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Abstract: Use of the principal component analysis for the evaluation of the 

acetochlor sorption-desorption behavior in soils and sediments. In this work, 

experiments were conducted to study the sorption and desorption behavior of 

acetochlor, the most widely used herbicide in the Slovak agriculture. Redistribution 

processes at two initial aqueous concentrations of acetochlor, C0=1 mg l
-1

 and C0=10 

mg l
-1

 for 14 sorbents (soils, river and bottom sediments) were studied. Batch sorption-

desorption experiments, HPLC-UV analysis and principal component analysis (PCA) 

were used in this study. The results showed that the acetochlor sorption rate decreased 

as the initial aqueous concentration of acetochlor increased. Distribution coefficients 

Kd ranged from 1.018 to 7.108 l kg
-1

 at C0=1 mg l
-1

 and from 0.918 to 5.871 kg
-1

 at 

C0=10 mg l
-1

. The PCA showed that the greatest affinity to acetochlor exhibited 

sorbents with the high total organic carbon content and the higher ratios of humic acids 

to fulvic acids as well as those rich in clay minerals. Sorption-desorption behavior of 

acetochlor influences other processes occurring in the environment, including the 

migration through soil profile, with consequent groundwater contamination. In order to 

assess the mobility of acetochlor, GUS index was used. Based on the calculated GUS 

values, acetochlor could be considered as the herbicide with low to medium mobility in 

the soils investigated. 

 

Kľúčové slová: acetochlór, sorpcia, desorpcia, analýza hlavných komponentov, 

pôda 

 

 

ÚVOD 

 

V modernej agronómii je používanie herbicídov bežnou súčasťou 

starostlivosti o kultúrne plodiny. Na jednej strane aplikácia herbicídov eliminuje 

rast burín a tým zabezpečuje vyššie poľnohospodárske výnosy, na strane druhej 

môže dochádzať k nežiaducim interakciám herbicídov s necieľovými 

organizmami a inými zložkami životného prostredia (Xiao et al. 2006, Hladik et 

al. 2008). Na správanie herbicídov v životnom prostredí majú vplyv dva 

kľúčové procesy: sorpcia a desorpcia v pôdach a sedimentoch.  

Medzi najčastejšie používané herbicídy na Slovensku patrí acetochlór zo 

skupiny chlóracetanilidov s celkovou spotrebou za rok 2008 95 491 kg (ÚKSÚP 
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2008). Acetochlór je širokospektrálny herbicíd s relatívne nepolárnym 

charakterom. Na sorpčno–desorpčné správanie majú vplyv vlastnosti samotného 

acetochlóru ako aj vlastnosti pôd a sedimentov. Dôležitú úlohu pri redistribúcii 

nepolárnych organických polutantov zohráva najmä celkové množstvo 

organického uhlíka a kvalita organickej hmoty pôd a sedimentov (von Oepen et 

al. 1991, Weber et al. 2004).  

Nádobkové a kolónové experimenty sú najpoužívanejšie laboratórne 

metódy, ktoré slúžia na štúdium sorpčno-desorpčného správania organických 

polutantov v pôdach a sedimentoch. Vysoko účinná kvapalinová chromatografia 

(HPLC) patrí medzi často používané analytické metódy a slúži na stanovenie 

koncentrácie organického polutantu v roztoku. Namerané údaje sú spracované 

matematickými a štatistickými metódami, ako napr. korelačné a regresné 

analýzy a rôzne viacrozmerné štatistické metódy, ktoré sa využívajú aj na 

predikciu správania organického polutantu v životnom prostredí. 

Príspevok sa zaoberá štúdiom redistribučného správania acetochlóru 

v pôdach a sedimentoch s rozdielnymi fyzikálno–chemickými vlastnosťami. Na 

spracovanie výsledkov bola použitá metóda analýzy hlavných komponentov, na 

základe ktorej sa dá určiť, ktoré vlastnosti pôd a sedimentov sú kľúčové pri 

sorpcii a desorpcii acetochlóru. Na zhodnotenie možnosti prechodu acetochlóru 

z pôdy do podzemných vôd bol použitý index GUS. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Skúmaný bol relatívne nepolárny acetochlór s analytickou čistotou. 

