
3. Kis6rleti r6sz

3.1. Alkalmazottelj6risok

3.1.1. Mintik k6szit6se

Kis6rleteink sonin ttibb. ktliinbdz<i m6dszerrel k6sziilt mintrit hasmrlltunk. A

korribban alkalmazott analitikai m6dszer fejleszt6s6hez, valk6i siirga szinfi miil6pb6l (Balta 6s

Balta Kft, Valk6, Magyarorsz6g) analitikai m6rlegen m6rt megfelelci t6megii mintat tovribbi

kezel6s n6lkiil hasznriltuk fel.

Az afiitriz bomliisterm6kek grizkomatogriifiiis kimutatris6hoz a siirga, valk6i mtil6p

minta analitikai m6rlegen bem6rt r6szlet6t addicionriltuk az alitbbi m6don: a viaszt 65-70'C-

os vizfiird6 fiildtt 6raiivegen megolvasztva acetonos tiirzsoldat megfelelS mennyis€gil

r6szlet6t pipettriznrk a m6g olvadt rillapotu viaszhoz. Az acetonitril elprirolgiisa utrin a mintiit

halad6ktalanul, m6g a viasz megszikirdulisa el6tt, egy aluf6lirlval b6lelt kristrilyosit6 ed6nybe

tint6thik. majd term6szetes, nem forszirozott lehfl6s ftjin, szobah6m6rs6kleten szikirdult

meg. Az adal6kokist minden minta eset6ben a m6lyhiit6ben t6rolt 10000 ppm koncentnici6jir

tiirzsoldatb6l frissen k6szitett higitdssal v6geztiik.

Az analitikai m6dszer fejlesa6s soren azt tapasaaltuk, hogy a srirga valk6i miil6pben a

kumafosz csricsa t<ibb, a m6hviaszban l6v<i pokiris szennyez<i komponens zavar6 csricsdval

egyiitt lethat6 a kromatogramban (koeltci6 miatt). M6sr6szr6l, brir a r-fluvalinit a

kromatogram v6g1n, zavar6 csricsok n6lkiil eluril6dik, azonban az Atienza 6s munkat6rsai

eltal kdzdlt publikrici6ban [29] is leirt metabolit csricsok megielen6se miatt, a tisairrs

hatrisfokrinak nyomon k6vet6s6re az anyamolekula csircs teriilete megbizhat6an nem

alkalmazhat6. A fentiek figyelembe v6tel6ve[, c6lszerii a szildLrd-folyad6k extrakci6s tisztitesi

m6dszer optimiilis kiiriilm6nyeit feh6r szinii m6hviasz alkalmazrisrival meghatirozni, hiszen

az eltrivolitani kivrint hrirom vegyiilet koncentnici6jrinak v6[toz6sa ez esetben probl6ma

mentesen kdvethet5. A feh6r m6hviasz felhaszniildsrival a fentebb ismertetett m6don

k6szitettiink adal6kolt mint6kat.

3.1.2. Az analitikai mridszer tov6bbfejleszt6se

Az analitikai m6dszer tovribbfejleszt6s6hez a korribban alkalmazott minta-el6k6szit6si

eljririst haszniiltuk, mely Adamczyk 6s munkatiirsai 2007-es publik6ci6j6n [26] alapult.

Analitikai m€rlegen, csavaros kupakkal ziirhat6, l0 ml 6sszt6rfogatu, tiveg centrifugacs6be

m6rtiink be 0,4 g valk6i m6hviaszt 6s 8 ml n-hexint adtunk hozz6. A kupakkal lefedett, de

nem lez6rt centrifugacsdvet vizfiird6n 65-70'C-ra melegitettiik fel 6s l0 percen keresztiil ezen

a h<ifokon tartottuk, kiizben homogenizilva azt. A viasz, szemmel Lithat6an, megolvad6s utiin



felold6dik a fomispontjrihoz kiizeli hrim6rs6kleni n-hexrtrban. Az old6d.is befejezSd6se ut6n a

centrifugacsiivet leziiLrtuk 6s lassan, vizfiird6ben szobah6m6rs6kletre hiit6ttiik le. A viasz

kivrilisa mdr ekkor megkezd<idtitt. A mintiikat ezuten m6lyhtit6ben toviibbi 20 percig

hiitdttiik, ezzel biaosiwa, hogy a lehet6 legtribb viasz v6ljon ki az oldatb6l 6s bealljon a

termikus egyenstly a frizisok ktiz6tt. A minlikat Jouan gy6rtm6nyi, BR4i tipusri S40-es leng<i

rotorral felszerelt hiithet6 centrifug6val el5sztir 8 percig 500 rpm fordulatszrimon, majd l5

percen keresztiil 3800 rpm fordulatsziimon centrifug6ltuk. Az els6, alacsony fordulatsz6m[

centrifug6klLsra azert volt sziiks6g, hogy a centrifuga bels6 tere megkdzelitse a berillitott -9'C-

ot. 8 perc alatt a centrifuga -7'C-ra hdlt le. Centrifug6l's utrin a feliihisz6t lepipettiiauk a

viasz felszin6r6l, majd az extrakci6s l6p6st k6tszer megism6teltiik 8-8 ml old6szenel 6s a

feliilrisz6kat egyesitettiik.

A minta tisztiuisa szil6rd f6zisri extrakci6val tiirt6nt. Az extrakci6hoz Isolute Florisil I

g ttiltetii, 6 ml t6rfogatu oszlopot (Biotage, Uppsala, Sv6dorszig) haszn6ltunk fel. Az SPE

oszlop aktivrilis5t 20 ml n-hexlnnal v6geztiik. Ezurin kdvetkezett a minta felvitele, majd a

szennyez6k eltavolit6sa, amely szint6n 20 ml n-hexrinnal tdrt6nt. Mos6s ut6n a mint5t a

t6lteten 5 perces leveg<i ritszivrlssal besziiritottuk. Az ehici6t 20 ml aceton: hexin=l:l

elegy6vel v6geztiik 6s az elu6tumot csiszolatos giimblombikba fogtuk fel.

