,0176 0,0005 88 3,0 
Sója 0,100 0,091 0,002 91 2,1 

Pa
ra

kv
át

 Lupina 0,020 0,021 0,002 106 7,6 

98 7,8 Sójový šrot 0,020 0,018 0,002 88 12,8 
Sója 0,0200 0,0195 0,0005 98 2,6 
Sója 0,100 0,100 0,004 101 3,8 

4.4.3 Přesnost a správnost v olejninách 
Vzorky sezamu byly validovány na třech hladinách v rozmezí 0,01–0,1 mg × kg–1. Nejnižší 

validovaná hladina obou analytů byla zvolena podle MRL dikvátu v sezamu. Výsledky měření 
parakvátu a dikvátu jsou zobrazeny v Tabulce 27. 

Tabulka 27: Naměřená data pro validaci dikvátu a parakvátu v olejninách (mg × kg–1) 

Analyt Validační 
hladina 

Měření 
1 

Měření 
2 

Měření 
3 

Měření 
4 

Měření 
5 

Měření 
6 

Dikvát 
0,0100 0,0090 0,0098 0,0099 0,0093 0,0093 0,0089 
0,0200 0,0187 0,0192 0,0183 0,0183 0,0175 0,0176 
0,1000 0,0941 0,0933 0,0950 0,0951 0,0958 0,0943 

Parakvát 
0,0100 0,0087 0,0090 0,0089 0,0091 0,0086 0,0088 
0,0200 0,0186 0,0178 0,0174 0,0173 0,0195 0,0173 
0,1000 0,0987 0,0988 0,0997 0,0974 0,0989 0,0997 

Validační parametry byly ověřeny vícenásobnou analýzou obohacených vzorků sezamu. 
Výtěžnost a relativní přesnost pro jednotlivé validované hladiny je zobrazena v Tabulce 28. 
Relativní přesnost metody pro analýzu dikvátu a parakvátu byla stanovena shodně jako 3,2 %. 
Správnost stanovená, jako výtěžnost analytů 93 % pro dikvát a 92 % pro parakvát, splnila 
kritéria správnosti (70–120 %). 
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Tabulka 28: Vyhodnocení přesnosti a správnosti stanovení dikvátu a parakvátu v olejninách 

Analyt 
Validační 
hladina 

(mg × kg–1) 

Průměrný 
stanovený 

obsah 
(mg × kg–1) 

Stanovená 
přesnost 

(mg × kg–1) 

Výtěžnost 
(%) 

Relativní 
přesnost 

(%) 

Správnost 
metody 

(%) 

Relativní 
přesnost 
metody 

(%) 

Dikvát 
0,0100 0,0094 0,0004 94 4,3 

93 3,2 0,0200 0,0183 0,0006 91 3,4 
0,100 0,095 0,001 95 0,9 

Parakvát 
0,0100 0,0089 0,0002 89 2,1 

92 3,2 0,0200 0,0180 0,0009 90 5,0 
0,100 0,099 0,001 99 0,9 

4.4.3.1 Test způsobilosti 
Validovaná metoda byla použita ke stanovení obsahu dikvátu a parakvátu v rámci testu 

způsobilosti pořádaném EURL v roce 2021. Analyzovaným vzorkem bylo neloupané sezamové 
semeno obsahující 13 polárních pesticidních látek včetně dikvátu a parakvátu. Testu se 
zúčastnilo 86 laboratoří, z nichž více jak 30 analyzovalo dikvát a parakvát. Způsobilost 
laboratoří byla hodnocena na základě z-skóre, vypočteného podle rovnice (1). 

 |𝑧| =
𝑥! − 𝑥"
(𝑥" ∙ 0,25)

 (1) 

x1 – naměřený obsah 
x2 – vztažná hodnota 
 
Hodnoty |z| ≤ 2 jsou považovány jako vyhovující. Předběžné hodnocení testu, pomocí  

z-skóre v Tabulce 29, prokázalo způsobilost validované metody. 

