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WYKAZ SKRÓTÓW STOSOWANYCH W PRACY 

Skrót Nazwa polska Nazwa angielska 

2,4-D Kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy 2,4-dichlorophenoxyacetic acid 

AOAC 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Urzędowych Chemików Analitycznych 

Association of Official 

Analytical Chemists 

BHC Heksachlorobenzen Hexachlorocyclohexane 

BVL 
Federalne Biuro Ochrony Konsumentów 

i Bezpieczeństwa Żywności 

The Federal Office of Consumer 

Protection and Food Safety 

CIPAC 
Międzynarodowa Rada ds. Badań nad 

Pestycydami 

Collaborative International 

Pesticides Analytical Council 

COW 

metoda zoptymalizowanego nakładania 

sygnałów maksymalizująca ich 

wzajemną korelację 

correlation optimized warping 

DDT Dichlorodifenylotrichloroetan Dichlorodiphenyltrichloroethane 

ECPA 
Europejskie Stowarzyszenie Ochrony 

Roślin 

European Crop Protection 

Association 

EUIPO 
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności 

Intelektualnej 

European Union Intellectual 

Property Office 

FAO 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do 

spraw Wyżywienia i Rolnictwa 

Food and Agriculture 

Organization of the United 

Nations 

FT-NIR 
metoda spektroskopii z transformacją 

Fouriera w bliskiej podczerwieni 

Fourier transform near-infrared 

spectroscopy 

GC-ECD 
chromatografia gazowa z detektorem 

wychwytu elektronów 

gas chromatography with 

electron-capture detection 

GC-FID 
chromatografia gazowa z detektorem 

płomieniowo-jonizacyjnym 

gas chromatography with flame 

ionization detection 

GC-MS 
chromatografia gazowa sprzężona ze 

spektrometrią mas 

gas chromatography-mass 

spectrometry 

GIFAP 
Międzynarodowe Zrzeszenie Krajowych 

Związków Producentów Pestycydów 

International Group of National 

Associations of Manufacturers 

of Agrochemical Products 

GIORiN 
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa 

Main Inspectorate of Plant 

Health and Seed Inspection 

HCA analiza hierarchiczna Hierarchical Clustering Analysis 

HPLC-DAD 

wysokosprawna chromatografia 

cieczowa z detektorem z matrycą 

diodową 

High Performance 

Chromatography Diode Array 

Detector 
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HPTLC 
wysokosprawnościowa chromatografia 

cienkowarstwowa 

High-Performance Thin-Layer 

Chromatography 

HS-GC/MS 

chromatografia gazowa fazy 

nadpowierzchniowej sprzężona ze 

spektrometrią mas 

Headspace-Gas 

Chromatography Coupled With 

Mass Spectrometry 

IUPAC 
Międzynarodowa Unia Chemii Czystej  

i Stosowanej 

International Union of Pure and 

Applied Chemistry 

LBJŚOR 
Laboratorium Badania Jakości Środków 

Ochrony Roślin 

Pesticide Quality Testing 

Laboratory 

LC-MS 
chromatografia cieczowa sprzężona ze 

spektrometrią mas 

liquid chromatography-mass 

spectrometry 

OECD 
Organizacja Współpracy Gospodarczej  

i Rozwoju 

Organisation for Economic 

Cooperation and Development 

OLAF 
Europejski Urząd ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych 
European Anti-Fraud Office 

ONIP 
Grupa Robocza ds. Zwalczania 

Nielegalnego Handlu Pestycydami 

Network of National Competent 

Authorities fighting the illegal 

international trade of pesticides 

PC czynnik główny Principal Component 

PCA analiza czynników głównych Principal Component Analysis 

PIORiN 
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa 

Main Inspectorate of Plant 

Health and Seed Inspection 

PLS-DA 
dyskryminacyjna metoda regresji 

częściowych najmniejszych kwadratów 

Partial Least Squares 

Regression Discriminant 

Analysis 

PSOR Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin 
Polish Crop Protection 

Association 

SIMCA 
metoda modelowania indywidualnych 

grup próbek 

Soft Independent Modeling Of 

Class Analogy 

TLC chromatografia cienkowarstwowa Thin Layer Chromatography 

TZO trwałe zanieczyszczenia organiczne Persistent Organic Pollutants 

WHO Światowa Organizacja Zdrowia World Health Organization 
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Streszczenie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony roślin można stosować 

wyłącznie środki ochrony roślin (ś.o.r.) spełniające wymagania techniczne ustanowione  

w procesie ich rejestracji. W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi, 

zwierząt oraz środowiska Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1107/2009 nakłada na kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) obowiązek 

przeprowadzania niezależnej kontroli jakości ś.o.r. w tym poziomu stężeń istotnych 

zanieczyszczeń, posiadających niepożądane właściwości toksykologiczne, 

ekotoksykologiczne i/lub środowiskowe.  

W pracy opracowano metodę pozwalającą na jednoczesne jakościowe i ilościowe 

oznaczanie azoksystrobiny oraz jej istotnych zanieczyszczeń w postaci izomeru 

(Z) - azoksystrobiny oraz toluenu z wykorzystaniem techniki wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej z detektorem z matrycą diodową (HPLC-DAD). Stosowaną 

w badaniach procedurę analityczną poddano walidacji zgodnie z wymogami dokumentu 

SANCO/3030/99 rev.5., a otrzymane parametry walidacyjne, tzn. specyficzność, 

liniowość, dokładność, precyzja metody a dla zanieczyszczeń również granica 

oznaczalności pozwoliły na jej wdrożenie do rutynowych działań laboratorium. 

W kolejnej części pracy przedstawiono przykłady wykorzystania metod 

chemometrycznych bez nadzoru w kontroli jakości ś.o.r. w formie stężonej zawiesiny 

(ang. Suspension Concentrate, SC) zawierających azoksystrobinę jako substancję czynną.  

W celu eksploracji danych wykorzystano analizę czynników głównych (ang. Principal 

Component Analysis, PCA) analizę wiązkową (ang. Cluster Analysis, CA). Omówione 

przykłady analizy jakości wykorzystywały dane fizykochemiczne otrzymane w zakresie: 

trwałości zawiesiny (MT 184 CIPAC K), pozostałości na sicie mokrym (MT 185 CIPAC 

K), pH (MT 75.3 CIPAC J), gęstości (OECD 109), zawartości substancji czynnej 

oraz barwy. 

W dalszej części pracy przedstawiono zastosowanie technik chromatograficznych 

oraz analizy chemometrycznej w badaniach autentyczności środków ochrony roślin  

w formie stężonej zawiesiny zawierających azoksystrobinę jako substancję czynną. 

W celu wykrywania nieprawidłowości badanych środków ochrony roślin wykorzystano 

możliwości klasyfikatora SIMCA (ang. Soft Independent Modelling by Class Analogy) 

opartego o chemiczne „odciski palca” otrzymane przy użyciu techniki HPLC-DAD 
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oraz techniki chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrem mas wykorzystującej 

technikę analizy fazy nadpowierzchniowej (HS-GC/MS).   

 W kolejnej części badań opracowano metodykę służącą do jednoczesnego 

oznaczania azoksystrobiny oraz chlorotalonilu, cyprokonazolu, difenokonazolu, 

epoksykonazolu, izopirazamu, propikonazolu oraz tebukonazolu czyli substancji czynnych 

występujących w połączeniu z azoksystrobiną w preparatach zarejestrowanych na polskim 

rynku. Oznaczanie szerszego spektrum analitów w ramach jednego cyklu analitycznego 

pozwoliło na uzyskanie informacji analitycznej, będącej istotnym elementem procesu 

decyzyjnego, przy jednoczesnym wprowadzaniu koncepcji „zielonej chemii” i zachowaniu 

kryteriów skuteczności metody. 
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Summary 

 

In accordance with applicable law, only plant protection products that meet the 

technical requirements established can be used for plant protection in the process of their 

registration. In order to ensure a high level of protection of human, animal and 

environmental health, Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of 

the Council requires the Member States of the European Union (EU) to carry out 

independent quality control of environmental protection. - including concentration levels 

of relevant pollutants with undesirable toxicological, ecotoxicological                                               

and / or environmental properties. 

The study developed a method allowing for the simultaneous qualitative and 

quantitative determination of azoxystrobin and its relevant impurities in the form of the  

(Z)-azoxystrobin isomer and toluene using the high-performance liquid chromatography 

technique with a diode array detector (HPLC-DAD). The analytical procedure used in the 

tests was validated in accordance with the requirements of the document SANCO / 3030/99 

rev.5., And the obtained validation parameters, i.e. specificity, linearity, accuracy, 

precision of the method, and for impurities also the limit of quantification, allowed for its 

implementation in the routine activities of the laboratory. 

The next part of the thesis presents examples of the use of chemometric methods 

without supervision in the quality control of environmental protection in the form  

of a Suspension Concentrate (SC) containing azoxystrobin as the active ingredient. In order 

to explore the data, Principal Component Analysis (PCA) was used, Cluster Analysis (CA). 

The discussed examples of quality analysis used the physicochemical data obtained in the 

scope of: suspension stability (MT 184 CIPAC K), wet sieve test (MT 185 CIPAC K), 

pH (MT 75.3 CIPAC J), density (OECD 109), content of active substance and color. 

The next part of the thesis presents the use of chromatographic techniques and 

chemometric analysis in the testing of the authenticity of plant protection products 

as a concentrated suspension containing azoxystrobin as the active ingredient. In order 

to detect irregularities of the tested plant protection products, the possibilities of the 

SIMCA (Soft Independent Modeling by Class Analogy) classifier based on chemical 

"fingerprints" obtained using the HPLC-DAD technique and the technique of gas 

chromatography combined with a mass spectrometer using the technique of headspace 

analysis (HS-GC/MS). 
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In the next part of the research, a methodology was developed for the simultaneous 

determination of azoxystrobin and active substances combined with azoxystrobin 

in preparations registered on the Polish market: chlorothalonil, cyproconazole, 

difenoconazole, epoxiconazole, isopyrazam, propiconazole and tebuconazole. 

Determination of a wider spectrum of analytes within one analytical cycle allowed 

for obtaining analytical information, which is an important element of the decision-making 

process, while introducing the concept of "green chemistry" and maintaining the criteria 

for the effectiveness of the method. 
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1. CELE PRACY 

Celem niniejszej pracy było: 

• opracowanie metody pozwalającej na jednoczesne jakościowe i ilościowe oznaczanie 

azoksystrobiny oraz jej istotnych zanieczyszczeń w postaci izomeru  

(Z)-azoksystrobiny oraz toluenu z wykorzystaniem techniki wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej z detektorem z matrycą diodową (HPLC-DAD) 

oraz uzyskanie specyficznych dla danego produktu profili chromatograficznych; 

• opracowanie metodyki służącej do oznaczania w jednym toku analitycznym 

azoksystrobiny oraz substancji czynnych zarejestrowanych w środkach ochrony 

roślin w połączeniu z azoksystrobiną na terytorium Polski z wykorzystaniem techniki 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem z matrycą diodową           

(HPLC-DAD); 

• zastosowanie metod chemometrycznych do efektywnego wykorzystania informacji 

zawartych w nieselektywnych sygnałach chromatograficznych otrzymanych 

technikami wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz chromatografii gazowej 

z analizą fazy nadpowierzchniowej sprzężonej ze spektrometrią mas 

oraz w wynikach badań oznaczeń parametrów fizykochemicznych środków ochrony 

roślin;  

• stworzenie podstaw pod rozwój badanego obszaru w projekcje: Zwiększenie 

konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych 

poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego w ramach 

Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny 

i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” (Projekt 

GOSPOSTRATEG 1/385957/5/NCBR/2018) finanosowanego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju. 
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2. WPROWADZENIE 

2.1 OCHRONA ROŚLIN – INFORMACJE OGÓLNE  

Ochrona roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami jest szczególną dziedziną 

praktyki rolniczej stanowiącą ważne ogniwo w produkcji roślinnej [1]. Zagwarantowanie 

roślinom odpowiedniej ochrony przed agrofagami, efektywnie podnosi jakość i ilość 

otrzymywanych plonów, dlatego w celu zapewnienia optymalnego poziomu plonowania 

oraz poprawy rentowności produkcji roślinnej, konieczne jest kompleksowe  

i zrównoważone stosowanie metod ochrony roślin [2]: 

1. Metody mechanicznej która jest najstarszym sposobem zwalczania agrofagów 

polegającym m.in. na zbieraniu i niszczeniu szkodników, usuwaniu chwastów 

oraz ogradzaniu pól. 

2. Metody fizycznej wykorzystującej do zwalczania szkodników wpływ czynników 

fizycznych m.in. temperatury, wilgotności, promieniowania, ciśnienia 

oraz ultradźwięków.  

3. Metody biologicznej wykorzystującej w zmniejszaniu liczebności agrofagów 

postać wrogów naturalnych w tym drapieżców, pasożytów, roztoczy 

oraz mikroorganizmów chorobotwórczych.  

4. Metod profilaktycznych w tym:  

a) Metodę agrotechniczną opartą na działaniu zapobiegawczym, 

uwzględniającą odpowiednie nawożenie, przedplon, materiał siewny, 

uprawę, płodozmian oraz zabiegi higieniczne. 

b) Metodę hodowlaną polegającą na uzyskaniu wyspecjalizowanych odmian 

mniej wrażliwych lub odpornych na czynniki chorobotwórcze i szkodniki. 

c) Kwarantannę jako metodę ochrony określonego terytorium przed 

wprowadzeniem i rozprzestrzenieniem się organizmów szkodliwych. 

5. Metody chemicznej polegającej na stosowaniu chemicznych środków ochrony 

roślin (ś.o.r.), będąca metodą zarówno o działaniu profilaktycznym 

jak  i interwencyjnym. 

6. Metody integrowanej ochrony roślin wykorzystującej w ochronie upraw wszystkie 

wyżej wymienione metody w celu zminimalizowania zagrożenia dla zdrowia ludzi 

oraz środowiska. 
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Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 

21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz 

zrównoważonego stosowania pestycydów, należy metody niechemiczne - zapewniające 

odpowiedni poziom ochrony przed organizmami szkodliwymi stosować w pierwszej 

kolejności przed metodami chemicznymi. Jednak mimo licznych alternatywnych metod 

ochrony roślin, środki chemiczne nadal stanowią najważniejszy element w ograniczaniu 

populacji organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych [3,4]. W celu zminimalizowania 

ujemnych skutków stosowania ś.o.r. zasadnym jest wdrażanie zasad dobrej praktyki 

ochrony roślin. Pojęcie „dobra praktyka ochrony roślin” zostało zdefiniowane przez 

Komisję Europejską w Rozporządzeniu nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania 

do obrotu środków ochrony roślin i oznacza praktykę, w której zabiegi z użyciem ś.o.r. 

stosowanych do danych roślin lub produktów roślinnych, zgodnie z warunkami 

dozwolonego stosowania, są wybierane, dawkowane i planowane tak, aby zapewnić 

odpowiednią skuteczność przy minimalnej niezbędnej ilości. Ś.o.r. stosowany w sposób 

zgodny z dobrą praktyką ochrony roślin musi spełniać m. in. wymogi [5]: 

• skuteczności,  

• braku szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt,  

• braku niedozwolonego oddziaływania na rośliny oraz produkty roślinne,  

• braku wpływu na środowisko, różnorodność biologiczną oraz ekosystem. 

 

2.2 CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 

2.2.1 Definicja środków ochrony roślin 

Pestycydy (łac. pestis - szkodnik, caedo - niszczyć) stanowią liczną grupę związków 

chemicznych pochodzenia naturalnego i syntetycznego, przeznaczonych do niszczenia lub 

unieszkodliwiania organizmów niebezpiecznych dla człowieka bądź jego  

otoczenia [6,7]. Nazwa pestycydy obejmuje środki ochrony roślin (stosowane  

w rolnictwie, ogrodnictwie, na terenach rekreacyjnych i w ogrodach) oraz produkty 

biobójcze (stosowane w dezynfekcji lub w ochronie materiałów) [3]. 