A tisaitott minta rot6ci6s vrikuumbep:iLrl6val ttirt6nd szArazra p6rol6sa utrfur a bepiirkisi

marad6kot k6tszer 0,5 milliliter acetonitrilben oldottuk vissza. Az egyesitett minta t6rfogata

igy iisszesen egy milliliter volt, melyet a kromatogr6fi6s analizisig hiit6ben triroltunk 6s az

analizist megel<izben 0,22 pm-es p6rusm6retii, PVDF anyagri fecskend6sziircin sziirtiink.

Az analizist GBC LC 1150 tipusri pumprlval, GBC DI 510D interf6sszel 6s Shimadzu

SPD-M20A di6dasoros detektorral felszerelt k6sziil6kkel v6geztiik. A kromatognlfiris

elv6lasztdshoz Zorbax Extend-Crs (Agilent, 150 x 4,6 mm,5 pm) oszlopot hasm6ltunk. A

k6sz0l6kbe az elemz€shez 20 pl fix t6rfogatu injekril6 hurkot 6pitettiink be. A komponensek

detekuilisa az abszorpci6s maximumuknak megfelel<ien a kdvetkez6 hulliirnhosszakon

t6rt6nt: kumafosz eset6ben 313 nm-en, amitr6z eset6ben 289 nm-en, t-fluvaliniit eset6ben

pedig 254 nm-en. A komponensek meghatrirozris6hoz izokratikus ehici6t alkalmaaunk I

ml/min iramldsi sebess6ggel. Az eluens 80 % acetonitril 6s 20 o/o viz elegye volt, amely teljes

t6rfogatra sz6mitott 0,28% amm6ni6t is tartalmazott. Egy analizis teljes id6tartam6t 20

percben hatiroztuk meg a kis6rleti tapasztalatok alapj6n.
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3.1.3. Az amitriz bomklsterm6keinek vizsgilata

A vizsgiilathoz az irodalmi bevezet<iben ismertetett, Korta 6s munkat6rsai [21] riltal irt

2003-as publikrici6 szolgrilt kiindul6 pontk6nt. A kis6rlethez valk6i srirga mril6p l-1 g tSmegti

r6szleteit a kivtint koncentriici6ra addicion6ltuk 10000 ppm koncentrdci6jri acetonos amitrdz

tdrzsoldatb6l k6szitett 100 ppm koncenreci6ju oldattal. A viaszmint6Lkat iiveg

centrifugacs6ben helyezve 7,5 ml metanol hozz adisa utrln I 6riin keresztiil ultrahangos

fiird6ben kezeltiik. A szonik6kissal el6k6szitett mint6t 20'c-on 4100 rpm fordulatszrlmmal

centrifugriltuk 20 percen keresaiil. A feliihisz6t egy-egy tiszta centrifugacs<ibe pipettazva f6l

6rrira mdlyhtitriben helyeztiik el. A lehiitdtt mintiikat -4'c-on 4100 rpm fordulatszrimon fjabb

20 percig cenrrifugiiltuk. 3 I,5 ml TRIS pufferhez (amelynek kdmhatrlsrit s6sav oldat

adagol6siival el6zetesen pH=9-re rillitomrk be) a centrifugiil:is feliihisz6j6b6l 3,5 ml-t adtunk'

A Crs akliv k6zegri. 3 m[ tdrfogatu sPE ttiltetet el6kezel6sk6nt, 6 ml metanollal, majd 6 ml

metanol:TRIS:10:90 eleggyel akrivrlltuk. Ezutiin felvitriik a ttiltetre a 35 ml t6rfogatu mint6t

ds kdtszer l0 ml metanol:TRlS:10:90 eleggyel mostuk. E' k6vet6en a tdltetet 5 percig

leveg6 iitsziviissal szii.ritottuk v6giil az ehici6 kdtszer 0,5 ml metanollal tortdnt. A mintrikat

0,22 pm-es p6rusm6retti fecskendtiszrir<in szrirtiik.

A GC-MS vizsgrllatokat Bruker Scion sQ 436-GC tipusu berendez6ssel vdgeztiik. A

sziirt minuib6l 1 pl rdrfogatu mintrit injekuiltunk a Br-5 (30 m x 0,25 mm, 0,25 pm:' 5o/o

difenil, 95% dimetit-polisziloxrin) tipusri oszloppal felszerelt giizkromatogrrifba. A mintiit split

injektikissal 1:10 split aniny mellett juttattuk az oszlopra. Az injektor h<imdrsdklete 250'C

volt, az oszlop h6m6rs6klete pedig a kdvetkez<i program szerint v6ltozott: az oszlop kezdeti

h5mdrsdklete 50'C volt, amely 5 percig tartott. majd 2o"C/min felf[it6si sebessdggel 250"C-ra

fiitdtte fel azt. amely h6m6rs6kletet tovribbi 5 percen kereszttil tartott fent a rendszer' Az

analizisid6 igy dsszesen 20 perc volt. Az adatgyrijt6s scan iizemm6dban t6rt6nt.

Ezzel a kisdrleti berendezdssel nem tudtuk megval6sitani a bomliisterm6kek

azonosit6siit. ezert a k6s6bbiekben a NEBiH NTAI Velencei Ndv6nyvdd6szer-analitikai

Laborat6riumrit kdrtiik fel ezen vizsg6latok elv6gz6sdre, ahol LC-MS m6dszert alkalmaztak a

feladat megoldrisdra.
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3.1.4. M6hviasz mintik aktiv szenes kezel6se 6s a kezelt mintik analizise

Az aktiv sz6n adszorbenssel ttirten6 kezel6s c6ljrira laborat6riumi k6sziil6ket

terveztiink 6s 6pitettihk, f6nyk6pe a 17 . irbrin lethat6' A m6hviaszt 6s a megfelel6

mennyis6gfi aktiv szenet az itbrabal oldakln l6that6 sri,rgar6zb6l k6sziilt ed6ny tartalmazza. Az

ed6ny aljrin takilhat6, csavarmenettel elkitott lefejt<i szerelv6nyben l6v6 lyukacsos ac6llemez

felett kiiltinbiiz6 sziir6k elhelyez6s6re nyilik lehet6s6g.