Vybrané fyzikálno–chemické vlastnosti acetochlóru sú uvedené v tab. 1. Na 

sorpčno–desorpčné experimenty boli použité pôdy a sedimenty s rozdielnymi 

fyzikálno–chemickými vlastnosťami (tab. 2). Štúdium redistribučného 

správania acetochlóru v pôdach a sedimentoch bolo uskutočnené 

prostredníctvom nádobkových experimentov približne podľa OECD normy 

číslo 106. Boli použité dve počiatočné koncetrácie acetochlóru v roztoku C0=1 

mg l
-1

 a  10 mg l
-1

. Rovnovážne koncentrácie roztokov Ce [mg l
-1

] boli 

stanovené analytickou metódou vysoko účinnej kvapalinovej chromatografie 

s UV detektorom (HPLC-UV).  

 
Tab. 1: Vybrané fyzikálno–chemické vlastnosti acetochlóru, podľa Tomlin (2001) 

Vzhľad žltá až vínovočervená olejovitá tekutina 

Chemický názov 
2-chlóro-N-(etoxymetyl)-N-(2-etyl-6-metylfenyl) 

acetamid 

Molekulová hmotnosť 269,8 g mol 
-1

 

Rozpustnosť vo vode 223 mg l 
-1 

(25°C) 

log Kow  4,14 

DT50 8–18 dní 

Trieda toxicity podľa WHO III. (mierne nebezpečné) 

LD50 orálna, potkan 2 950 mg kg
-1
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Tab. 2: Vybrané vlastnosti skúmaných pôd a sedimentov 

Vzorka Pôdny typ 
OC

1
 

[%] 

CHK
2
 

[%] 

CFK
2
 

[%] 

pH
3
 

(H2O) 

Íl
4
<1μm 

[%] 
CHK/CFK 

P1 rendzina 4,586 0,868 0,796 6,93 11,13 1,09 

P2 fluvizem 1,922 0,301 0,269 7,99 15,32 1,119 

P3 kambizem 0,893 0,152 0,21 6,76 22,08 0,724 

P4 para-rendzina 2,486 0,351 0,328 7,86 9,08 1,07 

P5 luvizem 1,212 0,304 0,262 6,32 5,75 1,16 

P6 čiernica 1,19 0,184 0,12 7,96 11 1,531 

P7 regozem 0,48 0,093 0,103 5,76 0,6 0,903 

P8 smonica 1,57 0,326 0,291 6,11 37,2 1,12 

PP podpo-vrchová pôda 0,6 0,071 0,075 8,2 4,05 0,95 

DS1 dnový sediment 3,05 0,44 0,494 7,56 6,41 0,891 

DS2 dnový sediment 1,64 0,294 0,182 7,46 7,85 1,615 

DS3 dnový sediment 6,385 0,673 0,867 6,45 2,03 0,776 

RS1 riečny sediment 2,456 0,235 0,557 7,17 2,16 0,422 

RS2 riečny sediment 3,457 0,276 0,316 7,22 1,89 0,873 

Vysvetlivky: 1 – organický uhlík stanovený Ťjurinovou metódou v modifikácii Nikitina; 2  – obsah 

uhlíka humínových kyselín a fulvokyselín stanovený metódou Kononovej-Beľčíkovej; 3 – pôdna 

reakcia stanovená potenciometricky; 4 – ílovitá frakcia stanovená pipetovacou metódou. 

 

 

Rovnovážne sorbované množstvo acetochlóru Se [mg kg
-1

] bolo 

vypočítané z rovnice: 

 

 
m

VCC
S e

e

)( 0  (1) 

 

kde V [l] je objem vodného roztoku a m [kg] je hmotnosť vzorky pôdy 

alebo sedimentu.  