Środki ochrony roślin definiuje się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  

i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. jako środki [5]:  

• stosowane do ochrony roślin lub produktów roślinnych przed organizmami 

szkodliwymi lub do zapobieganiu ich działaniu,   
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• mające wpływ na procesy życiowe roślin, niszczenie niepożądanych roślin lub ich 

część oraz hamowanie lub zapobieganie niepożądanemu wzrostowi roślin  

(z wyjątkiem glonów).  

Forma użytkowa ś.o.r. (formulacja) jest fizyczną postacią środka ochrony roślin która 

została określona w procesie długoletnich badań eksperymentalnych. Tworzenie form 

użytkowych polega na połączeniu substancji czynnych z odpowiednio dobranymi 

substancjami pomocniczymi (nośnikami, rozpuszczalnikami, stabilizatorami), 

substancjami powierzchniowo czynnymi oraz koloidami, które mają na celu zwiększenie 

aktywności biologicznej ś.o.r, wzrost przyczepności preparatu do traktowanej powierzchni 

oraz rozszerzenie bezpieczeństwa przy jego stosowaniu [8,9]. Formulacje użytkowe ś.o.r. 

składają się z / lub zawierają:  

• substancje czynne – wykazujące ogólne lub specyficzne oddziaływanie na organizmy 

szkodliwe lub na rośliny, części roślin lub na produkty roślinne;  

• sejfnery – czyli substancje* lub preparaty† eliminujące lub ograniczające 

fitotoksyczne działanie ś.o.r. na niektóre rośliny;  

• synergetyki – będące substancjami lub preparatami wzmacniającymi działanie 

substancji czynnych w ś.o.r. same w sobie niemające lub posiadające niską 

aktywność chemiczną;  

• składniki obojętne – czyli substancje lub preparaty, które nie są definiowane jako 

substancje czynne, synergetyki lub sejfnery (np.: środki wiążące, środki 

przeciwpieniące, roztwory buforowe);  

Skład produktów technicznych może ujawniać proces produkcyjny, informacje  

o składzie do 100% uważa się za poufne i są dostępne tylko dla rządowych organów 

rejestracyjnych i odpowiednich międzynarodowych komitetów doradczych na zasadzie 

poufności [10]. 

W celu identyfikacji substancji czynnych należy podać nazwy zwyczajowe 

lub proponowane nazwy zwyczajowe Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 

(nazwy zwyczajowe ISO), ich numery CIPAC (Collaborative International Pesticides 

Analytical Council) oraz w przypadku, gdy są dostępne numery WE nadane przez Komisję 

 
* Substancje - pierwiastki/związki chemiczne występujące naturalnie lub powstałe w procesie produkcji,  

do których należą również zanieczyszczenia nieuchronnie powstające w procesie produkcji; 

† Preparaty – mieszaniny/roztwory złożone z substancji, dedykowane do używania jako ś.o.r. lub jako 

adiuwant; 
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Europejską. Sejfnery, synergetyki i składniki obojętne identyfikuje się przez podanie 

nazwy chemicznej podanej w części 3 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) 

nr 1272/2008 lub nazwę zgodną z nomenklaturą Międzynarodowej Unii Chemii Czystej  

i Stosowanej (IUPAC) oraz nomenklaturą CA (Chemical Abstracts) w przypadku, gdy dana 

substancja nie jest ujęta w rozporządzeniu [11].  

Substancje czynne są rzadko używane bezpośrednio w procesie ochrony roślin.  

W przypadkach, gdy jest to niemożliwe bądź nieekonomiczne stosuje się złożone formy 

użytkowe środków ochrony roślin. Właściwości fizyczne danych substancji czynnych 

oraz połączone z nimi substancje pomocnicze determinują formulację, która przekłada się 

na sposób aplikowania preparatu oraz bezpieczeństwo użytkowników, traktowanych 

zasobów, niecelowanych gatunków oraz środowiska [9,12]. 

W celu usystematyzowania nazewnictwa form użytkowych pestycydów 

Międzynarodowe Zrzeszenie Krajowych Związków Producentów Pestycydów            

(GIFAP - International Group of National Associations of Manufacturers of Agrochemical 

Products - od 1996 r. GCPF - Global Crop Protection Federation) wprowadziło nazwy 

kodowe składające się ze skrótów literowych poszczególnych form użytkowych 

oraz odpowiadających im nazw. W Tabeli 1. przedstawiono międzynarodowy wykaz 

głównych rodzajów form użytkowych ś.o.r. wraz z systemem kodowania. Rodzaj i kod 

środka ochrony roślin dla danego preparatu powinien być nadawany zgodnie z zalecaniami 

zawartymi w najnowszej edycji podręcznika „Manual on development and use of FAO 

and WHO specifications for pesticides” przygotowywanego przez zespół ekspercki 

zarządzany wspólnie przez FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) oraz WHO (World Health Organization) w ramach spotkań Joint Meeting 

on Pesticide Specifications – JMPS [13]. 
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Tabela 1. Wykaz form użytkowych środków ochrony roślin 

Kod 

formulacji 
Rodzaj formy użytkowej Opis 

AE Dyspenser aerozolowy 
Forma użytkowa umieszczona w pojemniku pod ciśnieniem, 

uwalniana w formie kropli 

AL Ciecz 
Ciecz niezdefiniowana specyficznym kodem, używana w 

postaci nierozcieńczonej 

AP Proszek 
Proszek niezdefiniowany specyficznym kodem, stosowany 

bezpośrednio 

BR Brykiet, blok 
Stała forma bloku/brykietu pozwalająca na kontrolowane 

uwalnianie substancji aktywnej 

CB 
Koncentrat do 

sporządzania przynęt 

Przynęta w formie ciała stałego lub cieczy, rozcieńczana 

przed zastosowaniem 

CS Zawiesina kapsuł 
Zawiesina kapsuł w płynie przeznaczona do rozcieńczania 

wodą przed zastosowaniem 

DC Koncentrat dyspergujący 
Ciekła formulacja stosowana jako zawiesina cząstek stałych 

po rozcieńczeniu wodą 

DP Proszek do opylania Proszek do stosowania przez opylanie 

DS 
Proszek do suchego 

zaprawiania nasion 
Proszek stosowany bezpośredniego na nasiona 

DT 

Tabletki do 

bezpośredniego 

stosowania 

Tabletki do stosowania bezpośrednio, bez przygotowania 

roztworu do rozpylania lub dyspersji 

EC 

Koncentrat do 

sporządzania emulsji 

wodnej 

Płynna jednorodna forma użytkowa do stosowania jako 

emulsja po rozcieńczeniu wodą 

EG 
Granulki do sporządzania 

emulsji w wodzie 

Granulowany preparat do stosowania jako emulsja typu olej 

w wodzie 

EO Emulsja, woda w oleju 
Płynna, niejednorodna formulacja, woda w oleju, do 

stosowania po rozcieńczeniu wodą 

EP 
Proszek do sporządzania 

emulsji w wodzie 

Formulacja proszkowa, używana jako emulsja olej/woda 

składnika czynnego po zdyspergowaniu w wodzie. 

ES 
Emulsja do zaprawiania 

nasion 

Trwała emulsja do użytku bezpośrednio na nasiona lub po 

rozcieńczeniu 

EW Emulsja, olej w wodzie 
Płynna formulacja z substancji aktywnej rozpuszczonej w 

rozpuszczalniku organicznym i zemulgowanej w wodzie 

FS 
Płynny koncentrat  

do zaprawiania nasion 

Trwała zawiesina do stosowania po rozcieńczeniu lub 

bezpośrednio na nasiona 

FU Generator dymu 
Łatwopalna formulacja, uwalniająca po zapaleniu substancję 

aktywną 

GA Gaz Gaz będący w butli lub pojemniku pod ciśnieniem 

GD 
Żel do bezpośredniego 

stosowania 
Formulacja w postaci żelu do bezpośredniego stosowania 

GE 
Produkt wytwarzający 

gaz 
Produkt wytwarzający gaz drogą reakcji chemicznej 

GL 
Żel do sporządzania 

emulsji wodnej 

Formulacja w formie żelu do stosowania jako emulsja po 

rozcieńczeniu wodą 

GR Granule 
Stały, sypki preparat o zdefiniowanym zakresie wielkości 

granulek, gotowy do użycia 

GS Smar Bardzo lepka formuła na bazie oleju lub tłuszczu 
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Kod 

formulacji 
Rodzaj formy użytkowej Opis 

GW 
Żel do sporządzania 

emulsji wodnej 

Jednorodna forma użytkowa w postaci żelu do stosowania 

po rozcieńczeniu wodą 

HN 
Koncentrat do 

zamgławiania na gorąco 

Forma użytkowa do stosowania aparaturą do zamgławiania 

na gorąco - bezpośrednio lub po uprzednim rozcieńczeniu 

KK 
Opakowanie łączące 

ciało stałe/ciecz 

Stały i ciekły preparat w jednym opakowaniu, stosowane 

jednocześnie w mieszance zbiornikowej 

KL 
Opakowanie łączące 

ciecz/ciecz 

Dwa ciekłe preparaty w jednym opakowaniu, stosowane 

jednocześnie w mieszance zbiornikowej 

KN 
Koncentrat do 

zamgławiania na zimno 

Formulacja do stosowania w aparaturze do zamgławiania na 

zimno - bezpośrednio lub po uprzednim rozcieńczeniu 

LB Torebka barierowa 
Preparat o powolnym lub kontrolowanym uwalnianiu, 

zapewniający fizyczne i chemiczne bariery 

LN Siatka barierowa 

Preparat o powolnym lub kontrolowanym uwalnianiu  

w postaci siatki, zapewniający fizyczne i chemiczne bariery 

dla owadów 

LS 
Roztwór do zaprawiania 

nasion 

Roztwór do stosowania bezpośrednio na nasiona lub po 

rozcieńczeniu wodą, mogący zawierać cząstki 

nierozpuszczalne w wodzie 

MC Cewka na komary 
Tląca się bez wytwarzania płomienia cewka uwalniająca 

składnik aktywny w postaci pary lub dymu 

ME Mikroemulsja 
Ciekła formulacja zawierająca olej i wodę przeznaczona do 

stosowania bezpośrednio lub po rozcieńczeniu wodą 

MR Matryca polimerowa 

Preparat o powolnym lub kontrolowanym uwalnianiu  

w postaci matrycy polimerowej, przeznaczony do 

bezpośredniego stosowania 

OD Zawiesina olejowa 
Zawiesina składnika aktywnego w cieczy niemieszająca się z 

wodą, stosowana po rozcieńczeniu wodą 

OF 
Koncentrat zawiesinowy 

rozcieńczony olejem 

Zawiesina substancji aktywnej w cieczy, stosowana po 

rozcieńczeniu organicznym rozpuszczalnikiem 

OL 

Koncentrat w postaci 

cieczy rozcieńczony 

olejem 

Płynna formulacja stosowana jako jednorodna ciecz po 

rozcieńczeniu rozpuszczalnikiem organicznym 

OP 
Proszek do sporządzania 

zawiesiny olejowej 

Forma użytkowa w postaci proszku do stosowania jako 

zawiesina po rozcieńczeniu rozpuszczalnikiem organicznym 

PA Pasta Substancja na bazie wody tworząca warstwę pokrywającą 

PR Pręt roślinny 
Pręt o niewielkich rozmiarach zawierający substancję 

aktywną 

RB 
Przynęta (gotowa do 

zastosowania) 

Formulacja przeznaczona do wabienia szkodników i zjadana 

przez nie 

SC 
Koncentrat w postaci 

stężonej zawiesiny 

Zawiesina rozdrobnionych cząstek substancji aktywnej, 

stosowania po rozcieńczeniu wodą 

SD 

Koncentrat 

zawiesinowy do 

bezpośredniego 

stosowania 

Trwała formulacja w formie zawiesiny w cieczy, 

przeznaczona do bezpośredniego stosowania 

SE Zawiesinoemulsja 

Płynna formulacja w której substancja czynna jest w postaci 

mieszaniny rozdrobnionych cząstek stałych i kropli cieczy 

organicznej zawieszonych w formie wodnej 

SG 
Granule rozpuszczalne 

w wodzie 

Formulacja w postaci granul, stosowana jako roztwór 

substancji aktywnej w wodzie 
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Kod 

formulacji 
Rodzaj formy użytkowej Opis 

SL 
Koncentrat 

rozpuszczalny 

Płynna formulacja stosowana jako roztwór substancji 

aktywnej po rozcieńczeniu wodą 

SO 
Olej pokrywający 

powierzchnię 

Formulacja tworząca warstwę pokrywającą powierzchnię 

wód 

SP 
Proszek rozpuszczalny 

w wodzie 

Proszkowa formulacja stosowana jako roztwór substancji 

aktywnej w wodzie 

ST 
Tabletki rozpuszczalne 

w wodzie 

Tabletki do rozpuszczania w wodzie tworzące roztwór 

substancji aktywnej, mogące zawierać inne składniki 

nierozpuszczalne w wodzie 

SU/ULV 
Zawiesina 

ultraniskoobjętościowa 

Zawiesina gotowa do stosowania aparaturą 

ultraniskoobjętościową 

TB Tabletki 
Forma użytkowa stała w postaci tabletek do rozpuszczania 

w wodzie 

TC Materiał techniczny 

Materiał powstający w procesie produkcyjnym zawierający 

składnik aktywny i powiązane z nim zanieczyszczenia. 

Może zawierać niewielkie ilości niezbędnych dodatków 

TK Koncentrat techniczny 

Materiał powstający w procesie produkcyjnym zawierający 

składnik aktywny wraz z powiązanymi zanieczyszczeniami. 

Może zawierać niewielkie ilości niezbędnych dodatków  

i odpowiednich rozcieńczalników 

UL 
Ciecz 

ultraniskoobjętościowa 

Jednorodna ciecz gotowa do stosowania aparaturą 

ultraniskoobjętościową 

VP 
Produkt wytwarzający 

pary 

Formulacja zawierająca składniki lotne, których pary  

w sposób kontrolowany uwalniane są do powietrza 

WG 

Granule do 

sporządzania zawiesiny 

wodnej 

Formulacja zawiesiny wodnej składająca się z granul do 

stosowania po ich zdyspergowaniu w wodzie 

WP 

Proszek do 

sporządzania zawiesiny 

wodnej 

Formulacja w postaci proszku do stosowania jako zawiesina 

po jej zdyspergowaniu w wodzie 

WS 

Proszek do 

sporządzania zawiesiny 

wodnej służący do 

zaprawiania 

Proszek do sporządzania zawiesiny o wysokim stężeniu  

w formie papki, służący do zaprawiania nasion 

WT 

Tabletki do 

sporządzania zawiesiny 

wodnej 

Forma użytkowa w postaci tabletek, które po rozpuszczeniu 

w wodzie utworzą zawiesinę 

XX Inne 
Pozostałe formulacje niemające dotychczas oznaczeń 

kodowych 

ZC 
Mieszanina form 

CS i SC 
Opis j.w. 

ZE 
Mieszanina form 

CS i SE 
Opis j.w. 

ZW 
Mieszanina form 

CS i EW 
Opis j.w. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [14, 15] 
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2.2.2 Zarys historyczny  

Pierwsze próby rozpoczęcia praktyki rolniczej datuje się 8 wiek p.n.e. w rejonie 

Mezopotamii leżącej na terenach dzisiejszego Iraku, Turcji, Syrii i Jordanii [16]. Pierwsze 

odnotowane użycie środków owadobójczych miało miejsce około 4500 lat temu przez 

Sumerów, którzy stosowali siarkę do zwalczania owadów i roztoczy ponadto około 3200 

lat temu Chińczycy używali rtęci i związków arsenu do zwalczania wszawicy [17]. 

W starożytnej Grecji i Rzymie by wyeliminować pleśń oraz szkodniki używano smoły, 

wody morskiej oraz dymu otrzymywanego ze spalania materiałów takich jak słoma 

oraz zwierzęce odpady [18]. Persowie 2000 lat temu wykorzystywali suszone kwiaty 

wrotycza dalmatyńskiego (Tanacetum cinerariifolium) w celu ochrony przechowywanego 

zboża [19]. W latach dwudziestych XX wieku stosowano wodny ekstrakt z tytoniu, boraks 

(Na2B4O7), kriolit (Na3[AlF6]) oraz związki arsenu (PbHAsO4). Aż do lat czterdziestych 

XX wieku substancje nieorganiczne, takie jak chloran sodu i kwas siarkowy lub organiczne 

substancje chemiczne pochodzące ze źródeł naturalnych były szeroko stosowane  

w zwalczaniu szkodników. Wadą wielu z tych produktów były wysokie dawki stosowania, 

brak selektywności oraz wysoka fitotoksyczność [20,21]. Wzrost ilości stosowanych 

syntetycznych pestycydów przyspieszył wraz z odkryciem działania DDT, BHC, aldryny, 

dieldryny, chlordanu, parationu, kaptanu oraz 2,4-D. Produkty te cechowały się 

skutecznością i niską ceną, jednak przez większość lat pięćdziesiątych świadomość 

konsumentów związana z zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi ze stosowania 

pestycydów była znikoma [22]. Badania nad pestycydami kontynuowano i rozwijano.  