17. dbra

A mihviasz ris. fis cirdra ipi,ett kes.ilik

A k6sziil6k kiizponti egys6ge a sziir6vel felszerelt, srirgar6zb6l k6sziilt reakci6ed6ny,

melyet vez6relhet6 fiit6sli, aluminium tokozrisu fiit<ikiipeny vesz k<iriil. A kezelend6 minta

hSm6rs6klet6nek m6r6se a reakci6t6rben l6v6 brivrircs6ben elhelyezett 6rz6kel6vel tiirt6nik. A

fekete szinii dobozban l6v6 vez6rl6egys6g kijelz6j6n leolvashat6 a reakci6t6r aktuilis

hdm6rs6klete. A reakci6ed6ny aljrira r6gzitett kifoly6 cs6 a batch reaktor tipust kezel6s alatt

zirva tartando. Lehet6s6g van ri.n. ritriraml6sos tipusri kezel6sre, melynek sordn az olvad6k

szabad kifolydsrit biaositjuk. A m6hviasz olvad6k 6s az aktiv sz6n szepariilisrit sziir6ssel

v6geaiik. 2,5 mm iitlagos szemcsem6retii, granulilt aktiv sz6n eset6n 7l pm p6rusm6retii 16z

szitasz6vet megfelel6 elv6lasztist biztositott. A lesz[rt viaszt aluf6li6val b6lelt iiveg

6ntriformriban fogtuk fel. A viaszr6l megszil6rdukis utrin az aluf6lia kiinnyen elt6volithat6
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volt. A reakci6ed6ny fels6 ziir6elem6t ugy alakitottuk ki, hogy argon vagy nitrog6n

g6zbevezet6s segits6g6vel, tulnyomris alkalmazisa mellett is lehessen a sziir6st v6gezni.

3.2. Felhasznilt anyagok 6s eszkiizdk

A kis6rletekhez felhasmrilt m6hviasz k6tf6le tipusba volt sorolhat6: Valk6n el6rillitott

srlrga miil6p (VML r6viditett jelz6ssel) 6s gy6gyszerkiinyvi min6s6gii, feh6r m6hviasz

pasztilla. Rakterk6szlet hirinya miatt a feh6r m6hviasz t<ibb forgalmaz6t6l szrirmazott: az FH

6s FHK jelii viasz a Humanity Aruhia Kft., Budapest, az FPP jelii viasz a Pipere Porta Bt.,

Budapest forgalmaz6t6l. Az addicionrilt viaszmintilLk k6szit6s6hez PESTANALo mdrkajelii

hiteles kumafosz , amitiu 6s t-fluvaliniit anyagmintiikat (Sigrna Aldrich Laborchemikalien

GmbH, Seelze, German) haszniltunk.

A HPLC analizishez haszn6lt eluenst HPLC tisztasagu acetonitrilb6l 6s amm6nia

oldatb6l k6szitettiik (HiPerSolv, VWR Intemational Kft.), mig az extrakci6hoz specirilis, a

peszticidek HPLC analizis6hez ajrinlott min6s6gii n-hex6nt 6s acetont (Pestinorm, VWR

Intemational Kft.), GC-MS analizis eset6ben pedig HPLC tisztas6gu metanolt (Fischer

Scientific, UK) haszniltunk. A sziki.rd frizisri extrakci6hoz HPLC analizis eset6ben ISOLUTE

FLORISIL 1gl6ml SPE-oszlopot (Biotage, Uppsala, Sv6dorszrig), m(g GC-MS analizis

eset6ben LiChrolut RP-18 SPE-oszlopot (Merck, Germany) alkalmaztunk. A felhasznrilt,

tisztitott viz HPLC min6s6gii volt.

A HPLC analizist GBC LC I 150 tipusri pumprival, GBC DI 5l0D interf6sszel 6s

Shimadzu SPD-M20A di6dasoros detektorral felszerelt k6sziil6kkel v6,geztem. A

kromatogrrifiris elviilasa6shoz Agilent Zorbax Extend-Cl8 tipusir 150 mm x 4,6 mm m6retii,

5 pm szemcsem6retti analitikai oszlopot hasznriltam. A GC-MS vizsgillatot Bruker Scion SQ

436-GC tipusir, Br-5 (30 m x 0,25 mm, 0,25 pm; 5% difenil, 95% dimetil-polisziloxiin) tipusit

oszloppal felszerelt k6sziil6kkel v6geztiik.

Az aktivszenes kezel6shez haszn6lt k6sztl6ket kifejezetten ene a c6lra terveztiik,

m6reteaiik. K6t kiil6nbriz6, granulilt aktiv szenet haszn6ltunk fel: SZ-29 azonosit6ji, 2,5 mm

alatti szemcsem6retii (Reanal), illetve Norit GAC 1240w azonosit6jelii (Sigrna-Aldrich)

granul6lt aktiv sz6nnel v6geztiink adszorpci6s kis6rleteket.