Podiel acetochlóru v %, ktorý sa naviazal v sorbente Psorb bol vypočítaný 

z rovnice: 
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 %100
0

0

C

CC
P e

sorb  (2) 

Miera sorpcie acetochlóru v pôdach a sedimentoch bola vyjadrená 

prostredníctvom rozdeľovacieho (distribučného) koeficientu Kd [l kg
-1

], ktorý je 

charakterizovaný rovnicou: 

 

 
e

e

d
C

S
K  (3) 

Miera sorpcie acetochlóru na organickú hmotu pôd a sedimentov bola 

vyjadrená prostredníctvom koeficientu normalizovaného na podiel organického 

uhlíka Koc [l kg
-1

], ktorý je vyjadrený vzťahom: 

 

 
oc

d

oc
f

K
K  (4) 

kde foc [kg kg
-1

] je podiel organického uhlíka v pôde/sedimente. 

Desorpčné experimenty prebiehali na tých istých vzorkách, ktoré boli 

použité na sorpčné procesy s počiatočnou koncentráciou acetochlóru v roztoku 

C0=10 mg l
-1

. Množstvo acetochlóru, ktoré zostalo naviazané na pôdu/sediment 

po desorpčných experimentoch Sdes [mg kg
-1

] bolo vypočítané z rovnice: 

 

 
m

V

V

VV
CCS ex

edesdes )]([  (5) 

 

kde Cdes [mg l
-1

] je rovnovážne desorbované množstvo acetochlóru, ktoré 

bolo stanovené metódou HPLC-UV, Vex [l] je objem rovnovážneho roztoku 

acetochlóru, ktorý bol z nádobiek po ukončení sorpčných experimentov 

odobraný a nahradený roztokom CaCl2 bez acetochlóru. 

Podiel acetochlóru, ktorý sa uvoľnil zo sorbentu Pdes bol vypočítaný z 

rovnice: 

 %100
e

des

des
S

S
P  (6) 

Na spracovanie nameraných údajov bola použitá viacrozmerná štatistická 

metóda – analýza hlavných komponentov (PCA), ktorá slúži na zjednodušenie 

súborov dát, s veľkým množstvom premenných (Coquet 2003). Pri tejto metóde 

dochádza k nahradeniu veľkého počtu prvotných premenných menším počtom 

nových premenných (komponentov) bez toho, aby sa stratila väčšia časť 

informácie. Informáciu predstavuje variabilita premennej, ktorá sa meria 

rozptylom. Cieľom PCA je zistiť, ako sú premenné skorelované a odhaliť skryté 

vzťahy medzi premennými.  
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Na zhodnotenie migrácie herbicídu pôdnym profilom a možnosti 

prechodu acetochlóru z pôdy do podzemných vôd bol použitý ukazovateľ GUS 

(Gustafson 1989): 

 

 )log(log ocK4DTGUS 50  (7) 

 

kde:  GUS – Gustafsonov koeficient (groundwater ubiquity score) 

 DT50 [deň] – stredná hodnota polčasu rozkladu acetochlóru v pôde. 

 

Pesticídy s hodnotou GUS<1,8 patria v pôdach medzi slabo pohyblivé, 

naopak tie s GUS>2,8 predstavujú časté kontaminanty podzemných vôd 

a pesticídy s GUS v rozmedzí 1,8-2,8 patria medzi prechodné so strednou 

pohyblivosťou v pôdach. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Mieru sorpcie acetochlóru v študovaných pôdach a sedimentoch vyjadruje 

hodnota rozdeľovacích koeficientov Kd, ktoré boli vypočítané zo vzťahu (3) 