W latach 70. i 80. XX wieku wprowadzono na rynek najlepiej sprzedające się na świecie 

herbicydy: glifosat, herbicydy sulfonylomocznikowe i imidazolinonowe, dinitroaniliny, 

klasy aryloksyfenoksypropionianów i cykloheksanodionów oraz insektycydy (doszło 

do syntezy pyretroidów trzeciej generacji, wprowadzenia awermektyn, 

benzoilomoczników oraz Bt (Bacillus thuringiensis)). W tym okresie rozpoczęto również 

stosowanie fungicydów z rodzin triazoli, morfoliny, imidazolu, pirymidyny oraz 

dikarboksamidu [23]. Na przełomie XX i XXI wieku działalność badawcza koncentrowała 

się na poszukiwaniu nowych związków z poznanych grup, które cechują się większą 

selektywnością, odpowiednimi właściwościami toksykologicznymi oraz mniejszą 

szkodliwością dla środowiska. Ponadto na rynek wprowadzono nowe grupy 

agrochemikaliów, takie jak herbicydy triazolopirymidynowe, triketonowe i izoksazolowe, 

fungicydy strobilurynowe i azolonowe oraz insektycydy chloronikotynylowe, 
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spinozynowe i diacylohydrazynowe [24]. W kolejnych latach nauka skupiła się 

na poszukiwaniu ś.o.r. charakteryzujących się wyższym stopniem selektywności, 

większym bezpieczeństwem dla użytkowników oraz mniejszą ingerencją w środowisko 

naturalne. Obecnie zestaw narzędzi do zwalczania szkodników został poszerzony 

o wykorzystanie upraw modyfikowanych genetycznie zaprojektowanych do wytwarzania 

własnych środków owadobójczych lub wykazujących odporność na herbicydy 

lub szkodniki o szerokim spektrum działania. 

 

2.2.3 Klasyfikacja środków ochrony roślin 

Podział chemicznych środków ochrony roślin oparty jest na wielu kryteriach dotyczących 

głównie [25]: 

1. kierunku zastosowania [26], 

2. sposobu przenikania do organizmu [26], 

3. budowy chemicznej [27, 28],  

4. toksyczności [27]. 

 

Ad. 1. Najbardziej znanym kryterium podziału środków ochrony roślin jest zakres ich 

stosowania. Według pierwszego kryterium można wyróżnić następujące grupy: 

a) zoocydy mające w składzie substancje działające toksycznie na niepożądane 

organizmy zwierzęce, wśród nich wyróżniamy m.in: 

• insektycydy – środki owadobójcze, 

• rodentycydy – środki gryzoniobójcze, 

• moluskocydy – środki mięczakobójcze, 

• nematocydy – środki nicieniobójcze, 

• talpicydy – środki kretobójcze, 

• larwicydy – środki larwobójcze, 

• aficydy – środki mszycobójcze, 

• owicydy – środki jajobójcze,  

b) herbicydy – pestycydy służące do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania 

określonej grupy roślin, 

c) fungicydy – grzybobójcze związki chemiczne służące do zwalczania grzybów 

pasożytujących na roślinach uprawnych, 

d) wirocydy – środki zwalczające wirusy, 
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e) regulatory wzrostu roślin – substancje stymulujące lub powstrzymujące procesy 

życiowe roślin w kierunku pożądanym przez człowieka, 

f) desykanty – stanowiące grupę związków chemicznych stosowanych  

do usunięcia wody z zielonych części roślin, 

g) defloranty – środki usuwające nadmierną liczbę kwiatów, używane  

w celu zwiększenia dorodności owoców, 

h) defolianty – zespół pestycydów powodujących zrzucanie liści, użyteczny  

w procesie przyspieszenia dojrzewania roślin i ułatwienia zbioru, 

i) regulatory wzrostu owadów – środki stymulujące lub hamujące cykle życiowe 

owadów, 

j) repelenty – substancje odstraszające szkodniki, 

k) atraktanty – czynniki działające wabiąco na owady lub gryzonie (np. atraktanty 

płciowe), 

l) synergetyki – grupa związków wspomagających działanie innych pestycydów. 

 

Ad. 2. Środki ochrony roślin różnią się także mechanizmem przenikania do niepożądanego 

organizmu. Według drugiego kryterium w ś.o.r. wyróżniamy m.in. następujące 

mechanizmy działania:  

a) środki o działaniu kontaktowym (powierzchniowym) – substancja aktywna 

wywołuje efekt ochronny w wyniku zetknięcia z powierzchnią patogenu;  

b) środki o działaniu systemicznym (układowym) – czynnik chemiczny łatwo 

przemieszcza się w organizmie i wywołuje efekt ochronny niezależnie  

od miejsca wnikania; 

c) środki o działaniu wgłębnym (translaminarnym) – preparat chemiczny wnika łatwo 

do rośliny, lecz nie ulega przemieszczeniu do jej innych części; 

d) środki o działaniu wewnętrznym – substancja trafia do organizmu  

za pomocą układu oddechowego lub układu pokarmowego. 

 

Ad. 3. Według trzeciego kryterium środki ochrony roślin można podzielić na:  

a) nieorganiczne, zawierające w swoim składzie przede wszystkim związki antymonu, 

miedzi, boru, fluoru, rtęci, selenu, talu, cynku oraz pierwiastkowego fosforu oraz 

siarki  
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Typowymi przykładami tych związków są: 

• mieszania Bordeaux (3Cu(OH)2 x CuSO4 x CaSO4) jako przedstawiciel grupy 

fungicydów stosowana w ochronie warzyw i drzew owocowych; 

• miedź w postaci tlenochlorku miedzi, używana do zwalczania zarazy ziemniaka 

oraz mączniaków rzekomych w uprawach rolniczych i leśniczych; 

• kryolit (Na3AlF6) insektycyd, działający również jako środek ochrony drzew 

owocowych i warzyw.  

b) organiczne – których budowa jest oparta na węglu, wśród których wyróżnić można           

m.in. następujące grupy związków: 

• związków fosforoorganicznych – znajdujących zastosowanie w sadownictwie, 

warzywnictwie oraz podczas akcji sanitarnych. Przedstawicielami tej grupy jest 

glifosat (C3H8NO5P) oraz chlorpiryfos (C9H11Cl3NO3PS); 

• związków chloroorganicznych - pestycydy chloroorganiczne zostały zaliczone 

postanowieniem Konwencji Sztokholmskiej do grupy tzw. trwałych 

zanieczyszczeń organicznych (TZO) np. DDT (C14H9Cl5) oraz γ-HCH (C6H6Cl6).  

• pochodne triazynowe – wykazujące toksyczność wobec chwastów dwuliściennych 

w uprawach kukurydzy i ziemniaków, ponadto mające właściwości dezynfekujące. 

Przykładami tej grupy związków są metamitron (C10H10N4O) oraz atrazyna 

(C8H14ClN5). 

 

Ad. 4. W Tabeli 2. przedstawiono klasyfikację toksykologiczną, której kryterium stanowi 

toksyczność ostra związku wyrażona wartością dawki LD50 doustnej i naskórnej w mg/kg 

masy ciała żywego zwierzęcia doświadczalnego (szczura). 

Tabela 2. Klasyfikacja toksykologiczna 

Klasa toksyczności 
LD50 dla szczura (mg/kg masy ciała) 

Doustnie Naskórnie 

Ia niezwykle toksyczna <5 <50 

Ib bardzo toksyczna 5-50 50-200 

II średnio toksyczna 50-2,000 200-2,000 

III mało toksyczna <2,000 <2,000 

U bardzo mało toksyczna <5,000 
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3. KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 

3.1. WSTĘP 

Branża środków ochrony roślin należy do jednej z najbardziej regulowanych prawnie 

gałęzi przemysłu w Polsce i Unii Europejskiej. W celu zapewnienia wysokiego poziomu 

ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 

wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 

79/117/EWG i 91/414/EWG, nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) 

obowiązek kontroli jakości środków ochrony roślin w szczególności w zakresie produkcji, 

pakowania, etykietowania, składowania, transportu, marketingu, formy użytkowej, handlu 

równoległego oraz stosowania środków ochrony roślin [5]. 

Wprowadzenie na rynek środka ochrony roślin poprzedzone jest złożeniem wniosku 

przez wnioskodawcę w każdym państwie członkowskim, gdzie środek ochrony roślin ma 

być wprowadzany do obrotu handlowego. Szczegółowe wytyczne zawarte są w art. 33 ust. 

1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 

21 października 2009 r. i określają m. in. wykaz zamierzonych zastosowań środka, 

dokumentację określającą wymogi dotyczące środka ochrony roślin, substancji czynnych, 

sejfnerów oraz synergetyków zawartych w środku ochrony roślin, kopię wniosku  

w sprawie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości (NDP) oraz projekt 

etykiety. 

W trakcie procesu udzielenia zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do 

obrotu głównym założeniem jest ochrona zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Z tego 

powodu należy wykazać, że dany środek ochrony roślin przynosi wymierną korzyść 

produkcji roślinnej i nie mając negatywnego wpływu na środowisko [5].  

Zgodnie z art. 68 rozporządzenia nr 1107/2009 niezależna kontrola porejestracyjna 

wymagań jakościowych środków określonych w procedurze dopuszczania do obrotu 

podlega kontroli, która ma miejsce w Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony 

Roślin w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział 

Sośnicowice. W celu realizacji zobowiązań w zakresie nadzoru nad obrotem i stosowaniem 

środków ochrony roślin określonym w Programie Wieloletnim IOR – PIB pt. „Ochrona 

roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat  

w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”, przyjętym 
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na podstawie uchwały nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. kontrola 

obejmuje również monitoring jakości agrochemikaliów stosowanych w rolnictwie Unii 

Europejskiej, poszukiwanie nieprawidłowości oraz badanie fałszerstw środków ochrony 

roślin.  

Wymogi dotyczące fizycznych, chemicznych i technicznych właściwości środków 

ochrony roślin wprowadzanych do obrotu są określone w Rozporządzeniu Komisji (UE)  

nr 284/2013 z dnia 1 marca 2013 r. Dotyczą przede wszystkim określenia wyglądu, 

właściwości wybuchowych i utleniających, palności i samonagrzewania, wartości pH, 

kwasowości/zasadowości, lepkości, napięcia powierzchniowego, gęstości względnej  

i gęstości nasypowej oraz stabilności przy przechowywaniu. Należy określić również 

właściwości techniczne takie jak: zwilżalność, trwałość piany, zdolności do tworzenia 

zawiesiny, spontaniczność, stabilność dyspersji, stopień rozcieńczenia i stabilność 

roztworu, rozkład wielkości cząstek, zawartość pyłu, ścieranie i stabilność mechaniczna, 

rozkład wielkości cząstek, zawartość pyłu, ścieranie, twardość i zwartość, zdolność 

emulgowania, reemulgowania, stabilności emulsji, zdolność do płynięcia, wylewność, 

pylistość oraz przyczepność i rozkład na nasionach. W dokumentach rejestracyjnych 

podane są również informacje o metodach analitycznych stosowanych do uzyskiwania 

danych przed wydaniem zezwolenia, metodach analizy środka ochrony roślin, metody 

oznaczania pozostałości oraz metody do celów kontroli i monitorowania środka ochrony 

roślin po wprowadzeniu środka ochrony do obrotu [13]. 

 

3.2  AKTUALNY STAN WIEDZY DOTYCZĄCY ŚRODKÓW OCHRONY 

ROŚLIN 

3.2.1 Statystyki sprzedaży środków ochrony roślin 

Rynek środków ochrony roślin w Unii Europejskiej definiuje szereg składowych 

mających wpływ na obecny popyt i przyszłe tendencje w obrocie ś.o.r. Wdrażanie przez 

państwa członkowskie krajowych planów działania na rzecz ograniczenia ryzyka 

związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin wspiera zrównoważone stosowanie 

pestycydów w perspektywie długoterminowej, promuje integrowaną ochronę przed 

szkodnikami oraz rolnictwo ekologiczne. Jednak z powodu rosnącej populacji, która 

według szacunków wyniesie powyżej 9,1 mld do 2050 r. globalna produkcja żywności 

będzie musiała wzrosnąć [28]. Związany z tym wzrost popytu może spowodować dalszą 
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intensyfikację produkcji rolnej i doprowadzić do zwiększenia liczby stosowanych 

agrochemikaliów [29].  

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1185/2009 zmienionym rozporządzeniem 

Komisji (UE) 2017/269 z dnia 16 lutego 2017 ustanawiającym ramy wspólnotowego 

działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, informacje odnośnie  

do wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin są corocznie 

przekazywane do Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) [30]. Dane dotyczące 

sprzedaży środków ochrony roślin mogą służyć jedynie jako przybliżenie rzeczywistego 

stosowania, ponieważ nie uwzględniają przechowywania w celu późniejszego użycia, 

marnotrawstwa oraz transportu przez granice [31]. Udział Europy w światowym rynku 

agrochemikaliów na przestrzeni lat 2010-2018 szacuje się na poziomie 11,8% (Rysunek 1). 

W Unii Europejskiej w tych latach obrót środkami ochrony roślin stabilizował się na 

poziomie 360-370 tysięcy ton substancji czynnych (Rysunek 2). Od wielu lat w Europie 

największymi rynkami ś.o.r. są Francja, Niemcy, Włochy, Rosja, Hiszpania, Wielka 

Brytania oraz Polska [32]. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 

roku wyprodukowano w Polsce 55,3 tysięcy ton pestycydów i w porównaniu  

do lat ubiegłych ich ilość stale rośnie (w roku 2015: 33,1 tys. ton,                                                         

w roku 2018: 52,1 tys. ton) [33].  

Rysunek 1. Średni udział Europy w rynku agrochemikaliów w latach 2010-2018 [32] 
 

 
 

 

 

 

Rysunek 2. Obrót środkami ochrony roślin w latach 2010-2018 [32]   
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3.2.2 Nieprawidłowości rynku środków ochrony roślin 

Rynek środków ochrony roślin jest obszarem szczególnie narażonym  

na występowanie nieprawidłowości [34]. Publikowane w artykułach i raportach dane 

wskazują, że główną ich przyczyną jest zjawisko wprowadzania do obrotu podrobionych 

lub pochodzących z nielegalnego źródła środków ochrony roślin [35]. W raporcie Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and World Health Organization 

(WHO) z 2011 roku podano, że w krajach rozwijających się skala niespełniania wymogów 

jakościowych ś.o.r. sięga 20-30% [36]. Na rynku Unii Europejskiej według szacunkowych 

danych opublikowanych w dokumencie Komisji Europejskiej z dnia 2 marca 2015 r. 

„Ad-hoc study on trade of illegal and counterfeit pesticides in the EU” przez Europejskie 

Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) z 2012 roku znajduje się około 10% nielegalnych 

i podrobionych środków ochrony roślin, wartość ta może być zaniżona z powodu 

zgłaszania przez niektóre państwa członkowskie mniejszych ilości nielegalnych ś.o.r.  

z powodu nieodpowiednich systemów kontroli w tych krajach [37, 38]. W dokumencie tym 

zdefiniowano pojęcie nielegalnych środków ochrony roślin jako wszystkich środków 

ochrony roślin, które nie są uważane za legalne. Kategoria ta zawiera dwie podkategorie: 

• produkty podrobione (counterfeit PPPs) - produkty zawierające substancje 

niezatwierdzone na mocy prawodawstwa UE (lub niezawierające substancji czynnych); 

• produkty o nieodpowiedniej jakości (substandard PPPs) - nielegalne kopie 

legalnych produktów (nieodpowiedni kraj pochodzenia, produkty niedozwolone w UE, 

podrobione znaki towarowe i patentowe).  