3.3. Elv6gzettkis6rletek

3.3.1. Az extrakci6s mintaeltik6szit6s sorin sziiks6ges centrifugdldsi l6p6sek sziminak

meghat6rozisa 6rdek6ben elv6gzett kis6rletek

Az analitikai m6dszer tov:ibbfejleszt6sehez a valk6i srirga miil6p mintib6l iiveg

centrifugacsiivekbe analitikai m6rlegen 0,4055 g 6s 0,4081 g tiimegfi r6szletet mertiink be 6s

8-8 ml normil hexrint adtunk hozzA. K€t tovibbi centrifugacs6be 8-8 ml n-hex6nt
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pipettiztunk. Ezek vak mintak6nt szolgriltak a m6dszerfejlesa6sben. A mintael6k6szit6st a

fent ismertetett m6don v6geztiik, azzal a m6dosiuissal, hogy minden egyes centrifugrikisi

fi:akci6t kiiliin ed6nybe gyfljrdttiink 6s a sziliiLrd flizisri extrakci6 el6tt nem egyesitettiik riket,

hanem minden frakci6t egy-egy tinrill6 mintrinak tekintettiink. A kis6rlet soran azt vizsg6ltuk,

hogy sziiks6ges-e a kor6bban ismertetett m6dszerben haszn6lt hiirom centrifugril6si l6pcs6,

vagy a peszticidek kinyer6s6hez elegend<i k6t l6p6s is.

3.3.2. Az amitr6z bomlisterm6keinek meghatirozisa GC-MS m6dszerrel

A boml6sterm6kek vizsgrilatdhoz a valk6i srirga miil6p minta k6tszer lg-os r6szlet6t

6raiivegen 75'C-os vizfiird6n megolvasaottuk 6s 50 ppm koncentrrici6jri acetonos amitrdz

tdtzsoldat 100 pl-es r6szlet6vel addicioniiltuk (a minta koncentnici6ja igy 5 mg,&g volt) 6s

aluf6lirival b6lelt iiveg edEnyben hagyuk szobah6m6rs6kleten megszilirdulni. Tovribb6, I g

t6megii l0 mgkg amitriu koncentnici6jri viaszmint6t rillitottunk el<i addici6 segits6g6vel. Az

aluf6lia eltiivolitrisa utan a mintael6keszit6st a 3.1.3 alfejezetben ismertetett m6don v6geztiik.

I g addicionrilatlan viaszmintiit hasznriltunk vak mintak6nt. A GC-MS analizist a fent

ismertetett m6don mindh6rom koncentr6ci6ji mintrira elv6geztiik. Az ismertetetten kiviil

tovAbbi k6t param6ter megv6ltoztauis6val is v6geztiink kis6rletet. Az egyik esetben az oszlop

felfiit6si programj6t vriltoztattuk meg: az oszlop kezdeti h6m6rs6klete 80'C volt, melyet 5

percig tartott a rendszer, majd 2O'Clmin felfiit6si sebess6ggel 280'C-ra fiit6tte fel azt, amely

h6m6rs6kletet tovribbi 8 percen keresztiil tartott fent a rendszer. Az analizisid6 igy 6sszesen

23 perc volt. Ezzel az elj6r6ssal analizdltunk 5 6s l0 mg/kg koncentrici6jir mintrikat. A m6sik

esetben az rij felfiit6si program mellett l0 mg/kg koncentfiici6jri, 2 pl t6rfogatu mint6t, 1:5-6s

split ariinnyal injektrilva is analiztiltunk.

3.3.3. Akaricidek aktiv sz6nen, adszorpci6val tiirt6nd eltdvolitlsinak vizsgdlata

(h6m6rs6kle! aktiv sz6nl m6hviasz tbmegariny, kezel6si id6 hatdsa)

Az aktivszenes kezel6s hat:isrinak vizsgilat:ira az al6bbi kis6rleteket v6geaiik el. 50-50

g gy6gyszerktinyvi min6s6gii feh6r m6hviaszt f6z6poh6rban 75"C-os vizfiird6n olvasztottunk

fel 6s 1000 ppm koncentnici6jt amitrrizt, kumafoszt 6s r-fluvalinritot tartalmazo standard

oldattal l0 mg/kg koncentrici6nak megfelel6 m6don addicionriltuk. Az olvadt6kot 5 percig

iivegbottal kevertiik, majd aluf6lirival b6lelt iiveg 6ntdform6ba 6nt6ttiik. Megszilirdulds utin

el6tt I g t6megfi r6szletet vettiink bel6le az aktiv szenes kezel6si kis6rlethez. Egy tov6bbi 50

g-os r6szletet addicionrilatlanul hagyunk 6s aktiv sz6nnel val6 kezel6s el6tt 1 g-os mintit

vettiink bel6le. A mintrikat l0 mlmo/o (5 g) aktiv sz6nnel egyiitt tiiltarttiik a reakci6ed6nybe 6s

f6l 6nin keresztiil l2Gt3'C-on taflomrk, majd elv6geztiik a mintrik sztir6s6t. A sziir6s ut6n



megsziliLrdult viaszb6l 6s a kezel6s el6tt levett mint6kMl, analitikai m6rlegen 0,4 g-os

r6szleteket m6rtiink be 6s a minta-el6k6szit6st az analitikai m6dszer fejlesztese sor6n elv6gzett

kis6rletek tanuls6ga alapjin k6tl6pcs6s centrifugriLissal v6gezttik a korrlbban ismertetett

m6don. A mintakat a HPLC analizis idej6ig hiit6szekr6nyben tiiroltuk 6s az analizis elott 0,22

pm p6rusritm6ni,iii fecskendSsziir5n sziirtiik (1. kistrlet sorozat).

Az eredm6nyek ismeret6ben tovrlbbi kis6rleteket v6geztlink. 50-50 g

gy6gyszerkiinyvi min6s6gii feh6r viaszmint6t (forgalmaz6: Pipere Porta Bt.) I0 mgn<g

koncentrici6ra addicionriltunk 6s a kiivetkezci param6tereket viltoztattuk az el6zo kis6rlethez

k6pest: az eglk minrit I 6rin keresaiil tartottuk l2Gt3'C-on 6s utrina v6geaiik el a szfir6st.