Tabulka 29: Výsledky účasti v kruhovém testu EUPT-SRM16 

Analyt Naměřený obsah 
(mg × kg–1) 

Vztažná hodnoty  
(mg × kg–1) 

Relativní směrodatná 
odchylka (%) 

z-skóre  
(-) 

Dikvát 0,241 0,244 24,7 –0,1 
Parakvát 0,253 0,262 25,0 –0,2 

4.4.4 Mez kvantifikace metody stanovení dikvátu a parakvátu v krmných surovinách 
Podle validačních parametrů se za limit kvantifikace považuje nejnižší validovaná hladina, 

splňující požadavky na identifikaci a parametry metody pro správnost a přesnost. Na všech 
validačních hladinách bylo možné detekovat nejméně dva iontové přechody. Všechny 
validované suroviny vyhověly požadavkům správnosti a současně maximální přípustné 
hodnotě relativní přesnosti. 
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Za mez kvantifikace je tedy možné považovat každou nejnižší validovanou hladinu pro 
danou surovinu. V matricích obilovin a olejnin byla mez kvantifikace stanovena jako 
0,01 mg × kg–1 a v případě luštěnin jako 0,02 mg × kg–1. 

4.4.5 Linearita kalibrace pro krmné suroviny 
Pro analýzu suchých krmných surovin byla vytvořena kalibrační řada o pěti koncentracích. 

Její linearita byla ověřena pomocí hodnoty koeficientu determinace získaným sestrojením 
kalibrační přímky (Graf 8) z hodnot koncentrace a relativní odezvy analytů v Tabulka 30. 
Koeficient determinace stanovený pro oba analyty jako 1,000 splňoval validační kritéria pro 
linearitu 0,995. 

Tabulka 30: Relativní odezva kalibračních hladin dikvátu a parakvátu 

Koncentrace  
(ng × ml-1) 

Hladina 
(mg × kg–1) 

Relativní odezva (-) 
Dikvát Parakvát 

1,0 0,008 0,0293 0,0566 
2,5 0,020 0,0676 0,1310 
5,0 0,040 0,1354 0,2559 
25,0 0,200 0,7026 1,2656 
100,0 0,800 2,7712 5,0641 
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Graf 8: Kalibrační přímky dikvátu (vlevo) a parakvátu (vpravo) 
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4.4.6 Matriční efekty v suchých krmných surovinách 
Porovnáním odezvy analytů v solventové a matriční kalibraci byl zjištěn výrazný matriční 

efekt jednotlivých validovaných krmných surovin uvedený v Grafu 9. Odezva dikvátu napříč 
všemi surovinami dosahovala asi jedné třetiny síly signálu odpovídající koncentrace 
v kalibraci. V případě parakvátu přítomnost matrice snižovala odezvu o více jak 90 %. 

Graf 9: Matriční efekt suchých krmných surovin 

4.4.7 Selektivita metody pro analýzu krmných surovin 
Posouzení selektivity metod proběhlo na základě porovnání směrnic solventové a matricové 

kalibrační křivky. Matricová kalibrace byla vytvořena na třech koncentračních úrovních 
pomocí přídavku nativní látky a ILIS do extraktů suchých krmných surovin. 

Shodnosti kalibračních křivek v Tabulce 31 vyhovují kritériu přijatelnosti 90-110 % pro 
selektivitu metody. Naměřená data potvrzují možnost použití solventové kalibrace, za 
předpokladu použití izotopicky značených interních standardů. Při opakovaném měření 
solventové kalibrace byla pozorována proměnlivá relativní odezva obou analytů v závislosti na 
zanesení iontového zdroje hmotnostního spektrometru. 
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Tabulka 31: Shodnost solventové kalibrace s kalibrací připravenou do matrice (%) 

Surovina Obiloviny Luštěniny Olejniny 

Analyt 
Validační 
hladina 

(mg · kg-1) 

Relativní 
odezva 

solventové 
kalibrace 

(-) 

Relativní 
odezva 

matricové 
kalibrace 

(-) 

Relativní 
odezva 

solventové 
kalibrace 

(-) 

Relativní 
odezva 

matricové 
kalibrace 

(-) 

Relativní 
odezva 

solventové 
kalibrace 

(-) 

Relativní 
odezva 

matricové 
kalibrace 

(-) 

Dikvát 

0,02 0,0676 0,0639 0,0610 0,0628 0,0660 0,0648 
0,2 0,7026 0,6300 0,5747 0,5954 0,6520 0,6350 
0,8 2,7712 2,6500 2,3732 2,3937 2,7448 2,5709 

Směrnice (-) 3,4615 3,3284 2,9726 2,9904 3,4478 3,2164 
Shodnost % 96,15 100,60 93,29 

Parakvát 

0,02 0,1310 0,1281 0,1229 0,1265 0,1277 0,1254 
0,2 1,2656 1,2521 1,1091 1,1938 1,2711 1,2875 
0,8 5,0641 5,1337 4,4968 4,6366 5,1827 4,9702 

Směrnice (-) 6,3261 6,4305 5,6173 5,7711 6,4904 6,1928 
Shodnost % 101,65 102,74 95,41 

4.5 Analýza vzorků odebraných v rámci polního pokusu 

Při analýze bramborové nati ošetřené přípravkem Reglone obsahujícím dikvát byl stanoven 
obsah dikvátu 15 mg × kg-1 s relativní odchylkou 8,3 %.  