W Polsce za podrobiony środek ochrony roślin według Ustawy z dnia 13 lutego  

2020 r. dotyczącej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uznawany jest 

środek, który jest przedstawiany jako ten, który uzyskał zezwolenie na wprowadzanie  

do obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, jednak którego składnik 

(składniki) określony w dokumentacji rejestracyjnej, został usunięty w całości lub w części, 

dodany, zmieniony lub który został wytworzony przez podmiot inny niż wskazany w tej 

dokumentacji [39].  

Z powodu luk prawnych, problemów z egzekwowaniem przepisów, powszechnej 

dostępności technologii potrzebnej do produkcji fałszywych ś.o.r. oraz intratności tego 

procesu wzrasta liczba wprowadzanych do obrotu i sprzedawanych preparatów  

o nieodpowiedniej jakości [40]. Według Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności 

Intelektualnej (EUIPO) wartość produkcji ś.o.r. w UE w 2012 r. wyceniona została  
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na 12 mld euro a największy wkład w tę sumę miały Niemcy (4 mld euro) oraz Francja 

(3,5 mld euro). Szacuje się, że legalny przemysł bezpośrednio traci rocznie około 1,3 mld 

euro dochodów z powodu obecności podrobionych pestycydów na rynku UE, 

co odpowiada 13,8% sprzedaży sektora. W przypadku Polski wartość rynku ś.o.r. oceniana 

jest na 0,5 mld euro, przy czym bezpośrednie szacunki dotyczące utraty sprzedaży każdego 

roku przez legalnych producentów z powodu podrabiania szacuje się na 78 mln euro. 

W Unii Europejskiej najwyższy poziom nielegalnych i podrobionych środków ochrony 

roślin notuje się w państwach członkowskich w których biegnie zewnętrzna granica UE, 

natomiast najmniejszy w Danii, Finlandii, Luksemburgu i Szwecji, gdzie bezpośredni 

wpływ podrobionych pestycydów na sprzedaż wynosi poniżej 10%. Nielegalne środki 

ochrony roślin powodują także olbrzymie straty gospodarcze [41]. W raporcie EUIPO  

z 2020 r. o stanie naruszenia praw własności intelektualnej („Status Report on IPR 

Infringement”) opublikowano informacje mówiące, że proceder podrabiania środków 

ochrony roślin należy do 11 głównych sektorów gospodarki, które przyczyniają się  

do prawie 60 miliardów euro strat rocznie w całej Unii Europejskiej [42]. 

Nielegalne, w tym podrobione środki ochrony roślin, mogą być mieszaninami 

chemicznymi o nieznanym składzie i nieprzewidywalnym mechanizmie działania. 

Preparaty poddane procesowi fałszerstwa mogą nie zawierać substancji czynnych, 

zawierać tańszy i nieskuteczny zamiennik lub przypadkową substancję niewiadomego 

pochodzenia oraz towarzyszące jej zanieczyszczenia [43]. Pierwszy oraz drugi wariant są 

wariantami najbezpieczniejszym, ponieważ jedynymi konsekwencjami jest brak ochrony 

plonów, ewentualna utrata optymalnego momentu na zwalczenie patogenu oraz straty 

finansowe rolników. Stosując preparaty zakupione z nieautoryzowanych punkach, 

użytkownik naraża się na użycie ś.o.r zawierających substancje, które są zakazane 

lub objęte ograniczeniami w danym państwie. Niezbadana fitotoksyczność ś.o.r. jest 

zagrożeniem dla zdrowia rolników i konsumentów, może doprowadzić do strat w plonach 

lub całkowitego ich zniszczenia, skażenia upraw, zbiorów i środowiska oraz do utraty 

dotacji i certyfikatów przez użytkownika [44, 45].  

Podrabiane i nielegalne ś.o.r. powodują straty finansowe i wizerunkowe producentów 

stanowiąc zagrożenie dla zrównoważonego rolnictwa. Ponadto produkcja, transport przez 

granice oraz handel podrobionymi i nielegalnymi agrochemikaliami stanowi obejście 

przepisów prawnych i pozbawia państwa dochodów z tytułu niezapłaconych należności 

celno-skarbowych [46]. Do nadużyć dochodzi między innymi poprzez importowanie 
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gotowych produktów, wykorzystujących nielegalnie zastrzeżone znaki towarowe  

i używanie sfałszowanych dokumentów transportowych, w wyniku przemytu przez granicę 

UE substancji czynnych, pakowane i opatrzenie etykietami już w krajach członkowskich 

oraz dystrybucję nielegalnych środków ochrony roślin za pośrednictwem Internetu, 

sprzedaży w punktach niezarejestrowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa (bazary, targi) oraz bezpośredniej dostawy podrobionych środków ochrony 

roślin do gospodarstw [47]. Jednym z elementów występowania nieprawidłowości  

w europejskim rynku środków ochrony roślin jest nadużywanie pozwoleń na handel 

równoległy, których kwestia jest uregulowania w art. 52 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. Środek ochrony 

roślin, który uzyskał zezwolenie w jednym państwie Unii Europejskiej, może być 

wprowadzany do obrotu i stosowany w innym państwie pod warunkiem, że państwo 

członkowskie potwierdzi, że skład danego środka ochrony roślin jest identyczny  

ze składem środka ochrony roślin, który uzyskał już zezwolenie na jego terytorium (środka 

referencyjnego). Za ś.o.r. tożsame z odpowiednim środkiem referencyjnym uważa się 

środki które są identyczne pod względem składu i właściwości fizykochemicznych  

ze środkiem referencyjnym, na podstawie którego dokonana została rejestracja przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostały wytworzone przez to samo przedsiębiorstwo, 

przez przedsiębiorstwo powiązane lub na licencji takim samym procesem produkcyjnym, 

opakowania są zgodne co do rozmiaru i materiału oraz mają porównywalny wpływ  

na zdrowie ludzi, zwierząt lub środowiska. Oznacza to, że ś.o.r. dopuszczony do sprzedaży 

na zasadach handlu równoległego powinien posiadać swój indywidualny numer 

pozwolenia i być opatrzony polską etykietą, zatwierdzoną przez MRiRW [5, 48]. 

Istotą handlu równoległego jest różnica w cenie między produktem importowanym  

i referencyjnym związana z polityką cenową obowiązującą w poszczególnych krajach UE, 

jednak brak spójnego egzekwowania prawa oraz jednolitego podejścia 

do konfekcjonowania środków ochrony roślin w UE powoduje, że handel równoległy stał 

się jedną z przyczyn występujących na rynku nieprawidłowości. W raporcie DG Santé 

z 2015 roku stwierdzono, że system handlu równoległego jest nadużywany zarówno w celu 

przemieszczania nielegalnych ś.o.r, w całej UE, jak i wprowadzania ich na rynek. Dzieje 

się to m.in. poprzez import ś.o.r, które zostały zarejestrowane, ale niewprowadzone  

na rynek oraz w wyniku sprzedaży towarów bez zachowania oryginalnych numerów partii  

i daty produkcji [37]. Z doświadczenia Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony 
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Roślin wynika, że podstawową przyczyną dyskwalifikacji produktu w handlu równoległym 

jest to, że nie jest on uważany za identyczny z produktem referencyjnym, zgodnie 

z art. 52 rozporządzenia nr 1107/2009 [38].  

W ramach walki z produkcją i stosowaniem podrabianych i nielegalnych 

agrochemikaliów prowadzone są działania mające na celu podnoszenie świadomości 

poprzez współpracę sektora prywatnego i publicznego. Po stronie państwa stoi konieczność 

wzmocnienia egzekwowania przepisów prawnych i kontroli rynkowej, umożliwienie 

odpowiednim organizacjom bezpośredniej współpracy z organami celnymi, współpraca  

z organizacjami międzynarodowymi, policją, organami celnymi oraz działalność 

szkoleniowa związana z tematem fałszywych ś.o.r.. Instytucje zaangażowane w transport 

środków ochrony roślin w celu uniknięcia współpracy z fałszerzami powinny zachować 

integralność łańcucha dostaw oraz praktykę „Poznaj swojego klienta” (ang. Know Your 

Customer - KYC) [49].  

Nabywca środka ochrony roślin powinien dokonywać zakupu u przedsiębiorców 

wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu  

lub konfekcjonowania tych środków mając pewność, że dany środek jest zarejestrowany  

w Polsce przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Należy skontrolować jakość opakowań 

i etykiet oraz żądać potwierdzenia zakupu fakturą VAT. Czujność powinny wzbudzać 

niskie ceny produktu, które odbiegają od stawki rynkowej, etykieta złej jakości (często  

w języku obcym), brak numeru zezwolenia na wprowadzanie do obrotu lub pozwolenia  

na handel równoległy, brak nazwy posiadacza zezwolenia, plomb, charakterystycznych 

zabezpieczeń używanych przez producentów pestycydów np. hologramów, kodów 

szybkiej odpowiedzi QR (ang. Quick Response) oraz możliwość zakupu preparatu 

niedostępnego na wolnym rynku. Wszelkie podejrzane incydenty powinny zostać 

zgłoszone odpowiednim władzom [50]. Na Rysunku 3. przedstawiono przykłady 

porównania preparatów referencyjnych z preparatami nielegalnymi.  
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Rysunek 3. Porównanie preparatów referencyjnych oraz zafałszowanych [Źródło: Archiwum LBJŚOR] 
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W celu ograniczenia obecności na rynku podrabianych i nielegalnych środków 

ochron roślin wymagane są szeroko zakrojone działania krajowe i międzynarodowe.  

W Polsce instytucją odpowiedzialną za nadzór nad wprowadzaniem do obrotu ś.o.r.  

o odpowiedniej jakości jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

(PIORiN). By przeciwdziałać procederowi wprowadzania na rynek fałszywych bądź 

nielegalnych ś.o.r. podejmowane są odpowiednie działania przejawiające się między 

innymi transgraniczną współpracą z właściwymi urzędami ochrony roślin 

oraz uczestnictwem w grupie roboczej ds. zwalczania nielegalnego handlu pestycydami 

ONIP (Network of National Competent Authorities fighting the illegal international trade 

of pesticides) działającej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

Ponadto PIORiN od 2015 roku współpracując z EUROPOLem oraz Europejskim Urzędem 

ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) uczestniczy w międzynarodowej operacji 

Silver Axe. Operacje organów ścigania, których celem jest zwalczanie podrabiania  

i nielegalnego handlu pestycydami rokrocznie przynosi spektakularne osiągnięcia. 

W 2020 roku w Europie w ramach piątej edycji „Silver Axe” zatrzymano 1346 ton 

nielegalnych środków ochrony roślin, a w Polsce udaremniono wprowadzenie na rynek 

70 ton takich preparatów [51]. Oprócz PIORiNu w Polsce w działania przeciwko 

nielegalnym pestycydom na rynku zaangażowanych jest kilka instytucji. Należą do nich 

producenci legalnych produktów, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR), 

policja, urzędy celne, prokuratura oraz Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

GIORiN  

we współpracy z Instytutem Ochrony Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym 

Oddział Sośnicowice. IOR - PIB Oddział Sośnicowice od lat 60. zajmuje się badaniami 

jakościowymi ś.o.r. w tym badaniem miejsc ich pochodzenia [52].  

W Polsce urzędowa kontrola jakości ś.o.r. na rzecz Państwowej Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa jest wykonywana na podstawie art. 68 rozporządzenia 1107/2009  

i oparta jest na monitorowaniu jakości środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie 

handlowym i kontrolowaniu czy spełniają wymagania techniczne ustalone w procesie ich 

rejestracji. Prowadzona jest na grupie co najmniej 310 próbek obecnych na rynku, 

pobieranych w cyklu rocznym przez inspektorów PIORiN w dwóch podkategoriach: 

• kontrola podstawowa (K) - polega na sprawdzeniu jakości środków ochrony roślin 

obecnych na rynku, wytypowanych w planie na dany rok uwzględniającym ryzyko 

wystąpienia nieprawidłowości, 
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➢ w tym kontrola unijna (KUE) - sprawdzeniu podlegają próbki przeznaczone na 

rynki innych państw UE;  

• kontrola interwencyjna (KI) - polega na sprawdzeniu jakości środków ochrony roślin 

w przypadkach podejrzenia występowania nieprawidłowości (niewłaściwa jakość, 

brak skuteczności, rozpatrzenie skarg i reklamacji).  

Próbki dostarczone do LBJŚOR podlegają kontroli składu oraz właściwości 

fizykochemicznych, która jest elementem nadzoru nad produkcją, konfekcjonowaniem, 

wprowadzaniem do obrotu, transportem, składowaniem, stosowaniem ś.o.r. 

oraz wprowadzaniem na rynek produktów nielegalnych. Tabela 3. przedstawia wyniki 

kontroli urzędowej w latach 2017-2019. Liczba wykrytych nieprawidłowości w 2017 roku 

wynosiła 11,3%, w 2018 roku 11,9% natomiast w roku 2019 roku 15,1% (3 próbki z 18 

w kategorii „bez orzeczenia” nie spełniały wymogów określonych w ustawie). 

  

Tabela 3. Wyniki kontroli urzędowej w latach 2017-2019 

Typ kontroli ROK Liczba atestów  
Liczba atestów z wynikiem 

pozytywnym negatywnym bez orzeczenia 

KI 

2017 

47 16 29 2 

K 263 259 4 0 

Razem 310 275 33 2 

KUE 

2018 

1 1 0 0 

KI 55 21 32 2 

K 256 253 3 0 

Razem 312 275 35 2 

KI 

2019 

68 13 38 17 

K 243 236 6 1 

Razem 311 249 44 18 

 

3.2.3 Metody oznaczania substancji czynnych w środkach ochrony roślin 

W laboratoriach kontrolujących jakość środków ochrony roślin oznaczanie substancji 

czynnych oraz właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych wykonuje się jeżeli  

to możliwe z zastosowaniem metod analitycznych zalecanych przez organizacje 

międzynarodowe takie jak Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO), Association of Official Analytical Chemists (AOAC), przewodniki Collaborative 

International Pesticides Analytical Council (CIPAC) i procedury OECD (Organization 

for Economic Co-operation and Development). Według unijnej bazy pestycydów 
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w 2020 roku było zarejestrowanych blisko 1450 substancji czynnych środków ochrony 

roślin, w tym ponad 470 dopuszczonych jest do użytku w krajach członkowskich UE [53]. 

Metody publikowane w powyższych zaleceniach często są ukierunkowane na konkretny 

typ formulacji i umożliwiają oznaczenie zawartości jednej substancji czynnej przy użyciu 

dokładnie określonej metody. W 2020 roku opublikowanych przez CIPAC było 1040 

metod, jednak część z nich z powodu m.in. niezadowalających wyników selektywności 

oraz stosowania niebezpiecznych odczynników nie jest już rekomendowana. Takie metody 

analityczne otrzymają wysoki priorytet do zastąpienia ich nowymi [54, 55]. Szerokie 

spektrum substancji czynnych występujących w środkach ochrony roślin oraz rozwój nauki 

doprowadziło do rozwoju metod instrumentalnych wykorzystywanych w kontroli jakości 

tych produktów. Mimo ciągłego wzrostu liczby zalecanych metod, ich liczba jest wciąż 

niewystarczająca, co przejawia się koniecznością opracowania własnych, niedrogich  

i szybkich metod analitycznych [56].  

Zastosowanie metod CIPAC/AOAC oraz metod opracowywanych przez 

specjalistów powinno być sprawdzane oraz w razie potrzeby modyfikowane, walidowane 

i weryfikowane pod kątem danego preparatu i danej formulacji. Metody oznaczania 

pojedynczej substancji czynnej zasadniczo nie mają zastosowania do preparatów z dwoma 

lub więcej substancjami czynnymi zawierającymi tę substancję. Dlatego w wyniku 

niezależnego rozwoju metod wykorzystujących wiele różnych odczynników, różne 

kolumny chromatograficzne i rozszerzoną liczbę różnych standardów wewnętrznych, 

stosowanie przez laboratoria jednolitych metod analitycznych, gdzie rutynowo 

analizowanych jest nawet kilkaset różnych produktów pestycydowych jest utrudnione. 