M6sik k6t minta eset6ben az aktiv szenes kezel6st f<iz6pohrirban v6geztiik el, a szuszpenzi6t

m6gneses kever6r'el, folyamatosan kevertettiik. Az egyik mintet 30 percig a mrisikat pedig 1

6r6n keresztiil tartottuk 120'C-on. Az olvad6k h6m6rs6klet6t higanyos h6m6r<ivel

ellen6riaiik. A sziir6shez az igy kezelt elegyet a 120oC-ra felmelegitett k6sziil6kbe tdltitttiik

rit. A megszil6rdult mintrik 0,4 g-os r6szlel,6t analizirltuk a fent ismertetett m6dszerrel. (2.

kisirlet sorozat\

Az elSbbi kis6rlet sorozatban leghat6konyabbnak bizonlult kezel6st

megism6teltiik - a Humanity Kft.-t5l sz6rmaz6 feh6r m6hviasszal. Toviibbri, kezel6st

v6geatink megntivelt (10 g) aktiv sz6n mennyis6ggel is. (3. kisirlet sorozat)

Kis6rleteket v6geztiink a kezel6si h6m6rs6klet hatrisrl,nak vizsgilatira az

adszorpci6 hat6konysriga tekintet6ben. 250 g m6hviaszt l0 mg/kg koncentrici6ra

addicionriltuk 1000 ppm koncentnici6jri, mindhiirom vizsgiiland6 komponenst tartalmaz6

standard oldattal. Majd a minta 50-50 g-os rdszlet6t kezeltiik a k<ivetkez<i h6m6rs6kleteken:

70-75"C,80-85"C, 87-92oC,95-100"C 6s 105-ll0'C. A kezel6si h6mdrsdklet als6 6rt6k6t a

m6hviasz olvad6pontj6t kev6ssel meghalad6 70'C-nak vdlasztotnrk, a fels6 6(6ket pedig a

konibbban alkalmazott l20oC-nrll kev6ssel alacsonyabnak. Az <it elt6r6 h6m6rs6k1eten kezelt

mintdt a korribbiakkal azonos m6don analizriltuk. (4. kisdrlet sorozat)

A hrim6rs6kletemel6s hatrisrinak ellen<irz6se c6lj6b6l, a 4. kis6rletsorozat

eredm6nyeinek ismeret6ben megismeteltiik az el6bbi kis6rleteket aktiv sz6n hozz{adisa

n6lkiil: 90'C-on, ll0'C-on 6s 120'C-on kevertettiik egy 6rin keresztiil az akaricidekkel

addicionrilt viaszmintikat. Ezen feliil a 120'C h6m6rs6kleten v6gzett aktiv szenes kezel6st

megism6teltiik l0 m/m % 6s 20 m/m Yo aktiv szbnhozzriadrisrival (5. kisirlet sorozat).
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4. Eredm6nYek 6s 6rt6kel6siik

4.1. Az extrakci6s mintael6k6szit6s sorin sziiks6ges centrifugilisi l6p6sek

sz6minak meghatirozisa 6rdek6ben elv6gzett kis6rletek

A HPLC analizishez sziiks6ges mintaeltikdszitds leghosszadalmasabb l€p6se a

hiiromldpcs<is centrifug6liis. A 3.3.1. fejezetben bemutatott kisdrlettel aa vizsgiltuk, hogy

sziiks6ges-e mindh6rom centrifugiiliisi l6pcs<i, vagy kevesebb is elegend<i. A vak mintrik

eset6ben feljegyzett 6rt6kek. a kumafosz 6s a t-fluvalin6t retenci6s idej6nek megfelel6 id6ben

jelentkez<i csricsintenzitasok. melyek a m6r6s hdtterek6nt 6rtelmezhet6ek. A k6t vak mintdb6l

\,6gzett dt injekt6klsra vonatkoz6 eredmdnyeket a 16. tiblivatban foglaltuk dssze' A

tiibldzatban hasznrilt vak li 1 tipusri megnevez6s aa jel6li, hog,v melyik vak mint6b6l t"rt6n6

hrfuyadik injektikisr6l van sz6. A 17. tibliuat a k6t valk6i mrildp minta analizisdnek

eredm6nyeit mutatja be. A triblizatban VMLl 6s VML2 jellel hivatkoztunk a vizsgrilt mintira

6s 1.. 2..6s 3. frakci6 megnevezdssel a minta el<ik6szit6se soriln a centrifugriliisi fiizisokban

gyrijtdtt frakci6k ra. Az aJrlirriu nem volt kimutathat6 a mintiikban. ez6rt a tiiblazatok nem

Brtalmaznak wnirriura vonatkoz6 adatokat. 6s a 289 nm-en kdsziilt kromatogramokat sem

k6z6ljiik.Ap6rhuzamosmint6Lkelemzdsesor6nrdgzitettkomatogramoknagym6rtdkti

hasonl6sriga miatt csak az egyik mintrir6l kdsziilt kromatogramokat mutatjuk be (18. 19' 6bra)'

1 6.. tibla:at- vaknintik eredmiwe i

I 7. ldbli.al- Ddrhu:amos kisirlelek eredmA,^'eine k r-emliltetise
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kumafosznak megfelel6 retenci6s
id6

t-fluvalin{tnak megfele16

retenciris id6

tR / perc csrics alatti tertlet tR / perc csfcs alatti teriilet

VMLvakl/l 2.968 I 361

VMLvakl/2 3.028 1428 1 r.468 t4)