Při měření ošetřené nati byly analyzovány dva typy vzorků. V prvním případě se jednalo o 
zmražený vzorek, který byl následně pomletý. Vzhledem k nedostatečnému rozmělnění vzorku 
bylo přistoupeno k přemletí za přídavku tekutého dusíku. Přemletím bylo dosaženo účinnější 
dezintegrace vzorku na stejném mlýnku. Oba vzorky byly následně podrobeny stejné extrakční 
proceduře a analyzovány. Z porovnání průměrných hodnot a relativních odchylek stanoveného 
obsahu dikvátu v Tabulce 32, je možné vyvodit závěr, že homogenita vzorku mletého bez 
přídavku kapalného dusíku byla dostatečná. 

Tabulka 32: Kvantifikace obsahu dikvátu v ošetřené bramborové nati. 

Úprava 
vzorku Měření Obsah 

(mg × kg–1) 
Průměr 

(mg × kg–1) 
Přesnost 

(mg × kg–1) 
Relativní 

přesnost (%) 

Mletí 
zmrzlého 
vzorku 

1 14 
15 1 8,3 2 15 

3 17 

Mletí s 
kapalným 
dusíkem 

1 16 
15 1 8,3 2 14 

3 15 
 
Stanovený obsah dikvátu (Tabulka 33) v hlízách ošetřené rostliny se nacházel pod mezí 

kvantifikace metody pro stanovení dikvátu v bramborových hlízách, proto není možné brát tuto 
hodnotu jako kvantifikovaný obsah. Na základě hodnot poměru signálu k šumu mezi 100–150, 
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byl prokázán obsah dikvátu v bramborách. Vzhledem k MRL 0,1 mg × kg–1 v bramborových 
hlízách se jedná o velmi nízký obsah. 

Tabulka 33: Kvantifikace obsahu dikvátu v ošetřených bramborách. 

Měření Obsah  
(mg × kg–1) 

Průměr  
(mg × kg–1) 

Přesnost 
(mg × kg–1) 

Relativní 
přesnost (%) 

1 0,007 
0,006 0,001 18,3 2 0,007 

3 0,005 

4.6 Analýza dikvátu a parakvátu v krmných surovinách 

Při sledování obsahu dikvátu a parakvátu v suchých krmných surovinách bylo celkově 
analyzováno 10 vzorků obilovin, 12 vzorků olejnin a 8 vzorků luštěnin. Informace o původu 
vzorku nebyly dostupné. V případě vzorku, jako je sója, se dá ovšem předpokládat dovoz ze 
zemí mimo Evropskou unii. 

Při screeningu obsahu dikvátu a parakvátu v suchých krmných surovinách byl detekován 
pozitivní vzorek slunečnicového šrotu s obsahem dikvátu. Opakovanou analýzou vzorku byl 
ověřen stanovený obsah (Tabulka 34). 

Průměrný obsah 0,0112 mg × kg–1 splňoval MRL 0,09 mg × kg-1 pro slunečnicové semeno. 
Vzhledem k tomu, že se nejednalo o identické suroviny, mělo by podle nařízení Evropské 
komise dojít k přepočtu na původní surovinu. V případě slunečnicového šrotu by došlo ke 
zvýšení limitu s ohledem na množství vyextrahovaného oleje. Na základě této skutečnosti je 
možné tvrdit, že se naměřený obsah nacházel hluboko pod MRL. 

Tabulka 34: Naměřený obsah dikvátu ve slunečnicovém šrotu 

Měření Obsah 
(mg × kg–1) 

Průměr 
(mg × kg–1) 

1 0,0109 
0,0112 

2 0,0115 
 

Na základě změny odezvy ILIS v extraktech vzhledem ke kalibraci byl vytvořen Graf 8 
popisující matricový efekt jednotlivých surovin. Potlačení signálu bylo napříč všemi matricemi 
poměrně vyrovnané, což je vzhledem k rozdílné složitosti matric neočekávaný výsledek. 
Z Grafu 10 je patrné, že výrazně větší potlačení signálu bylo pozorováno u parakvátu. Podobný 
trend byl zaznamenán u extraktu bramborových hlíz.  
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Graf 10: Matricový efekt suchých krmných surovin 
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Z porovnání rozdílu odezvy izotopicky značeného standardu (ILIS) přidaného před a po 
extrakci byl vytvořen Graf 11 výtěžnosti dikvátu a parakvátu ve vybraných krmných 
surovinách. 