Ponadto tylko około połowa obecnie stosowanych związków jest objęta metodami CIPAC 

lub AOAC. Skład formulacji może również ulec zmianie z biegiem lat, ale metody nie są 

aktualizowane w odpowiednim tempie, aby uwzględnić te zmiany. W związku z tym 

istnieje uzasadniona potrzeba, aby laboratoria miały dostęp do unowocześnionych metod 

analitycznych, które można stosować w uproszczonych warunkach, przy zachowaniu 

jakości i wiarygodności wyników [10].  

W oznaczaniu zawartości substancji czynnych zastosowanie znajduje metoda 

spektroskopii z transformacją Fouriera w bliskiej podczerwieni (FT-NIR), która umożliwia 

oznaczenie: chlorsulfuronu, metamitronu, iprodionu, pirymikarbu, procymidonu  

i tricyklazolu, folpetu oraz metalaksylu, malationu, chlorosulfuronu, imidaklopridu, 
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mankozebu, cyromazy oraz metody wykorzystujące spektroskopię Ramana z transformacją 

Fouriera do oznaczania malationu i diazinonu [57-65].  

Oznaczanie substancji czynnych w środkach ochrony roślin opiera się głównie 

na technikach chromatograficznych. Opublikowane są metody wykorzystujące 

chromatografię gazową z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID) do oznaczania 

substancji czynnych takich jak: alachlor, bifentryna, etefon, metaldehyd, tebukonazol, 

chlorotalonil i heksachlorob, fention i triflularina, alachlor, chloropiryfos metylu, fention 

oraz trifluranin [66-73]. Zastosowanie w tej dziedzinie znajduje również chromatografia 

gazowa z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) w celu oznaczania zawartości 

fipronilu, acefatu, karbarylu, chloropiryfosu, chlorotalonilu, diazynonu, dimetoatu, 

malationu, profenofosu, kwinalfosu, hydrazydu maleinowego oraz bifentrylu [74-77].  

Do oznaczania substancji czynnych w środkach ochrony roślin wykorzystywana jest 

również technika chromatografii cienkowarstwowej (TLC) która umożliwia oznaczenie 

m.in. fipronilu oraz tiofanatu metylu oraz jej wysokosprawnościowa odmiana (HPTLC), 

którą można oznaczyć chlorantranilprol oraz flubendiamid, buprofezin, flubendiamid, 

imidaklopryd a ponadto cypermethrynę [78-82].  

Opublikowane metody oznaczania substancji czynnych w środkach ochrony roślin 

oparte są również na technice chromatografii jonowej. Technika ta umożliwia oznaczenie 

między innymi 2,4-D, dikamby, etefonu oraz fosteylu glinu [83-85]. 

Z uwagi na fakt, iż wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) uważana jest 

za „złoty standard” w analizie pestycydów, zwłaszcza w programach monitorowania 

jakości środków ochrony roślin, w omówieniu doniesień literaturowych skupiono się 

na ww. technice [86, 87].  

Aktualny stan wiedzy oparty na przeglądzie literaturowym od 1995 roku na temat 

publikowanych w czasopismach naukowych metod oznaczenia substancji czynnych opiera 

się głównie na wykorzystaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem 

UV-DAD z matrycą diodową, ich szczegóły zawiera Tabela 4. W przeglądzie 

literaturowym znajdują się doniesienia na temat metod oznaczania pojedynczych substancji 

czynnych w środkach ochrony roślin. W 2016 Velkoska-Markovska opracowała metodę 

oznaczania 2,4-D w preparacie Monosan herbi 500 SL oraz DMA-6 SL. W 2002 przez 

Maudlina została opublikowana metoda oznaczania antrachinonu w materiale 

technicznym. Badaway opracował metodę oznaczania chrolantraniploru w materiale 

technicznym oraz preparacie Coragen 200 SC. W roku 2009 przez zespół H. Karasali 
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została wydana publikacja dotycząca oznaczania chlorku mepikwatu w komercyjnie 

dostępnych środkach ochrony roślin formulacji SL. Harbin opublikował metodę 

oznaczania cyflutryny w fromualcjach WP, EW oraz EC. W 2006 roku wydana została 

publikacja z opracowaniem L. Vodeba i współpracowników dotycząca oznaczania 

β - cyfluytryny w preparatach Responsar SC 025 oraz Bulldock 025 EC. Biljana 

i Petanovska-Ilievska opublikowali metodę oznaczania dazometu w preparacie 

Basamid 97 GR. W 2014 została wydana publikacja na temat oznaczania fosetylu glinu 

w środkach ochrony roślin formulacji WP przez zespól H. Karasali. Macke w 1998 roku 

opublikował metodę oznaczania imidachloprydu w materiale technicznym, proszku 

rozpuszczalnym w wodzie oraz granulach. Srinivas i współpracownicy opracowali metodę 

oznaczania karbendazymu w materiale technicznym oraz formulacji WP. W 2017 

oraz w 2020 opublikowane zostały metody oznaczania malationu w środkach ochrony 

roślin. Możliwość oznaczania metalaksylu w formulacji WP w preparatach Ridomil Gold 

Plus oraz Ridomil Gold MZ opublikował zespół E. Pose-Juana. Qunitás 

ze wpółpracownikami w 2008 opublikował metodę oznaczania oksadiazonu w dostępnych 

komercyjnie preparatach formulacji EC [86-99]. 

Obecny stan wiedzy wskazuje na niewystarczającą liczbę metod umożliwiających 

oznaczanie dwóch lub więcej substancji aktywnych w jednym toku analitycznym.  

W literaturze odnaleziono 3 metody do równoczesnego oznaczania dwóch substancji 

czynnych. Są to publikacje oznaczania aminokarbu oraz fenitrotionu ponadto dimetomorfu 

i chlorotalonilu oraz famoksadonu oraz cymoksanilu w furomulacji WG. Została również 

opublikowana metoda oznaczania jednocześnie trzech substancji czynnych, czyli 

desmedifamu, etomufesatu oraz fenmedifamu w formulacji EC [100-102]. Ponadto  

w literaturze obecna jest metoda oznaczania czterech substancji czynnych: abamektyny, 

imidaklopridu, indoksykarbu, tiametoksamu oraz metoda równoczesnego oznaczania 

pięciu substancji czynnych: (S)-metoprenu, sumitrinu, permetrinu, piperonylu butoksydu 

(PBO), N-octylbicykloheptenu oraz dikarboksimidu [103-104]. 
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Tabela 4. Zestawienie metod oznaczania substancji czynnych w ś.o.r. techniką HPLC 

Substancja czynna 
Formulacja 

/ ś.o.r 

Warunki chromatografowania 

Objętość 

nastrzyku [µm] 
Faza ruchoma 

Natężenie 

przepływu 

[ml/min] 

Kolumna 
Detektor 

/ dł. fali [nm] 

2,4-D 
Monosan herbi 500 

DMA-6 SL 
5 

acetoniryl:woda 

(60/40, v/v) 
1,0 

LiChrospher 60 RP-select B 

(250 x 4 mm, 5 μm) 

UV 

220 

antrachinon 
Materiał techniczny 

Flight Control 
10 

metanol:woda 

(80/20, v/v) 
1,0 

Keystone ODS/H 

(250 × 4,6 mm; 5 μm) 

UV-DAD 

325 

chlorantraniliprol 
Materiał techniczny 

Coragen 20% SC 
5 

acetonitryl:woda (70/30, v/v) 

metanol:woda (70/30, v/v) 
1,0 ZORBAX Eclips Plus C18 

UV-DAD 

254 

chloreku 

mepikwatu 
SL 20 

acetonitryl:0.03 mM 

CH3(CH2)5SO3Na (10/90, v/v) 
1,0 

ODS/AQ (RP, C-18) 

(150 × 4,6 mm; 5 μm) 

UV-DAD 

191 

cyflutryna WP, EC, EW 10 
acetoniryl:woda 

(55/45, v/v) 
1,5 

C18-CN 

(250 × 4,6 mm,5 μm) 

UV 

230 

β-cyflutryna 
Responsar SC 025 

Bulldock 025 EC 
20 

n-heksan:dichlorometan 

(60/40, v/v) 
1,3 

HS Pecospher 3 × 3 Silica 

(3,3 × 46 mm; 3 μm) 

UV DAD 

265 

dazomet Basamid 97 GR 10 
acetonitryl:woda 

(70/30, v/v) 
1,0 

LiChrosorb C8 

(5µm, 25× 0,4 cm) 

UV-DAD 

280 

fosetyl glinu WP 40 

0,08 M Na2SO4 + 0,1 M 

NaH2PO4·2H2O w 1l wody 

pH 4,3 

1,0 
Luna C-18 100A 

(250 × 4,6 mm, 5 μm) 

UV-DAD 

200 

imidakloprid 
Materiał techniczny 

WP, Granule 

1 

10 

acetoniryl:woda 

(60/40, v/v) 
1,2 

C18 

(250 mm × 4,6 mm, 5 μm) 

UV-VIS 

252 
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Substancja czynna 
Formulacja 

/ ś.o.r 

Warunki chromatografowania 

Objętość 

nastrzyku [µm] 
Faza ruchoma 

Natężenie 

przepływu 

[ml/min] 

Kolumna 
Detektor 

/ dł. fali [nm] 

karbendazym 
WP 

Materiał techniczny 
5 

acetonitryl:woda o pH=3,00 

(20/80, v/v) 
1,0 

C18 

(250 mm × 4,6 mm, 5 μm) 

UV 

280 

malation EC 2 

metanol:acetonitryl:woda 

(70/10/20, v/v/v) 

 

chloroform 

0,6 

 

 

0,9 

Hypersil ODS 

(150 mm × 4,6 mm; 3 μm) 

YMC Pack ODS-AQ 

(150 × 4,6 mm, 5 μm) 

LiChrosorb Si 100 

(250 × 4 mm; 5 μm) 

UV 

295 

malation Etiol tecni EC 5 
acetoniryl:woda 

(50/50, v/v) 
1 

Poroshell EC 120-C18 

(50 mm × 3 mm, 2,7 μm) 

UV-DAD 

220  

metalaksyl 
Ridomil Gold Plus 

Ridomil Gold MZ 
50 

metanol(A):woda(B) 

7 min 40% B, 5% B w 3 min, 

przez 5 min, zmiana do 40% B 

w 0,1 min do 9,9 min 

0,7 
C18 

(150 × 4.6 mm; 5 μm) 

UV-VIS 

220 

oksadiazon EC 20 
acetoniryl:woda 

(80/20, v/v) 
1,0 

Kromasil C18 

(250 × 4,.6 mm; 5 μm) 

UV-VIS 

292 

famoksadon 

cymoksanil 
WG 2 

acetoniryl:woda 

(70/30, v/v) z dodatkiem 2% 

isopropanolu 

2,0 
Chromolith RP-18e 

(100 × 4.6 mm) 

UV-VIS/DAD 

230 

aminokarb 

fenitrotion 
- 20 

metanol:woda 

(85/15, v/v) 
3.5 × 103 kPa 

HP RP-C8 

(200 × 4,6 mm; 5 μm) 

UV 

A 248 

F 270 
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Substancja czynna 
Formulacja 

/ ś.o.r 

Warunki chromatografowania 

Objętość 

nastrzyku [µm] 
Faza ruchoma 

Natężenie 

przepływu 

[ml/min] 

Kolumna 
Detektor 

/ dł. fali [nm] 

dimetomorf 

chlorothalonil 
fungicyd 20 

acetoniryl:woda 

(80/20, v/v) 
1,2 

C-18 

(5 µm x 150 mm x 4,6 mm) 

UV 

230 

penmedifam 

desmedifam 

etofumesat 

EC 10 
n-heksan:dichlorometan 

(60/40, v/v) 
1,0 

LiChrosorb CN 

(25 × 40 mm; 5 μm) 

UV-DAD 

270 

tiametoksam, 

imidakloprid, 

indoksakarb, 

abamektyna 

Actara 

Avaunt 

Confidor 

Vertimec 

20 
acetoniryl:woda 

(65:35,  v/v) 
1,0 

NUCLEODUR 100-5 C18 

(250 × 4,6; 5 μm) 

UV-DAD 

245 A 

258 T, Im 

307  In 

(S)-metopren 

sumitryna 

permetryna 

piperonyl butoksyd 

N-

octylbicyklohepten 

dikarboksimid 

- 10 
metanol:acetonitryl:woda 

(10:55:25, v/v/v) 
1,0 

Ace C8 

(150 × 4,6 mm; 3 μm) 

Zorbax Eclipse XDB C8 

(150 × 4,6 mm; 5 μm) 

UV-DAD 

240 
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3.3 METODY OZNACZANIA ZANIECZYSZCZEŃ CHEMICZNYCH 

W ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN  

Według dokumentu SANCO/3030/99 rev.5 – Technical Active Substance and Plant 

protection products: Guidance for generating and reporting methods of analysis in support 

of pre- and post-registration data requirements for Annex (Section 4) of Regulation (EU) 

No 283/2013 and Annex (Section 5) of Regulation (EU) No 284/2013 Dyrekcji Generalnej 

ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi 1 z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących 

środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny  

za zanieczyszczenie uważa się wszystkie składniki, z wyjątkiem czystej substancji 

aktywnej, znajdujące się w materiale technicznym substancji aktywnej‡, łącznie  

z nieaktywnymi izomerami, powstałe w procesie produkcyjnym lub w wyniku rozkładu 

zachodzącego w trakcie składowania. Wyróżnia się zanieczyszczenia: 

• znaczące - powstałe w procesie produkcji o stężeniu ≥ 1 g/kg substancji czynnej; 

• istotne - mające znaczenie toksykologiczne i/lub ekotoksykologiczne 

lub środowiskowe o stężeniu < 1 g/kg materiału technicznej substancji czynnej. 

Zanieczyszczenia środków ochrony roślin mogą być również wynikiem zanieczyszczeń 

krzyżowych z linii produkcyjnej, która została dopuszczona do użytku bez odpowiedniego 

czyszczenia instalacji podczas procesu pakowania [10].  

Analiza zawartości zanieczyszczeń substancji czynnych jest istotna ze względu 

na ich potencjalne właściwości toksykologiczne, mutagenne, możliwość zmiany 

charakteru substancji czynnej oraz wpływ na właściwości fizyczne i chemiczne. Obecność 

zanieczyszczeń w ś.o.r. może mieć również wpływ na ich fitotoksyczność, powodować 

kumulację pozostałości w plonach oraz środowisku oraz zaburzać stabilność preparatów 

potęgując ryzyko ich stosowania [10, 87, 105]. Dlatego w procesie rejestracji należy 

określić minimalny stopień czystości, tożsamość i maksymalną zawartość zanieczyszczeń 

oraz w stosownych przypadkach, izomerów/diastereoizomerów i dodatków oraz zawartość 

zanieczyszczeń o charakterze toksykologicznym, ekotoksykologicznym 

lub środowiskowym i ich dopuszczalnego stężenia. Ze względu na ich stosunkowo wysoką 

toksyczność, szczególną uwagę zwraca się na kilka grup związków, w tym chlorowane 

dibenzodioksyny, chlorowcowane dibenzofurany, chlorowane azobenzeny, nitrozaminy, 

 
‡ materiale technicznym substancji aktywnej - odpowiada czystej substancji czynnej z jej zanieczyszczeniami, 

które są wyodrębniane z materiałów wyjściowych użytych do jej produkcji 
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etylenotiomocznik, etery bifenylowe, aniliny i podstawione aniliny, hydrazyny, fenole 

oraz pochodne związków fosforoorganicznych i karbaminianów [10]. Rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. określa maksymalne limity 

w momencie zatwierdzenia dla odpowiednich zanieczyszczeń w niektórych substancjach 

czynnych obowiązujące w całej UE [106]. Maksymalną ilość istotnych zanieczyszczeń  

w materiałach technicznych i środkach ochrony roślin określane są również przez 

specyfikacje FAO [107]. Ponadto Federalne Biuro Ochrony Konsumentów  

i Bezpieczeństwa Żywności (The Federal Office of Consumer Protection and Food Safety 

– BVL) może określić maksymalne limity w wyjątkowych przypadkach 

dla zanieczyszczeń, które nie są objęte rozporządzeniem. 

Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń chemicznych w środkach ochrony roślin jest 

jednym z najważniejszych czynników warunkujących ich bezpieczne użytkowanie.  