VMLvak2/l 3.052 1637 11.276 701

VMLvak2/2 3.168 1245 1 1.524 67

VMLvak2/3 3.180 r 153 I 1.912 550

szoras I 85.3 274.5

kumafosz t-fluvalinrit

tn / perc csrics alatti teriilet tn / Irerc csrics alatti teriilet

VMLI-1. frakci6 J./. I ./, 728152 I 1.832 33545

VML2-1. frakcir5 3.252 164907 1t .7 t2 33417

VMLI -2. frakci6 3.148 51395 l l _648 4530

VML2-2. frakci6 3.140 60875 r 1.650 13526

VMLI-3. frakciri 3.120 3900

VML2-3. frakci6 3.1 84 2369
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.szin a hormadik.frok'i 6 kromatograhiAl
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A ket tribl6zat adatai 6s a kromatogramok alapjdn meg6llapitothat6'

centrifugdl6si frakci6 analizisdvel kapott 6rtdkek a vak minLiLk

hogy a harmadik

drt6keivel azonos
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nagysegrendtiek. A mrlsodik frakci6 drt6kei egy nagysrigrenddel' mig az els6 frakcio

analizis6b6l szfumazo 6rtdkek ket nagysrigrenddel nagyobbak' mint a vak illetve a harmadik

frakci6 6rt6kei. Atlagosan az els6 centrifug6llsi l6pcso soriin a kumafosz 90,5Yo'a, mig a t-

fluvalindt 79,6%o-a kinyerhet6. A mrisodik l6pcsriben a kumafosz tovdbbi 9,0 illetve a

fluvaliniit toviibbi 20,4 %-a nyerhet<i ki.

Megrillapitottuk, hogy a harmadik centrifugiikisi ldpcs6ben a kumafosz teljes mennyisdgdhez

viszonitva minddssze 0,5% tdbblet nyerhet6 ki, mig a t-fluvalinrltra ndzve n6vekm6ny nem

mutathat6 ki. Mind a k6t akaricid esetdben elhanyagolhat6nak tekinthet6 a harmadik

extrakci6s-centrifugrilisi l6pcs6ben kinyerhet6 mennyis6g, ezdrt a tovibbiakban' az aktiv

sz6nnel kezelt minUlk el6k6szit6s6t k6tl6pcs6s centrifugiikissal vdgezttik'

4.2. Az amitrfuz boml6sterm6keinek meghatirozisa GC-MS mridszerrel

A3.l.3.alfejezetbenismertetetlm6donv6gzettmintael6k6szit6stk<ivet<ienGC-MS

m6dszerrel v6geaiink elemzdst. A sziirt minuib6l direkt injektrildssal juttattuk a megfelel6

t6rfogatu rdszletet az injektorba. Az analizis soriin tapasztaltuk, hogy az ismertetett

paramdterek eset6ben a kapott kromatogramok (20..21. €s 22. itbra) hasonl6ak egyrniishoz'

azonban egyik param6ter eset6ben sem sikeriilt detekt6Llni a vrlrt vegyiileteket. Ennek feleteh6

oka az. hogy a Korta publikrici6j:iban javasolt DB-I7 MS (50% fenil-metil-polisziloxrin)

kolonna nem iillt rendelkezdsiinkre. Helyeftesit<ikdnt BR-5 tipusri (5% difenil, 95% dimetil-

polisziloxin) kapilkiris oszloppal szerelt g6zkromatogrrlffal v6geaiink m6r6seket. A BR-5

oszlop 6ll6friaisrinak alacsonyabb arom6s tartalma mialt, az oszlop az aromiis akaricidekre

vonakoz6an nem mutatott megfelel<i visszatart6 k6pess6get. A kromatogramokon igy csak a

metanol old6szer 6s a minta el6k6szit6s sor6n hasznrilt TRIS puffer csricsa lithat6.
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20. dhra l'ak minta GC-.llS kronatogratnja: l 5 perc- metunol
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2 I . dtbra 5 ng kg-es ninta GC-.lls kromotogramia: 1.5 perc- metanol. 10.75 perc- TRIS, I J,95 perc- he:(adekin sat
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)2. dbro l0 rtg kg-es ninto G(-.lls kfomdtq1ramja: I .5 perc- metunol 10.7 5 perc TRls. 11.95 perc- heiadelitrn sov



4,3. Akaricidek aktiv sz6nen, adszorpci6val tiirt6n6 eltrlvolitis6nak vizsgdlata

(h6m6rs6klet, aktiv sz6n/ m6hviasz tiimegar6ny, kezel6si id6 hatisa)

Els6 l6p6sk6nt l. 2 6s 5 ppm koncentr6ci6jri acetonos tdrzsoldatb6l k6sziten, standard

oldatokat analizilltunk. Kutat6munkink elozo szakasziban nagyobb koncentraci6

tartomri.nyban igazolruk a kidrtdkel6 fiiggv6ny linearitiisiit, emiatt a hdrom pontos kalibr6ci6t

elegend<inek itdltiik. A kapotr eredmdnyek (18. tebl6za0 felhasznrildsiival k6szitettiik a23-25.

abrrikon lrithat6 kalibr6l6 egyeneseket. A kromatogram ok a 26'27. ribrrin kithat6ak. Az

addicioniilt mintilkban amitr6z nem volt kimutathat6, ezert ahhoz tartoz6 6rt6kek nem

szerepelnek a 1 9-3 1. t6bldzatokban.

l8 tdhld:ot- kalibft;ci^s Donlok

150000

125000

100000

f< Tsooot

3073 76923

25919 96154

234
c/PPm

)-1. tihru kunutis- kulibrilt' ct!\,rtl,'st

kumafosz amitrdz t-fluvalinrit

tp / perc csrics alatti
teriilet

tp / perc csrics alatti
teriilet

tp / perc csrics alatti
teriilet

I ppm 3.224 29919 9.408 62452 11.292 25766

2 ppm 3.212 536.t0 9.360 l19690 I 1.320 -18593

5 ppm 3.208 132992 9.336 289470 11.284 I 18144

ttat otw I,

55r 52495

Az egyenes egyenlete: y :259 19.96x+307 3.7 7
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350000

300000

250000

200000
l

E
- 150000

100000

s0000

0

012345
c/PPm

:1 t;]. ,uttitt',i: I'nlil,irlrj ,'gr rr;i ..'