a spolu s koeficientami Koc a podielom naviazaného Psorb a uvoľneného Pdes 

acetochlóru sú uvedené v tab. 3. Na prvý pohľad z tab. 3 je zrejmé, že pre pôdy 

a sedimenty s vyšším celkovým obsahom organickej hmoty alebo ílových 

minerálov sú charakteristické vyššie hodnoty Kd a nízky podiel uvoľneného 

acetochlóru. Podobné hodnoty Kd vypočítali aj Vasilakoglou et al. (2001), Ferri 

et al. (2002), Saada et al. (2006), Hiller et al. (2008). Takisto sa ukázalo, že so 

stúpajúcou koncentráciou acetochlóru v roztoku podiel sorbovaného množstva 

herbicídu klesá. Podobné správanie acetochlóru zistili aj iní autori, napr. Wang 

et al. (1999), Nemeth-Konda et al. (2002), Lengyel, Foldényi (2003), Taylor et 

al. (2004), Hiller et al. (2005). 

Výsledky analýzy hlavných komponentov (obr. 1, obr. 2) poskytujú 

podrobný prehľad o tom, ktoré vlastnosti pôd a sedimentov zohrávajú 

v redistribučnom správaní acetochlóru dôležitú úlohu a naopak, ktoré sú 

štatisticky málo významné. 

Na interpretáciu výsledkov analýzy bol ako prvý použitý ordinačný graf 

pozorovaní (obr. 1), v ktorom sú znázornené pôdy a sedimenty v rôznej 

vzdialenosti od priesečníka dvoch hlavných komponentov, ktoré sa v najväčšej 

miere podieľajú na variabilite premenných. Na základe vzdialenosti pôd 

a sedimentov od priesečníka a od osí hlavných komponentov sa dá zistiť, ako 

pôdy/sedimenty korelujú s hlavnými komponentami. Z obr. 1 je zrejmé, že pôda 

smonica (P8) ako jediná významne koreluje s druhým hlavným komponentom 

a súčasne vystupuje ako evidentná anomália. Pôda rendzina (P1) a dnový 

sediment (DS3) sa na obrázku nachádzajú v bezprostrednej blízkosti a 

významne korelujú s prvým hlavným komponentom. Tieto dve vzorky 

disponujú podobnými vlastnosťami: majú najvyššií obsah celkového 
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organického uhlíka, humínových kyselín a fulvokyselín spomedzi všetkých 

vzoriek. Najväčší podiel uvoľneného acetochlóru pripadá na pôdy P2, P3, P5, 

P7 a PP, ktoré súčasne veľmi dobre, avšak opačne ako pôda P1 a dnový 

sediment DS3 korelujú s prvým hlavným komponentom. Opačná korelácia 

naznačuje, že pôdy majú navzájom odlišné vlastnosti, ktoré reprezentuje daný 

komponent. Pôda čiernica (P6) a dnový sediment DS2 mierne korelujú 

s druhým hlavným komponentom a vyznačujú sa najväčším pomerom CHK/CFK.  

 
Tab. 3: Priemerné hodnoty Kd, Koc, Psorb a Pdes pre acetochlór v študovaných sorbentoch 

Vzorka 
Kd [l kg

-1
] 

A 

Kd [l kg
-1

] 

B 

Koc [l kg
-1

] 

A 

Koc [l kg
-1

] 

B 

Psorb [%] 

B 

Pdes [%] 

B 

P1 7,108 5,871 155 128 38,6 12,0 

P2 3,248 2,537 169 132 22,3 27,9 

P3 1,358 1,036 152 116 11,7 37,5 

P4 3,406 2,635 137 106 22,9 19,1 

P5 2,109 1,551 174 128 15,7 35,6 

P6 3,344 2,999 281 252 25,1 23,0 

P7 1,018 0,84 212 175 10,1 34,3 

P8 6,265 5,145 399 328 35,5 27,7 

PP 1,062 0,918 177 153 10,8 41,0 

DS1 3,02 3,081 99 101 25,5 26,4 

DS2 3,463 3,353 235 206 27,2 26,2 

DS3 6,577 5,491 103 86 36,9 16,0 

RS1 3,463 2,579 141 105 22,5 27,0 

RS2 4,218 3,353 122 97 27,1 22,5 

Vysvetlivky: A-C0=1 mg l
-1

, B-C0=10 mg l
-1

 