Po określeniu tożsamości i struktury chemicznej zanieczyszczeń technikami 

instrumentalnymi należy opracowywać analityczne metody jakościowego i ilościowego 

określania poziomów zanieczyszczeń, które są stosowane w programie monitorowania 

jakości związanym z procesem produkcji środków ochrony roślin. Ze względu na złożony 

charakter produktów technicznych, identyfikacja zanieczyszczeń jest bardzo trudnym 

zadaniem analitycznym w którym zastosowanie znajdują chromatografia cieczowa 

oraz chromatografia gazowa [108, 109].  

W przypadku niedostępności danych, które są traktowane jako ściśle poufne stosuje 

się obecne podejście do analizy oparte na wytycznych FAO, gdzie w dokumentach 

Specifications And Evaluations for Agricultural Pesticides dla poszczególnych substancji 

czynnych określone są niektóre zanieczyszczenia oraz metody ich oznaczania. Specyfkacje 

FAO bazują na metodach opublikowanych w przewodnikach Collaborative International 

Pesticides Analytical Council (CIPAC) w których opublikowano m.in. metody 

umożliwiające oznaczanie istotnych zanieczyszczeń substancji czynnych w ś.o.r.: 

terpirydyny w dikwacie oraz parakwacie, S-metylfenitrotionu w fenitrotion 

czy protiokonazolu-destio w protiokonazolu [110-112] oraz wytycznych Association  

of Official Analytical Chemists (AOAC International). Warto nadmienić,  

że w specyfikacjach FAO tylko sporadycznie występują metody służące do jednoczesnego 

oznaczania substancji czynnej oraz zanieczyszczenia. Jedną z metod jest metoda 

oznaczania chlorotalonilu i zanieczyszczenia w postaci heksachlorobenzenu (HCB)  

w materiale technicznym oraz preparatach [113]. 
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W literaturze można również znaleźć doniesienia na temat metody oznaczania 

pochodnych 2-(2-aryloaminometylofenoksy) pirymidyny. Identyfikację głównego 

produktu i zanieczyszczeń uzyskano na podstawie widm UV (HPLC) i masowych  

(LC-ESI/MS). Ponadto za pomocą analizy GC/MS zidentyfikowano jedno 

zanieczyszczenie, wprowadzone do produktu w ostatnim etapie syntezy. Można stwierdzić, 

że połączenie chromatografii i spektrometrii mas, w tym LC/MS i GC/MS, dostarczyło 

istotnego narzędzia w nauce o pestycydach [114]. W kolejnym doniesieniu przedstawiono 

oznaczenie ilościowe zawartości formaldehydu obecnego jako zanieczyszczenie w ś.o.r. 

zawierających glifosat na podstawie metody analizy formaldehydu zaproponowanej przez 

Organizację Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa  

z wykorzystaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej [115]. Analiza  

i identyfikacja zanieczyszczeń może wymagać połączonego zastosowania kilku 

instrumentalnych technik analitycznych, takich jak GC/MS, LC/MS, GC-FTIR i NMR  

o wysokiej rozdzielczości. W raporcie Quality Control of Pesticide Products z 2009 

opublikowane metody syntezy i identyfikacji wybranych zanieczyszczeń oraz 

przedstawienie ich jako przykładu dla laboratoriów, w których dostępne są odpowiednie 

urządzenia do syntezy organicznej i identyfikacji strukturalnej. W ramach tego projektu 

zsyntetyzowano, oczyszczono i zidentyfikowano 16 zanieczyszczeń. Karasali wraz  

ze współpracownikami w studium przypadku zwrócili uwagę na znaczenie regularnego 

monitorowania zanieczyszczeń w środkach ochrony roślin oraz przedstawiono metodę 

ilościowego oznaczania karbarylu w preparatach zawierających tlenochlorek miedzi  

z wykorzystaniem chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas [116]. Turgut  

ze współpracownikami opublikowali metodę oznaczania dichlorodifenylotrichloroetanu 

(DDT) w szeroko stosowanym dikofolu na terenach Turcji [117]. Siebers  

ze współpracownikami opracował metodę do oznaczania ilościowego 53 substancji 

czynnych, 15 składników obojętnych i 8 zanieczyszczeń w środkach ochrony roślin  

z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem z matrycą 

diodową i chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym [118]. Płonka 

ze współpracownikami opublikowała metodę równoczesnego oznaczania substancji 

czynnej w postaci chloropiryfosu i jej istotnego zanieczyszczenia sulfotepu w komercyjnie 

dostępnych środkach ochrony roślin z wykorzystaniem chromatografii gazowej z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) [119]. Marczewska ze współpracownikami 
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opublikowali metodę oznaczania Z-azoksystrobiny w preparatach formulacji SC 

zawierających azoksystrobinę jako substancję czynną [120]. 

3.4 METODY OZNACZEŃ PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH 

W procesie rejestracji środka ochrony roślin należy określić jego fizyczne, chemiczne 

i techniczne właściwości z uwzględnieniem zaleceń wobec formulacji preparatu. 

Szczegółowe wytyczne przedstawione przez Food and Agriculture Organization of the 

United Nations znajdują się w „Manual on development and use of FAO and WHO 

Specifications for Pesticides” oraz w dokumencie Komisji Europejskiej „Reference 

document illustrating best practices on analytical strategies and interpretation of results 

for the formulation analysis of plant protection products obtained during official market 

control”. Prawidłowe parametry fizykochemiczne form użytkowych mają bezpośredni 

wpływ na aplikację oraz skuteczność zabiegu, a ponadto warunkują trwałość środka 

ochrony roślin w trakcie jego przechowywania.  

Według Rozporządzenia Komisji (UE) NR 284/2013 z dnia 1 marca 2013 r. należy 

określić następujące fizyczne i chemiczne właściwości środka ochrony roślin:  

• wygląd - poprzez kolor, jednorodność i stan fizyczny,  

• właściwości wybuchowe i utleniające,  

• palność i samonagrzewanie,  

• kwasowość/zasadowość dla preparatów będących kwasami (pH < 4) lub zasadami 

(pH > 10),  

• wartość pH formulacji nierozpuszczonej wodnych ś.o.r.,  

• pH 1% rozcieńczenia preparatów w postaci stałej oraz ciekłych środków ochrony 

roślin innych niż wodne,  

• lepkość dla ciekłych form użytkowych w temperaturach 20 i 40˚C,  

• napięcie powierzchniowe dla najwyższego dopuszczalnego stężenia danego środka 

ochrony roślin,  

• gęstość względną dla ciekłych formulacji,  

• gęstość nasypową środków ochrony roślin w postaci proszku lub granul,  

• stabilność w trakcie przechowywania i okres ważności.  

Należy również dla odpowiednich poziomów stężeń określić właściwości 

techniczne środka ochrony roślin do których należą zwilżalność, trwałość piany, zdolności 

do tworzenia zawiesiny, spontaniczność i stabilność dyspersji, stopień rozcieńczenia  
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i stabilność roztworu, rozkład wielkości cząstek, zawartość pyłu, ścieranie 

 i stabilność mechaniczna, zdolność emulgowania, reemulgowania, stabilność emulsji, 

zgodność fizyczna i chemiczna z innymi preparatami, które mogą być stosowane łącznie  

z danym preparatem ponadto dla ś.o.r stosowanych do zaprawiania nasion należy określić 

przyczepność oraz rozkład preparatu na nasionach. Wymagane są również inne badania 

konieczne do klasyfikacji środka ochrony roślin ze względu na klasę zagrożenia zgodnie  

z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.  

Metody analityczne do kontroli jakości produktów technicznych i formulacji 

handlowych są zalecane przez organizacje międzynarodowe takie jak Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), Association of Official Analytical Chemists 

(AOAC) oraz przewodników Collaborative International Pesticides Analytical Council 

(CIPAC) i procedur OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). 

 

3.5 ZASTOSOWANIE METOD CHEMOMETRYCZNYCH W KONTROLI 

JAKOŚCI PRODUKTÓW 

3.5.1 Wstęp 

Wzrastający problem związany z nieodpowiednią jakością produktów dostępnych  

na rynku zobowiązuje do poszukiwania efektywnych narzędzi wspomagających ich ocenę 

jakościową. Zastosowanie odpowiednio dobranych algorytmów chemometrycznych może 

pozwolić na ułatwienie weryfikacji autentyczności produktów oraz wykrycie  

i wyeliminowanie produktów zafałszowanych. 

Termin chemometria został użyty po raz pierwszy w 1971 r. przez szwedzkiego 

uczonego Svante Wolda [121]. Według rekomendacji IUPAC z 2016 chemometrię 

definiuje się jako dyscyplinę naukową, która wykorzystuje metody matematyczne  

oraz statystyczne w celu ekstrakcji maksymalnie istotnych informacji  

z wielowymiarowych danych [122]. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technik 

pomiarowych pozwala na szybkie rejestrowanie wielu właściwości fizykochemicznych 

oraz parametrów procesowych, które dostarczają obszernych zbiorów danych trudnych  

do efektywnej interpretacji [123]. Z pomocą przychodzi chemometria z szerokim spektrum 

technik, które w zależności od charakteru rozwiązywanego problemu badawczego  

oraz celu badania stanowi wymierne wsparcie w procesie oceny oryginalności produktów.  
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Metody chemometryczne można podzielić na: 

• Metody uczenia bez nadzoru [124] 

▪ metody projekcji, 

▪ metody grupowania danych, 

• Metody uczenia z nadzorem [125] 

▪ metody dyskryminacyjne lub klasyfikacyjne, 

▪ metody kalibracyjne. 

Analizę chemometryczną poprzedza wstępne przygotowanie otrzymanych danych, 

które ma na celu ułatwić proces ich interpretacji [126]. Odpowiedni sposób 

przygotowywania zależy od ich struktury. Jedną z grup przygotowania danych są techniki 

modyfikujące indywidualne zmienne. W tej grupie wyróżnić można m.in. standaryzację, 

autoskalowanie oraz transformację logarytmiczną. W przypadku sygnałów 

instrumentalnych przygotowanie danych polega m.in. na eliminacji szumu (np. poprzez 

zastosowanie filtrów Whitakkera, Savitzkyego-Golaya lub transformacji falkowej) 

oraz linii podstawowej (np. stosując algorytm asymetrycznych najmniejszych kwadratów  

z funkcją kary - ang. penalized asymmetric least squares, PAsLS) oraz w miarę 

konieczności korekcji przesunięć pików (np. metodą zoptymalizowanego nakładania 

sygnałów maksymalizującą ich wzajemną korelację - ang. correlation optimized warping, 

COW) [124]. 

 

3.5.2 Metody uczenia bez nadzoru 

Metody uczenia bez nadzoru używane są w celu zidentyfikowania grup obiektów 

posiadających podobne właściwości lub ujawnienia próbek znacznie różniących się 

od pozostałych, czyli wskazanie obiektów „odległych”. W tym przypadku analiza danych 

oparta jest o zmienne objaśniające (zmienne niezależne) zawarte w macierzy danych§.  

Jedną z najważniejszych metod projekcji [122] jest analiza czynników głównych  

(ang. principal component analysis, PCA) [127]. Metoda ta umożliwia modelowanie, 

kompresję i wizualizację struktury danych wieloparametrowych w której indeksem 

projekcji** jest wariancja. Wizualizację danych przeprowadzamy w wyniku konstrukcji 

nowych zmiennych (czynniki główne - ang. principal components, PC), które są liniową 

kombinacją oryginalnych zmiennych w taki sposób, aby maksymalizowały opis wariancji 

 
§ Macierz danych – o wymiarach [m x n] gdzie m (wiersze) mierzone próbki; n (kolumny) mierzone parametry 
** Indeks projekcji - obrazuje na projekcjach różne aspekty struktury danych 
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danych. Proces konstrukcji czynników głównych zakłada, że czynniki główne są 

wzajemnie ortogonalne, ponieważ każdy kolejny czynnik opisuje niewyjaśnioną przez 

poprzednie wariancję co uwidacznia Rys. 4. [128-130].  

 
Rysunek 4. Konstrukcja czynników PC1 oraz PC2 opisanych przez dwie zmienne w dwuwymiarowej 

przestrzeni 

Analiza wyników uzyskanych przy zastosowaniu metody PCA polega  

na zanalizowaniu stopnia kompresji danych, ocenie rozkładu próbek na płaszczyznach 

definiowanych przez czynniki główne oraz analizie wag czynników. Przeprowadzając 

projekcję obiektów na czynniki główne można ocenić czy analizowane dane wykazują 

skłonność do grupowania (Rys. 5). Ułatwienie zaobserwowania trendów może wspomóc 

uwzględnienie dodatkowych informacji np. oryginalności, dacie przydatności do użycia, 

wielkości opakowania, roku produkcji, pochodzenia geograficznego próbek. 

 

Rysunek 5. Projekcja badanych próbek na pierwszy i drugi czynnik drugi (PC1 i PC2) z uwzględnieniem 

informacji o oryginalności próbek 

Stopień kompresji danych ocenia się na podstawie informacji o procentowej ilości 

wariancji opisanej przez kolejne czynniki główne, który przedstawia się najczęściej  

za pomocą wykresu słupkowego, prezentującego kumulacyjny procent wariancji opisanej 
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przez wzrastającą liczbę czynników głównych. Przykładowy wykres przedstawiony jest na 

Rysunku 6. 

 

Rysunek 6. Przykładowy wykres prezentujący kumulacyjny procent wariancji opisanej przez wzrastającą 

liczbę czynników głównych 

Interpretacja informacji zawartej w wagach ułatwia ocenę tego, które parametry 

wykazują największy wkład do konstrukcji wybranego czynnika głównego, a tym samym 

odpowiadają za występowanie zaobserwowanego trendu w danych. Rozkład wag 

dla czynnika PC 1 i PC 2 przedstawiony na Rys. 7 pozwala wnioskować, że największy 

wkład w konstrukcję czynnika pierwszego ma zmienna nr 5, tym samym ta zmienna  

w największym stopniu decyduje o podziale próbek względem wybranej cechy. 
  

 

 

 

Rysunek 7. Rozkład wag dla czynnika PC 1 i PC 2 

W metodach uczenia bez nadzoru wyróżniamy również metody grupowania danych,  

do których należy analiza hierarchiczna (ang. hierarchical clustering analysis, HCA). Jest 

w
ag

a 
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narzędziem do eksploaracyjnej analizy danych w której następuje utworzenie hierarchii 

obiektów wchodzących w skład kolejnych grup. Wynik analizy prezentowany jest w formie 

dendrogramu. Po procesie przygotowania danych podejmuje się decyzję o wyborze 

sposobu obliczenia odległości między obiektami w przestrzeni wielowymiarowej 

(wykorzystuje się np. odległość euklidesową, kwadrat odległości euklidesowej, odległość 

Manhattan, odległość Czebyszewa, odległość potęgową) oraz metody analizy skupień 

(np. metoda Warda, metoda średnich połączeń, metoda pojedynczego wiązania, metoda 

pełnego wiązania, metoda środków ciężkości). Dobór metody analizy skupień zależy  

od wcześniejszych decyzji o sposobie przygotowania danych oraz doborze miary 

podobieństwa bądź odległości pomiędzy grupowanymi obiektami. Po wyborze 

odpowiedniej odległości i metody, ważny jest także wybór ostatecznej liczby skupień 

oraz ocena i opis wyników grupowania. W przypadku gdy otrzymany dendrogram nie 

pozwala jednoznacznie wskazać, w którym momencie przerwać proces grupowania 

(przeciąć dendrogram), aby uzyskany podział na skupienia można było uznać 

za optymalny,  

należy przeciąć dendrogramu na poziomie pierwszego znaczącego skoku odległości 

aglomeracyjnej. Relacje pomiędzy obiektami lub parametrami przedstawia się w postaci 

dendrogramu. Na osi x umieszcza się obiekty (lub parametry), a na osi y stopień 

podobieństwa pomiędzy nimi. Na Rysunku 8 przedstawiono przykładowy dendrogram. 