Az egyenes eg.venlete: y:25919.96x+3073.77

150000

125000

1@000

Adj. R-Squ 0,s999s

Value Standard

C lntercepl 5957.U61 4O7 42132

s717.307 12a.a3793

Adj. R€qu 0,99998

Value Stranderd

D lntercep 2527.4615 225A049

D slope 23115.076 71.24055

l< 75000
E

i

0'l 234
c/PPm

)5. (ihra t-Jl \'olin(it kalihrili agenesc

Az egyenes egyenlete: y=231 15,08x+2527,46
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26- dbra Kalibricios oldatok kromotogramjainak ris:lele. Kumtfos: 3,3 perc telenci,s id'Dil, amitrd:9,3 Percnil- zbld

r'zinnel d: l. pirossal o 2 is cililtimctnel o: 5 ppn koncentrici,ji standard oldolDk

27. dbra Kalibnlcios oldorok kromatogranloiu* t-flwaliruitot dbtd:olo ris:lete. Zr;ld s:ir tel a. l, Pirossal o 2 is

cikldmennel az 5 pprn koncentr(ici6ji stan.lord oldatok.
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l. kisirletsorozot

kumafosz t-fluvalinit
tR / perc csrics alatti

teriilet
tp / perc cstcs alatti

teriilet

FH minta vak ( I ) 3.220 41196

FH eljriris vak, 30 Perc, l20oC'
nem kevert l0 mlm Y" SZ-29 (2)

3.204 25507

FH 10 ms/ks, kezeletlen (3) 3.200 14t765 1 1.164 56720

FH 30 perc, 120 oC, nem kevert
l0 mlm "/o SZ-29 ({)

3,204 38843 1 I .016 45695

FH 10 me/ks, kezeletlen (5) 3.164 152165 10.876 81211

FH l0 mg/kg,30 perc, 120 oC,

nem kevert 10 m/m 7o SZ-29 (6)
3.144 56365 10.808 49788

19. tdbld:at aktit's:innel ke:eh nintdk

A tebtlzarban zrir6jelben szerepl6 arab sziim, "(x)" formritumri jeltll6s a kis6rleti minta

azonosit6ja. m(g a "nem kevert" jel6l6s a keverds n6lkiili aktiv szdnnel val6 kezel6sre

vonatkozik. A vak mintak eset6ben feltiintetett 6rt6kek a kumafosz retenci6s idej6nek

megfelel6 helyen l6that6 csricsokra vonatkoz6 6rt6kek. Az aLibbi rlbrrikon l6that6ak a kezelt

is kezeletlen mintiik egymrisra mdsolt komatogramjai. A kromatogramok kumafoszra

vonatkoz6 r6szleteit mutatjuk be, mert az 19. tiblinalban feltiintetett adatok alapjrin Lithat6'

hogy a r-fluvalindt koncentraci6jd,ban drdembeli viiltoz6s nem volt tapasztalhat6.

-Grrirlr3,s

d-d#"611-k.d6

/Ylr.-,-r^.+-r, r/\r

28. dbra .1krb s:dnnel ke.eh lPirog is ke:eletlett Ehld) ra* niDttik ktoDMtogr'totioi
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"':: ,',.::r::t:':",:::,:'*'^ 
**' en Edt t0 n(ks koncennici6ji nintik homatosronioi

30. dbra.lktit: s:innel ke.eh lpit'os) is kz.eletle Cirl., l0 ng kg nintdk krotnalograniai.

j.jnd.10Bn2l.:dd6.dfr*.l0pr62k..dl
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A 31. es 32. dbr6kon a csricsteriiletek egymrishoz kdpesti megvriltozas6t tiinteffiik fel a

kezelt, illetve kezeletlen minuik eset€ben.

10 ppm/1 L0 ppmlz

31. abra - a kumafos. analitikai jeldnektalto:asa a: akiv s:enes ke:elis hatdsara

vak 10 ppm/1 LO ppml2

32. Abra a 4lb'alindt analitikaiieli ektallo:dsa a: ak!i"* s:enes ke:elds hanisara
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kumafosz t-fluvalinit
c / mg/kg eltivolit:is / 7u

kezelt/kezeletlen
c / mg/kg eltfvolitis I "h

kezelt/kezeletlen
FH minta vak (l) 3.38

i6.09FH eljriris vak,30 perc,
l20oc, :ill6 l0 mlm "h SZ-29
(2\

2.t6

FH l0 mg/kg, kezeletlen (3) 10.00
87.10

5.86
19.97FH 30 perc, 120 'C, 6116 l0

mlm o/o SZ-29 (4\ t.29 4.69

FH l0 mg/kg, kezeletlen (5) I 1.00

71.09

8.51

39.95FH f0 mg/kg, 30 perc, 120
oC, nem kevert l0 m/m 7o

sz-29 (6\
3.1 8 5.1 r

20. tdbld:at- .1: eltrh,olitasi hatdkonysdg bemutatdsa ( l. kisirletsoro.at)

A vak mintd,[< kromatogramjain kithat6, hogy az aktiv szenes kezelds a viasz

pokirisabb komponenseire is kihauissal van, azok koncentnici6ja is jelent6sen cs6kken. A

koncentnici6k meghatd.roziisakor az addicion6lt mintikban mdrt koncentrdci6kat a minta

vakkal, mig az aktiv szdnnel kezelt mintrik koncentnici6jrit az eljrirris vakkal korrigiltuk. A 20.