Obiloviny poskytovaly nejvyšší výtěžky ILIS bez ohledu na použitou surovinu. Velké 
rozdíly napříč surovinami byly pozorovány u olejnin a luštěnin, kdy se výtěžnost pohybovala 
v rozmezí 5–65 %. V případě luštěnin bylo snížení výtěžnosti způsobeno použitím kyseliny 
chlorovodíkové, diskutované v kapitole optimalizace. Suroviny s vyšším obsahem tuků 
poskytovali celkově nejnižší výtěžky ILIS. 

Vzhledem k nízkým výtěžkům, je k zajištění správných výsledků nutné volit přídavek ILIS 
před extrakcí. 

Graf 11: Výtěžnost ILIS v suchých krmných surovinách 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo optimalizovat stanovení dikvátu a parakvátu pomocí metody  
LC-MS/MS a provést sledování obsahu analytů ve vybraných vzorcích suchých krmných 
surovin. 

Na každé z matric bylo vyzkoušeno několik procedur založených na okyseleném metanolu 
jako extrakčním činidle. V případě olejnin a luštěnin došlo úpravou postupu k výraznému 
zvýšení výtěžnosti. Zkoumáním vlivu vymražení extraktu nebyl prokázán zásadní vliv na 
výtěžnost u všech analyzovaných vzorků. Vynechání kroku vymražení zásadně zrychluje 
metodu stanovení. 

Výsledné extrakční postupy poskytovaly dostatečné výtěžky analytů a bylo je možné využít 
k validacím.  

Metoda byla úspěšně validována na jednotlivých zástupcích třech základních skupin krmiv, 
obilovin, olejnin a luštěnin, dále pak na vzorcích čerstvého rostlinného materiálu a 
bramborových hlízách. Validované hladiny analytů splňovaly kritéria pro kontrolu MRL. 

Ověření správnosti metody pro vybrané skupiny vzorků bylo provedeno pomocí 
referenčních materiálů, kdy ve všech případech bylo dosaženo dostatečné výtěžnosti. 
Způsobilost celé analytické metody byla ověřena úspěšným absolvováním kruhového testu. 

V části věnované polnímu pokusu, byla provedena analýza dikvátem ošetřených částí 
bramborového porostu. Analýzou byla zjištěna přítomnost dikvátu v bramborových hlízách pod 
hranicí LOQ naší metody, obsah dikvátu v rostlinném materiálu byl úspěšně kvantifikován. 

Vytvořená metoda byla aplikována při sledování obsahu reziduí dikvátu a parakvátu 
v suchých krmných surovinách. Z třiceti prověřených vzorků byl zaznamenán jediný vzorek 
s obsahem dikvátu nad mezí stanovitelnosti. Jednalo se o slunečnicový šrot s obsahem dikvátu 
0,0112 mg × kg–1.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

APCI – chemická ionizace za atmosférického tlaku 
DSPE – extrakce disperzní pevnou fází 
EFSA – Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
ESI – ionizace elektrosprejem 
EUPT-SRM16 – European Union Proficiency Test for Single Residue Method 16 
EURL – referenční laboratoře Evropské unie 
FA – kyselina mravenčí 
GC – plynová chromatografie 
GC-MS/MS – plynová chromatografie s hmotnostně spektrofotometrickou detekcí 
HCl – kyselina chlorovodíková 
HPLC – vysokoúčinná kalinová chromatografie 
ILIS – izotopicky značený vnitřní standard 
LC – kapalinová chromatografie 
LC-MS – kapalinová chromatografie s hmotnostně spektrofotometrickou detekcí 
LC-MS/MS – kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií 
ME – matricový efekt 
MetOH – metanol 
MRL – maximální hladina reziduí 
MS – hmotnostní spektrometrie 
NADP –oxidovaný nikotinamiddinukleotid fosfát 
ODS (C18) – oktadecyl silan 
POR – přípravek na ochranu rostlin 
PSA – primární-sekundární amin 
RASFF – Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva 
SPE – extrakce na pevné fázi 
SRM – sledování vybrané reakce iontu 
UHPLC – ultra-vysokoúčinná chromatografie 