 

Rysunek 8. Budowa modelu HCA 
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3.5.3 Metody uczenia z nadzorem 

Wykorzystując techniki uczenia z nadzorem w zależności od postawionego problemu 

badawczego zastosować można do konstrukcji modeli klasyfikacyjnych, 

dyskryminacyjnych lub kalibracyjnych używa się zbioru zmiennych objaśniających, X,  

i macierz zmiennych zależnych Y [120]. W metodach kalibracyjnych dodatkowa 

informacja ma postać zmiennej ciągłej natomiast w metodach klasyfikacyjnych  

czy dyskryminacyjnych zmienna opisująca próbki ma charakter dyskretny.  

Przykładem metody uczenia z nadzorem jest metoda modelowania indywidualnych 

grup SIMCA (ang. soft independent modeling of class analogies) która jest 

przedstawicielem metod klasyfikacyjnych [127]. W metodzie SIMCA reguły klasyfikacji 

konstruuje się w oparciu o modele PCA dla badanych grup produktów. Po wyznaczeniu 

optymalnej kompleksowości modelu PCA z wykorzystaniem walidacji krzyżowej typu 

„wyrzuć jeden obiekt” wyznacza się kryteria klasyfikacyjne, które przypisują próbkę 

do danej grupy. Do kryteriów tych należy odległość Mahalonobisa od środka danych  

w przestrzeni tego modelu oraz wartość reszt od modelu PCA. Wartości graniczne 

wyznacza się dla założonego poziomu prawdopodobieństwa poprawnego przypisania 

do tej grupy, korzystając z wartości stabelaryzowanych.  

Do metod dyskryminacyjnych należy m.in. dyskryminacyjny wariant metody 

częściowych najmniejszych kwadratów (ang. discriminant partial least squares 

discriminant analysis, PLS-DA) [128], gdzie model regresji konstruuje się w oparciu  

 o nowe zmienne maksymalizujące różnice pomiędzy próbkami przynależącymi 

do różnych grup.  

Przykładem techniki kalibracyjnej jest wielowymiarowa liniowa regresja MLR  

(ang. mulitvariate linear regrassion). Jest to technika wielowymiarowa, którą można 

stosować do konstrukcji modelu w oparciu o zmienne objaśniające zawarte  

w macierzy X [129].  
 

3.5.4 Praktyczne zastosowanie metod chemometrycznych w kontroli jakości 

produktów  

W ostatnich latach opublikowano wyniki prac, w których zastosowano analizę 

chemometryczną oraz uzyskane przy pomocy różnych technik chromatograficznych 

„chemiczne odciski palca” analizowanych substancji. Li et al. zastosowali dane otrzymane 
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techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do analizy podobieństw 

celem kontroli jakości polifenoli otrzymanych w procesie ekstrakcji ze skórki owoców 

granatu [130]. Custers i współpracownicy wykorzystali „chemiczne odciski palca” 

uzyskane techniką HS-GC/MS oryginalnych i podrobionych próbek Viagry® i Cialis® 

do analizy techniką głównych składowych (PCA), analizy projekcji, drzew 

klasyfikacyjnych i regresyjnych oraz metodą modelowania indywidualnych grup SIMCA 

[131]. Również Custers et al. wykorzystali chromatogramy uzyskane przy pomocy technik 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z detektorem fotodiodowym 

(HPLC-PDA) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej  

ze spektrometrem mas (HPLC-MS) do analizy zanieczyszczeń dla leku Cialis®. 

Otrzymane dane analizowano i modelowano przy zastosowaniu analizy głównych 

składowych (PCA), metody częściowych najmniejszych kwadratów (PLS) 

oraz klasyfikatorów SIMCA i k najbliższych sąsiadów (k-NN) celem wykrywania 

przypadków fałszerstw leku Cialis® [132]. Flumignan et al. opracowali, zoptymalizowali 

i zwalidowali metodę wykorzystującą technikę chromatografii gazowej (GC) w celu 

trzymania danych poddanych analizie podobieństw do celów kontroli jakości benzyny 

[133]. Bajoub i zespół wykorzystali technikę HPLC z detektorem DAD oraz FLD 

do uzyskania „chemicznych odcisków palców” frakcji fenolowej oliwy extra vergine. 

Po wstępnej analizie PCA zastosowano analizę dyskryminacyjną częściowych 

najmniejszych kwadratów (PLS-DA), metodę SIMCA i algorytm k-najbliższych sąsiadów 

(k-NN) [134]. Belmonte-Sánchez z zespołem wykorzystali technikę HS-GC/MS w celu 

sklasyfikowania różnych rumów dostępnych komercyjnie. Do analizy otrzymanych danych 

zastosowane metody uczenia bez nadzoru takie jak HCA i PCA, a także metody uczenia 

z nadzorem, takie jak liniowa analiza dyskryminacyjna (LDA) [135]. 

Mimo licznych dziedzin wykorzystujących chemometrię jako wparcie w kontroli 

jakości produktów w literaturze jedyne wzmianki o zastosowaniu metod 

chemometrycznych w naukach agrochemicznych opublikowane zostały przez zespół 

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin. Opublikowano pracę opisującą 

możliwość wykorzystania analizy skupień (CA) oraz analizy PCA opartych o dane 

fizykochemiczne oraz chromatograficzne do weryfikacji oryginalności środków ochrony 

roślin w formie koncentratu zawiesinowego (EC) zawierającego jako substancję czynną 

chloropiryfos [136] oraz pracę w której dane otrzymane metodami chromatograficznymi 
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posłużyły do weryfikacji oryginalności ś.o.r. formulacj SC zawierających jako substancję 

azoksystrobinę przy wsparciu metody modelowania indywidualnych grup SIMCA [137]. 

3.6 PROJEKT GOSPOSTRATEG  

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Zwiększenie 

konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez 

podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” (FITOEXPORT), 

przygotowany przez konsorcjum złożone z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa, jako lidera oraz czterech partnerów: Uniwersytetu Warszawskiego, 

Instytutu Lotnictwa, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu 

Badawczego oraz Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego ma na 

celu umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu  

i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania 

importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową 

Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, z zastosowaniem nowoczesnych metod 

inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.  

W ramach projektu FITOEXPORT Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony 

Roślin realizuje zadanie pt.: „Zastosowanie różnych technik chromatograficznych  

oraz analizy chemometrycznej w badaniach jakości środków ochrony roślin”. 

Przedstawione w pracy badania miały na celu stworzenie fundamentów do skutecznej 

realizacji zadania, które poprzez zastosowanie innowacyjnego podejścia do badań jakości 

środków ochrony roślin z wykorzystaniem metod chemometrycznych przełożą się 

na sprawniejszą weryfikację ich autentyczności. Przeprowadzenie badań pilotażowych 

pomogło dostarczeniu informacji na temat odpowiedniego skonstruowania planu 

badawczego, adekwatności doboru metod badawczych do analizowanych problemów 

oraz sprawdzenia rzetelności metody badawczej. Opracowane rozwiązania będą stanowić 

wsparcie działań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na rzecz właściwej 

ochrony roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności, zdrowia ludzi  

i środowiska oraz posłużą do wsparcia walki z procederem fałszowania środków ochrony 

roślin. Implementacja metod chemometrycznych do badania jakości, w tym 

wykrywania nieoryginalności środków ochrony roślin jest innowacyjnym podejściem 

pozwalającym na eliminację konieczności przeprowadzania analizy „składu do 100%” 

przekładającej się na przyspieszenie i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez 

laboratorium.       
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4. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

4.1 APARATURA I ODCZYNNIKI 

Poniżej przedstawiono wykaz sprzętu oraz aparatury użytych podczas prowadzenia  

badań publikowanych w pracy: 

• chromatograf cieczowy Agilent Technology 1200 z detektorem z matrycą diodową 

DAD (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA) 

• chromatograf cieczowy Agilent Technology 1260 z detektorem z matrycą diodową 

DAD (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA) 

• kolumna chromatograficzna Alltima C18 (250 mm x 4,6 mm, 5 μm, HiChrom)  

• chromatograf gazowy Agilent 7890A GC wyposażony w detektory płomieniowo-

jonizacyjny FID, spektromaetr mas MS oraz przystawkę Headspace (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA) 

• kolumna chromatograficzna (5%-fenylo)-dimetylopolisiloksan 

(HP - 5MS, 30 m x 0,25 mm x 0,25 mm, Agilent J&W GC columns) 

• waga analityczna Scaltec SBC 31  

• waga analityczna Sartorius ME235S-OCE  

• waga techniczna Sartorius BP 2100 S  

• gęstościomierz oscylacyjny Anton Paar DMA 4100 M 

• pH-metr Metrohm 780 z elektrodą Unitrode Pt1000 

• zestaw do analizy zawartości wody Karla Fishera - 870 KF Titrino Metrohm 

• suszarka Memmert UNE 200-800 

• łaźnia wodna W420 LaboPlay 

• łaźnia ultradźwiękowa Sonoswiss SW3H 

• pipety automatyczne Rotilabo 

• strzykawki analityczne Hamilton 

• sito laboratoryjne o rozmiarze oczek #0,075 mm 

• termometr cyfrowy typ AZ-8852  

• sekundomierz mechaniczny Hanhart 1882 

• drobny sprzęt i szkło laboratoryjne 
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Wzorce analityczne wykorzystywane w badaniach:  

• azoksystrobina o czystości 99,2% (dr Ehrenstorfer) 

• (Z)-azoksystrobina o czystości 99,2% (dr Ehrenstorfer) 

• chlorotalonil o czystości 99,6% (dr Ehrenstorfer) 

• cyprokonazol o czystości 98,5% (dr Ehrenstorfer) 

• difenokonazol o czystości 99,9% (dr Ehrenstorfer) 

• epoksykonazol o czystości 99,9% (dr Ehrenstorfer) 

• fluazynam o czystości 99,2% (dr Ehrenstorfer) 

• izopirazm o czystości 99,8% (Sigma-Aldrich) 

• propikonazol o czystości 98,5% (dr Ehrenstorfer) 

• tebukonazol o czystości 98,6% (dr Ehrenstorfer) 

• toluen o czystości 99,5% (dr Ehrenstorfer) 

 

Pozostałe odczynniki użyte w analizach: 

• acetonitryl HPLC (J.T. Baker) 

• czerwień metylowa (Merck) 

• HYDRANAL Composite 5 (Honeywell - Fluka) 

• kwas chlorowodorowy 1 mol/l (Avantor) 

• kwas ortofosforowy (V) 85% (POCH)  

• metanol HPLC (J.T. Baker) 

• roztwór buforowy pH 4,01 (Hamilton) 

• roztwór buforowy pH 7,00 (Hamilton) 

• roztwór buforowy pH 9,21 (Hamilton) 

• roztwór amoniaku 1 mol/l (Avantor) 

• tlenek magnezu o czystości ≥ 97% (Merck) 

• węglan wapnia o czystości ≥ 99% (Sigma-Aldrich) 

• wodorotlenek sodu 0,1 mol/l (Avantor) 

• woda destylowana z systemu Elix Essential (Merck Millipore) 

• woda dejonizowana z systemu Synergy UV (Merck Millipore) 
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4.2 PRZEDMIOT BADAŃ 

Głównym przedmiotem badań były chemiczne środki ochrony roślin koncentratu 

zawiesinowego do rozcieńczania wodą (ang. Suspension Concentrate, SC) zawierające 

jako substancję czynną azoksystrobinę w ilości 250 g/l, której istotnymi 

zanieczyszczeniami są (Z)-azoksystrobina oraz toluen. W badanej grupie 15 próbek 

pochodzących z różnych partii produkcyjnych zostało dostarczonych bezpośrednio  

od producenta wraz z certyfikatami poświadczającymi ich oryginalne pochodzenie  

i odpowiednią jakość. Pozostałe próbki pochodziły z rynku i zostały dostarczone  

do LBJŚOR przez różnych zleceniodawców celem kontroli ich jakości. Ponadto badanym 

materiałem były ś.o.r. zawierające w składzie azoksystrobinę jako substancję czynną oraz 

współtowarzyszące jej substancje zarejestrowane w Polsce (chlorotalonil, cyprokonazol, 

tebukonazol, difenokonazol, propikonazol, epoksykonazol, izopirazam) występujące  

w formulacji SC oraz EC. 

 

4.3 OPRACOWANIE METODY DO JEDNOCZESNEGO OZNACZANIA 

AZOKSYSTROBINY I JEJ ISTOTNYCH ZANIECZYSZCZEŃ 

CHEMICZNYCH 

4.3.1 Charakterystyka analitów 

Azoksystrobina ((E) -2- {2- [6- (2-cyjanofenoksy) pirymidyn-4-yloksy] fenylo} -3-

metoksyakrylan metylu) była pierwszym związkiem strobilurynowym wprowadzonym na 

rynek w 1996 roku. Jest substancją czynną fungicydów o szerokim spektrum działania. 

Hamuje kiełkowanie zarodników i wzrost grzybni, a także wykazuje działanie 

przeciwzapalne. Stosuje się ją w ochronie różnych uprawach takich jak zboża, rośliny 

strączkowe, owoce (cytrusy, winogrona) i warzywa (dyniowate, ziemniaki). 

Azoksystrobina jest składnikiem preparatów w postaci granulek (GR), granulatów 

dyspergowalnych w wodzie (WG), koncentratów zawiesinowych (SC) i suspoemulsji (SE). 

Związek posiada stereoizomer, ale jego aktywny składnik jest tylko w postaci E [138].  

Na rynku polskim w 2020 roku zarejestrowanych było 84 preparatów zawierających 

azoksystrobinę jako substancję czynną [139]. 

(Z)-azoksystrobina ((Z) -2- {2- [6- (2-cyjanofenoksy) pirymidyn-4-yloksy] fenylo} -

3-metoksyakrylan metylu) oraz toluen są uważane za istotne zanieczyszczenia 

azoksystrobiny według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 703/2011 z dnia 

20 lipca 2011 r. zatwierdzającego substancję czynną azoksystrobinę. W dokumencie tym 
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został określony maksymalny dopuszczalny limit dla izomeru (Z) w preparatach 

pestycydowych na poziomie 25 g/kg azoksystrobiny oraz maksymalny dopuszczalny limit 

toluenu wynoszący 2 g/kg substancji czynnej [140].  

Tabela 5. Charakterystyka analitów [141]  

SUBSTANCJA CZYNNA 

 

Wzór sumaryczny: C22H17N3O5 

Nazwa chemiczna (IUPAC): 

 (E)-2-{2-[6-(2-cyjanofenoksy) pirymidyn-4-yloksy]fenylo}-3- metoksyakrylan metylu 

Masa molowa: 403,4 g/mol 

Kolor/formuła: sproszkowane, białe, krystaliczne ciało stałe  

ISTOTNE ZANIECZYSZCZENIA 

 
Wzór sumaryczny: C22H17N3O5 

Nazwa chemiczna (IUPAC): 

 (Z)-2-{2-[6-(2-cyjanofenoksy) pirymidyn- 

4-yloksy]fenylo}-3- metoksyakrylan metylu 

Masa molowa: 403,4 g/mol 

Kolor/formuła: sproszkowane, białe, krystaliczne 

ciało stałe 

 
Wzór sumaryczny: C6H5CH3 

Nazwa chemiczna (IUPAC): 

toluen 

Masa molowa: 92,1 g/mol 

Kolor/formuła: klarowna, bezbarwna ciecz  

o charakterystycznym, aromatycznym zapachu  

 

 

4.3.2 Zastosowana metodyka  

Metoda opracowana została zgodnie z wewnętrznymi procedurami wdrożonego  

w Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – 

Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Sośnicowice (LBJŚOR IOR-PIB) systemu 

Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Opracowania dokonano na podstawie regulacji  

i wymogów zawartych w dokumentach SANCO/3030/99 rev.5 – Technical Active 

Substance and Plant protection products: Guidance for generating and reporting methods 

of analysis in support of pre- and post-registration data requirements for Annex (Section 4) 
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of Regulation (EU) No 283/2013 and Annex (Section 5) of Regulation (EU) No 284/2013 

oraz w przewodnikach CIPAC: "Guidelines on method validation to be performed 

in support of analytical methods for agrochemical formulations" i "Guideline for analytical 

methods for the determination of relevant impurities referred to in FAO and/or WHO 

specifications for pesticide technical grade active ingredients and formulations". 

Walidacji została poddana metoda, w której odpowiednie warunki 

chromatografowania zostały dobrane w zakresie: objętości nastrzyku, rodzaju eluentów, 

natężenia przepływu eluentu, doboru kolumny chromatograficznej, temperatury rozdziału, 

warunków detekcji oraz czasu analizy. 