,ibllzatban adjuk meg az egyes komponensekre sz.imitott koncentriici6-drtdkeket 6s az

eltrivolitris hat6konysiigiit. Megfigyelhet6. hogy az aktiv szenes kezelds 30 perces kontakt id6

mellett a kumafoszra jelent6sen hat6konyabbnak bizonyult, mint t-fluvaliniit eset6ben. Az

analiziseredm6nyek 6rtdkeldse alapjrin megillapitotnrk, hogy az addicion:lkis sonin, 5 percig

tart6 keverds biaositotta a megfelel6 homogenitiist, ezdrt minden tovribbi kis6rletben 5 percen

keresztiili keverdst alkalmaznrnk az addicion6l6s ut6n.

kumafosz t-fluvalinrit
tp / perc csfcs alatti

teriilet
tp / perc csrics alatti

teriilet
FH 10 mg/kg, kezeletlen (7) 3.152 128525 10.840 90477

FH 10 mg/kg, I 6ra, l20oC, :ilki
10 mlm oh Sz-29 (8) 3.120 63830 10.764 65235

FHK 10 mg/kg, kezeletlen (9)
3.1 36 153202 10,552 98212

FHK l0 mg/kg, I rira, l20oC,
kevert l0 m/m 7o Sz-29 (10) 3.008 13960 10.720 42275

FPP l0 mg/kg, kezeletlen (1 1)
3,136 132 t 55 10.680 I 18664

FPP l0 mglkg.30 perc, l20oC,
kevert 10 mlm o/" Sz-29 (12) 3.020 26191 1o.676 76363

21. tdbldzot- 2. kisirletsoreat: rclehci6s iddk is cstlcs alatti teriletek
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kumafosz t-fluvalindt

clmgkg eltalvolitris / 7o

kezelt/kezeletlen
c I mglkg elt6volitris / 7o

kezelt/kezeletlen

FH 10 mg/kg, kezeletlen (7) 8.72
56.57

9.51

28.70
FH l0 mg/kg, I 6ra, 120oC,

6llri 10 m/m % Sz-29 (8) 3,70 6.78

FHK 10 mg/kg kezeletlen (9)
l 1.02

96.01
10.35

58.46
FHK l0 mg/kg, I rira, l20oC,
kevert 10 m/m % Sz-29 (10) 0.44 4.30

FPP 10 mg/kg, kezeletlen (ll)
8.99

81.98

12,56

36.42FPP l0 mg/kg, 30 perc,
l20oC, kevert l0 m/m 7. Sz-
29 (r2l

1.62 7.99

22. hbd.ar- 2. kisirlersoro:ot: eltdvolitdai hatikorysdg

tt.t):\Lt:.int. til ixt kis:nlekbcn tkg:li1 I rir,t k,,fltlikhen l1)llt

Az elv€.gzett kisdrletek 6n6kel6se soriin megellapitottuk, hogy a minta kevertet6se az

aktiv szinnel val6 kezel6s kdzben jelent<isen megntiveli az eltdvolitiis hat6konys6g:it.

Kumafosz eset€ben egy 6rris kever6si id6mnam mellett sikeriilt kdzel 9370-os eltrivolitrist

v6ghezvinni. Megfigyelhet<i toyi,}lbh az is, hogy a nem kevert, tiiltetszeriien elhelyezen aktiv

sz6nen, 120"C-on tartott mintdk eset6ben a kezeldsi id5 ndvel6sdvel n6mileg csdkkent az
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eltlivolitdLs hat6konysiiga. A tovribbi kisdrletek szempontjrib6l fontos, hogy mig a kumatosz

eset6ben kisebb ariinyban ugyan, de m6r a fdl 6r6s kezelds is hatdkonynak bizonlult, addig a

t-fluvalinrit szempontjeb6l hat6konynak csak az egy 6ra kever6s mellett v6gzett kezel6s

bizonyult. 3.kisirletsorozat

23. labh:ot- 3- kisitletsoro=al: retenci6s iddk is cstics alatti teriiletek

2l- tdbb:at- 3. kisirletsoro:at: ehivoidsi hatikonvsig

A kis6rlet eredmdnydb6l megillapithat6 volt, hogy a viasz tomegdre vonatkoztatott 20

t6megszdzaldknyi (elen esetben 50 g viasz 6s l0 g aktiv sz6n) mennyis6gri sz6nnel vdgzeU

kezel6s kumafosz 6s t-fluvalinrit esetdben is, gyakorlati szempontb6l teljesnek tekinthetS,

k<izel I 00%-os hat6konys6g[ elt6volitist eredm6nyezett.

kumafosz t-fluvalinit
tn / perc csricsteriilet tn / perc csricsteriilet

FPP minta vak ( 13) 3.308 39008

FPP eljriris vak, I rira. l20oC,
kevert l0 mlm Y" SZ-29 (11) J.J I- 9461

FH f0 mg/kg, kezeletlen (15)
3.160 t34872 10.7t 6 ll3l68

FH I 6ra, l20oC, kevert l0 m/m 7"
Sz-29 (16) 3.076 19693 10.668 24453

FH l0 mg/kg, kezeletlen (17)
3,152 128057 10.692 86073

FH 1 6ra, 120oC, kevert 20 m/m 7o

Sz-29 (18) 3.036 3222 10.660 2530

kumafosz t-fluvalin6t
cl
me/ke

elt:ivolit:is / u/u

kezelt/kezeletlen
cl
me/ks

eltivolitds / 7o

kezelt/kezeletlen

FPP minta vak (13) 3.46
82.37

FPP eljrir{s vak, I rira, 120"C,
kevert l0 m/m oA SZ-29 (11) 0.61

FH l0 mg/kg, kezeletlen (15)
9.33

82.85
'11,97

80.20
FH I 6ra, 120oC, kevert l0 m/m
Y" Sz-29 (16)

1.60

FH 10 mg/kg, kezeletlen (17)
8.67

99.88

9.04
99.99

FH I rira, l20oC, kevert 20 m/m
o/o Sz-29 (18) 0.01 0.0003
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