  

Pre lepšie porozumenie vplyvu jednotlivých vlastností pôd a sedimentov 

na sorpciu a desorpciu acetochlóru bol ako druhý použitý ordinačný graf 

premenných (obr. 2). Na obr. 2 je dôležité všímať si vzdialenosť vektora pôdnej 

vlastnosti od priesečníka osí hlavných komponentov a uhol vektora, ktorý 

zviera s osou hlavného komponentu. Prvý hlavný komponent je 

charakterizovaný celkovým obsahom organického uhlíka (OC), obsahom 

humínových kyselín (CHK) a fulvokyselín (CFK). V tesnej blízkosti uvedených 

pôdnych vlastností sa nachádzajú aj vektory koeficientov Kd C0=1 mg l
-1

 a Kd 

C0=10 mg l
-1

. Takéto usporiadanie premenných hovorí o tom, že medzi nimi 

existuje vzájomný vzťah: celkový obsah organického uhlíka, obsah humínových 

kyselín a fulvokyselín má na sorpciu acetochlóru v pôdach a sedimentoch 

najväčší vplyv spomedzi všetkých vlastností pôd a sedimentov. Desorbovaný 

podiel acetochlóru Pdes má na variabilitu prvého hlavného komponentu takisto 

významný vplyv, avšak opačný ako distribučné koeficienty Kd C0=1 mg l
-1

 a Kd 

C0=10 mg l
-1

. Znamená to, že pôdy a sedimenty, ktoré majú vysoký obsah 
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organickej hmoty majú k acetochlóru najvyššiu afinitu (Lengyel, Foldényi 

2003) a zároveň sa vyznačujú nízkym podielom desorbovaného herbicídu. 

Naopak, pôdy a sedimenty s  nízkym obsahom organickej hmoty sorbujú 

acetochlór minimálne a dosahujú najvyšší uvoľniteľný podiel herbicídu späť do 

vodného roztoku. 
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Obr. 1: Ordinačný graf pozorovaní 

 

Množstvo ílových minerálov, pomer CHK/CFK a normalizované 

distribučné koeficienty Koc C0=1 mg l
-1

 a Koc C0=10 mg l
-1

 významne korelujú 

s druhým hlavným komponentom. Vektory uvedených premenných sa 

nachádzajú v tesnej blízkosti, čo takisto poukazuje na existujúci vzájomný 

vzťah medzi nimi. Môže to znamenať, že hodnota Koc nie je pre acetochlór 

konštantná, ale vplývajú na ňu vlastnosti pôd a sedimentov (Ahmad et al. 2001, 

Hiller et al. 2008), a to najmä pomer medzi humínovými kyselinami 

a fulvokyselinami a ílovitá frakcia. Toto zistenie potvrdzuje aj fakt, že s druhým 

hlavným komponentom významne koreluje pôda smonica (P8) (viď. obr. 1), 

ktorá v porovnaní s inými študovanými pôdami a sedimentami neobsahuje 

vysoký obsah organickej hmoty, ale aj napriek tomu má najvyššiu hodnotu Koc a 

druhú najvyššiu hodnotu Kd spomedzi všetkých študovaných sorbentov. Vysoká 

hodnota Kd je pravdepodobne spôsobená prítomnosťou relatívne vysokého 

hmotnostného podielu expandujúcich ílových minerálov v tejto pôde. Podobnú, 

avšak menej výraznú koreláciu je možné sledovať v prípade pôdy čiernice (P6) 

a dnového sedimentu (DS2). Pri uvedených sorbentoch kľúčovú úlohu na 

vysokú hodnotu Koc a Kd zohráva pomer medzi humínovými kyselinami 

a fulvokyselinami. Ordinačný graf premenných preukázal, že vplyv pH ako 
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jedinej z pozorovaných vlastností pôd a sedimentov nemá štatisticky významný 

vplyv na sorpčno-desorpčné správanie acetochlóru v uvedených sorbentoch. 
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Obr. 2: Ordinačný graf premenných 

 

Na zhodnotenie možnosti prechodu acetochlóru zo študovaných pôd do 

podzemných vôd bol použitý GUS index, ktorého hodnoty sú uvedené v tab. 4. 

Na základe hodnôt GUS patrí acetochlór v pôdach medzi slabo až stredne 

pohyblivé herbicídy a tak môže predstavovať potenciálny polutant podzemných 

vôd. Hodnota GUS<1,8 bola zaznamenaná len v prípade pôdy smonice 

a čiernice, ktoré dosahujú najvyššie hodnoty Koc spomedzi všetkých sorbentov. 

V týchto pôdach je pohyblivosť acetochlóru nízka a herbicíd nepredstavuje 

bezprostredné nebezpečenstvo pre podzemné vody. Nízka pohyblivosť 

acetochlóru v pôde smonici je spôsobená intenzívnou sorpciou herbicídu 

predovšetkým na ílové minerály. Pôda čiernica sa vyznačuje takisto veľmi 

dobrou sorpčnou kapacitou a to v dôsledku vysokého podielu humínových 

kyselín, ktoré svojím aromatickým charakterom predstavujú najlepší sorbent pre 

relatívne nepolárny acetochlór. Pozoruhodné je, že pôda rendzina má najvyššie 

hodnoty Kd a zároveň najvyšší obsah celkového organického uhlíka, ale aj 

napriek tomu patrí do kategórie sorbentov, v ktorých sa acetochlór vyznačuje 

strednou pohyblivosťou. Zaujímavá je aj pôda regozem, ktorá má najnižší obsah 

organického uhlíka spomedzi všetkých pôd a zároveň zanedbateľný 

podiel ílových minerálov, ale jej hodnota GUS je len tesne nad 1,8. 
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Tab. 4:  Hodnoty GUS indexov pre študované pôdy 

Vzorka GUS C0=1 mg l
-1

 GUS C0=10 mg l
-1

 

P1 Rendzina 2,016 2,108 

P2 Fluvizem 1,974 2,094 

P3 Kambizem 2,025 2,156 

P4 Pararendzina 2,076 2,200 

P5 Luvizem 1,960 2,108 

P6 Čiernica 1,728 1,781 

P7 Regozem 1,864 1,957 

P8 Smonica 1,558 1,653 

 

 

ZÁVER 

 

Na základe výsledkov experimentálneho štúdia sorpčno-desorpčného 

správania acetochlóru možno skonštatovať, že vlastnosti sorbentov významne 

ovplyvňujú redistribučné správanie nepolárneho acetochlóru v skúmaných 

pôdach a sedimentoch. Analýza hlavných komponentov ukázala, že herbicíd sa 

relatívne dobre viaže a slabo uvoľňuje v pôdach a sedimentoch s vyšším 

obsahom organickej hmoty a ílových minerálov a v sorbentoch  s väčším 

pomerom humínových kyselín k fulvokyselinám. Naopak, v pôdach 

a sedimentoch s nízkym obsahom organického uhlíka a ílových minerálov je 

miera sorpcie nižšia a spätné uvoľňovanie acetochlóru do vodného roztoku 

intenzívnejšie. Podobné správanie acetochlóru v pôdach a sedimentoch 

pozoroval aj Taylor et al. (2004). Rozdelenie herbicídu medzi pôdu a vodný 

roztok ovplyvňuje aj jeho schopnosť migrovať pôdnym profilom až do 

podzemných vôd. Na základe vypočítaných hodnôt GUS koeficientu patrí 

acetochlór medzi slabo až stredne mobilné herbicídy v skúmaných pôdach 

a nepredstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre podzemné vody. Jeho slabú 

až miernu pohyblivosť potvrdzujú aj práce autorov Kolpin et al. (1996), De 

Guzman et al. (2005) a Newcombe et al. (2005). 
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