Dokument SANCO/3030/99 rev.5 określa zakres parametrów walidacyjnych metod 

analitycznych służących do analizy jakości materiałów technicznych oraz dla preparatów 

handlowych środków ochrony roślin. Poniżej przedstawiono wymagane parametry 

walidacji metody analitycznej oznaczania substancji czynnej oraz istotnych 

zanieczyszczeń: 

▪ dla substancji czynnej 

a.  specyficzność/selektywność metody, 

b.  liniowość, 

c.  dokładność, 

d.  precyzja (powtarzalność). 

▪ dla zanieczyszczeń 

a.  specyficzność/selektywność metody, 

b.  liniowość, 

c.  dokładność, 

d.  precyzja (powtarzalność), 

e.  granica oznaczalności, 

 

Ad. a) Specyficzność metody analitycznej to możliwość oznaczenia analitu w obecności 

innych składników, których obecności można oczekiwać. Poziom selektywności danej 

procedury analitycznej to właściwość metody umożliwiająca odróżnienie składnika 

badanego od innych substancji i zależy od jakości rozdziału chromatograficznego  

oraz wewnętrznej selektywności samej metody wykrywającej. Dla technik 

chromatograficznych selektywność/specyficzność określa się na podstawie dopasowania 

czasu retencji analitu w chromatogramie wzorca analitycznego i w chromatogramie 
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próbki. Interferencje ze strony innych substancji obecnych w danym środku ochrony 

roślin, w tym inne substancje czynne, nie powinny zajmować więcej niż 3% powierzchni 

piku dla poszczególnych substancji czynnych lub sumy składowych danej s.cz.;  

Ad. b) Liniowość metody jest przedziałem zakresu pomiarowego metody analitycznej  

w którym sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do oznaczanego stężenia analitu [142]. 

Zakres liniowości powinien obejmować najniższe i najwyższe stężenie składnika 

oznaczanego w przedziale co najmniej ± 20% nominalnego stężenia. Do jego wykonania 

należy przeprowadzić podwójne oznaczenia (niezależnie odważonych próbek) na co 

najmniej trzech poziomach stężeń lub pojedyncze oznaczenie w co najmniej pięciu 

stężeniach. Do opisu liniowości należy przedstawić równanie krzywej kalibracyjnej, 

wyznaczyć współczynnik korelacji (r>0,99) lub determinacji (R2≥ 0,98) oraz granice 

liniowości. 

Ad. c) Dokładność określana jest jako stopień zgodności pomiędzy otrzymanym wynikiem 

pojedynczego pomiaru a wartością rzeczywistą [142]. Sposób wyznaczania dokładności 

zależy od rodzaju badanego środka ochrony roślin. Ocena dokładności metody może być 

wykonana przez badanie próbki o znanym stężeniu analitu i porównaniu zmierzonej 

wartość z wartością rzeczywistą, jednak ten sposób odnosi się do próbek dobrze 

scharakteryzowanych przez producentów środków ochrony roślin w procesie ich 

rejestracji. Drugą metodą oceny dokładności jest wyznaczenie odzysku znanej ilości 

analitu z matrycy próbki reprezentatywnej pozbawionej badanego analitu (placebo). Proces 

ten oparty jest na dodaniu znanej ilości analitu do preparatu placebo  

i przeprowadzeniu analizy. W przypadku gdy nie ma dostępu do próbki pozbawionej 

analitu możliwe jest określenie dokładności metodą dodatku wzorca. W takim przypadku 

wykonuje się co najmniej 2 niezależne oznaczenia na reprezentatywnych próbkach 

preparatu zawierających znaną ilość analitu. Wartość odzysku w zależności 

od deklarowanego stężenia analitu powinna się mieścić w granicach określonych 

w Tabeli 6. 

Tabela 6. Zawartość % (w /w) analitu oraz dopuszczalna wartość odzysku 

Zawartość % (w /w) analitu 

(substancja czynna lub zanieczyszczenie) 

Dopuszczalny 

odzysk [%] 

≥ 10 97 - 103 

≥ 1 - < 10 90 - 110 

≥ 0,1 - < 1 80 - 120 

≥ 0,01 - < 0,1 75 - 125 

< 0,01 70 - 130 
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W celu obliczenia wartości odzysku należy określić: 

- zmierzone stężenie analitu z dodatkiem wzorca (CF),  

- wyjściowe stężenie składnika oznaczanego w próbce bez dodatku wzorca (CU),  

- stężenie dodanego analitu (CA). 

Następnie korzystając z poniższych zależności określić odzysk całkowity w przypadku, 

gdy wyjściowe stężenie w próbce bez dodatku wzorca wynosi mniej niż 10%: 

 

                                    𝐎𝐝𝐳𝐲𝐬𝐤 𝐜𝐚ł𝐤𝐨𝐰𝐢𝐭𝐲 =
𝟏𝟎𝟎∙𝐂𝐅

𝐂𝐔+𝐂𝐀
%                                 (Równanie 1) 

lub odzysk uboczny w przypadku, gdy wyjściowe stężenie w próbce bez dodatku wzorca 

wynosi więcej niż 10%. Oblicza się go w następujący sposób: 

                                   𝐎𝐝𝐳𝐲𝐬𝐤 𝐮𝐛𝐨𝐜𝐳𝐧𝐲 =
𝟏𝟎𝟎∙(𝐂𝐅−𝐂𝐔)

𝐂𝐀
 %                           (Równanie 2) 

Ad. d) Precyzja jest określana jako stopień zgodności między niezależnymi wynikami 

podczas analizy danej próbki określoną metodą analityczną [142]. Dokument SANCO 

3030 rev.5 pozwala na określenie powtarzalności poprzez wykonanie co najmniej 

5 powtórzeń oznaczenia danej próbki, wyznaczenie średniej, względnego odchylenia 

standardowego (%RSD) oraz równania Horwitza:  

                                               %𝐑𝐒𝐃𝐑 = 𝟐(𝟏 – 𝟎,𝟓 𝐥𝐨𝐠(𝐜))                                   (Równanie 3) 

                                            %𝐑𝐒𝐃𝐫 = 𝟎, 𝟔𝟕 · 𝟐 (𝟏−𝟎,𝟓·𝐥𝐨𝐠(𝐜))                           (Równanie 4) 

gdzie:  

RSDr - laboratoryjne względne odchylenie standardowe, 

RSDR - międzylaboratoryjne względne odchylenie standardowe, 

c - stężenie analitu w próbce.  

 

Poprzez równanie Horwitza dla metody analitycznej (wewnątrzlaboratoryjnej) określić 

należy wartość porównawczą za pośrednictwem wartości Horrata (Hr):  

                                                                                       𝑯𝒓 =
%𝐑𝐒𝐃

%𝐑𝐒𝐃𝐫
                                                              (Równanie 5) 
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gdzie: 

%RSD - uzyskana powtarzalność,  

%RSDr - oczekiwana powtarzalność uzyskana ze zmodyfikowanego równania Horwitza.  

Akceptowalność otrzymanych wyników przedstawiają poniższe kryteria:  

Hr ≤ 1, dopuszczalna, 

1 < Hr ≤ 2, dopuszczalna z podanym wyjaśnieniem,  

Hr > 2, niedopuszczalna. 

 

Ad. e) granica oznaczalności (ang. limit of quantification, LOQ) jest najmniejszym 

stężeniem, które można określić ilościowo daną metodą analityczną z założoną 

dokładnością i precyzją [142]. Granicę oznaczalności można wyznaczyć korzystając  

z zależności:  

                                                        𝐋𝐎𝐃 =
𝟑,𝟑∙𝐒𝐲/𝐱

𝐛
                                          (Równanie 6) 

                                                     𝐋𝐎𝐐 =  𝟑 ∙ 𝐋𝐎𝐃                                        (Równanie 7) 

gdzie: 

LOD – granica wykrywalności obliczana na podstawie wartości odchylenia standardowego 

zbioru sygnałów i kąta nachylenia krzywej kalibracyjnej, 

Sy/x – resztkowe odchylenie standardowe krzywej kalibracyjnej, 

b – współczynnik kierunkowy krzywej kalibracyjnej 

Wyznaczoną teoretyczną granicę oznaczalności można potwierdzić metodą 

eksperymentalną tj. metodą kolejnych rozcieńczeń. 

              

4.3.3 Opis przygotowania próbek do badań 

a) Przygotowanie roztworów wzorców 

Zakres liniowości został ustalony z uwzględnieniem zakresu nominalnego stężenia 

analitów w badanej matrycy ± 30%. Siedem roztworów wzorcowych azoksystrobiny 

przygotowanych było w stężeniach 17,5; 20,0; 22,5; 25,0; 27,5; 30,0; 32,5 µg/ml przez 

odważenie odpowiedniej ilość związku i rozpuszczenie go w objętości 100 ml 

acetonitrylem. Roztwory wzorcowe (Z)-azoksystrobiny zostały przygotowane przez 

odważenie 6,25 mg związku i rozpuszczenie go acetonitrylem w objętości 100 ml.  

Z tak przygotowanego roztworu pobrano 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3 ml, przeniesiono 
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ilościowo do 7 kolb miarowych i rozcieńczono acetonitrylem do 100 ml w celu uzyskania 

stężeń 0,4375; 0,500; 0,5625; 0,625; 0,6875; 0,750 i 0,8125 µg/ml. Tak przygotowane 

roztwory przeniesiono do fiolek chromatograficznych, oznaczono w sposób umożliwiający 

ich jednoznaczną identyfikację i umieszczono w odpowiednich pozycjach na tacy 

automatycznego podajnika próbek. Dla każdego poziomu stężeń wykonywano sześć 

pomiarów. 

 

b) Przygotowanie roztworów materiału badanego 

W celu oznaczenia substancji czynnej oraz zanieczyszczenia odważono na wadze 

analitycznej 0,01 g preparatu do kolb miarowych o pojemności 100 ml. Przeprowadzono 

ekstrakcję przy użyciu acetonitrylu wspomaganą ultradźwiękami. Przefiltrowano przez 

filtry PFTE 0,45 µm. Tak przygotowane roztwory materiału badanego przeniesiono  

do fiolek chromatograficznych i umieszczono w odpowiednich pozycjach na tacy 

automatycznego podajnika próbek. Dla każdej próbki wykonano 3 pomiary. 

 

4.3.4 Przeprowadzenie oznaczenia 

W celu wykonania oznaczenia wprowadzono na kolumnę chromatograficzną 10 µl 

przygotowanych roztworów wzorców i próbek zgodnie z poniższym wzorem: 

  

NPO, Wzorzec N11, Wzorzec N12, Próbka 1-N11, Próbka 1-N12, Próbka 1-N13 Próbka 1-

N21, Próbka 1-N22, Próbka 1-N23, Próbka 1-N31, Próbka 1-N32, Próbka 1-N33, Wzorzec 

N11, Wzorzec N12, NPO, Wzorzec N11, Wzorzec N12, Próbka 2-N11, Próbka 2-N12, 

Próbka 2-N13, Próbka 2-N21, Próbka 2-N22, Próbka 2-N23, Próbka 2-N31, Próbka 2-N32, 

Próbka 2-N33, Wzorzec N11, Wzorzec N12, NPO, … , NPO, Wzorzec N11, Wzorzec N12, 

Próbka X-N11, Próbka X-N12, Próbka X-N13, Próbka X-N21, Próbka X-N22, Próbka X-

N23, Wzorzec N11, Wzorzec N12.  

gdzie:  

NPO – nastrzyk próby odczynnikowej 

X - ilość badanych próbek,  

N1, N2,…,N(X+1) - numer odważki,  

1,2,3 - numer nastrzyku (opisany indeksem górnym). 

 



 
 

- 60 - 

4.3.5 Obliczenia zawartości analitów 

Zawartość azoksystrobiny i (Z)-azoksystrobiny wyliczono stosując poniższe 

równanie: 

                                                 𝐙 =
𝑨𝒊∙𝒎𝒘∙𝑷

𝑨𝒘∙𝒎𝒊
%                              (Równanie 8) 

gdzie: 

Z - zawartość analitu [g/l], 

Ai - pole powierzchni piku analitu w próbce, 

Aw - pole powierzchni piku analitu w roztworze wzorca analitycznego, 

mw - masa wzorca analitycznego w roztworze [g], 

mi - masa próbki w roztworze [g], 

P - czystość wzorca analitycznego [%]. 

 

4.3.6 Opis warunków chromatografowania 

Odczynniki: 

Acetonitryl:                Baker Analyzed® HPLC 

Woda dejonizowana:   System Synergy (18.2 MΩ.cm)    

Wzorce analityczne:        azoksystrobina o znanej czystości 

                                                           (Z)-azoksystrobina o znanej czystości 

Aparatura: 

Chromatograf cieczowy:   Agilent 1260 Series 

Detektor:    z matrycą diodową (DAD) 

Kolumna:     Altima C18 (250 mm x 4,6 mm, 5 μm) 

Oprogramowanie:                              ChemStation rev. B.03.02 

 

Warunki chromatografowania 

Objętość nastrzyku:    10 µl 

Natężenie przepływu:   1,0 ml/min 

Temperatura kolumny:  25˚C 

Faza ruchoma:   70/30 (v/v) woda/acetonitryl  

Czas analizy:    11 min 

Długość fali:                                      210 nm 
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4.3.7 Wyniki badań 

Specyficzność metody 

Specyficzność jako zdolność metody do rozróżnienia i oznaczenia mierzonej substancji  

w obecności innych substancji pochodzących z matrycy potwierdzono poprzez analizę 

ślepych próbek odczynnikowych, których wyniki zaprezentowano na Rys. 9. Ponadto 

czystość pików została potwierdzona przy użyciu oprogramowania ChemStation 

rev. B.03.02. 

 

Rysunek 9. Chromatograf próby odczynnikowej (eluent) 

 

Rysunek 10. Chromatogram roztworów wzorców  (tR(Z)-azoksystrobiny = 6,81 min; tRazoksystrobiny = 8,35 

min) 
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Rysunek 11. Chromatogram roztworu próbki materiału badanego oraz widma potwierdzające czystość 

związku >99,99% 
 

Liniowość metody 

Zakres liniowości metody obejmował najniższe i najwyższe dopuszczalne stężenie 

nominalne składnika oznaczanego w roztworach analitycznych w przedziale ± 30% 

nominalnego stężenia. W celu wyznaczenia liniowości przeprowadzono oznaczenie 

dla siedmiu stężeń. Na podstawie uzyskanych wyników wykreślono krzywe kalibracyjne 

przedstawiające zależność powierzchni piku badanego związku w funkcji ilości substancji 

dodanej do próbki. Wyznaczono równanie krzywej kalibracji (krzywej wzorcowej)  

i współczynnik korelacji. Wyniki przedstawiono w Tabeli 7. 

Tabela 7. Parametry krzywej kalibracyjnej 

Analit a ± SDa* b ± SDb** 
Współczynnik 

korelacji 
Sy/x*** 

Zakres 

liniowości 

[µg/ml] 

LOQ 

[µg/ ml] 

Azoksystrobina 72,69 ± 0,21 8,90 ± 5,33 0,999 1,67 17,5 - 32,5 – 

(Z)-

azoksystrobina 
71,29 ± 1,06 0,48± 0,67 0,999 0,21 

0, 4375 - 

0, 08125 
0,3 

* – a – nachylenie krzywej kalibracyjnej, SDa – odchylenie standardowe krzywej  

** – b – punk przecięcia krzywej kalibracyjnej z osią, SDb – odchylenie standardowe punktu przecięcia 

*** – Sy/x – resztkowe odchylenie standardowe 
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Precyzja oraz dokładność metody 

Ocenę powtarzalności metody wykonano przeprowadzając sześć powtórzeń 

oznaczenia próbki, wyznaczając wartość średnią i względne odchylenie standardowe. 

Kryterium akceptacji względnego odchylenia standardowego wyznaczono przy 

zastosowaniu zmodyfikowanego równania Horwitza. Wyniki przedstawiono w Tabeli 8. 

Tabela 8. Precyzja metody 

Analit %RSD %RSDr Hr*(%RSD/%RSDr) 

Azoksystrobina 1,289 2,329 0,553 

(Z)-azoksystrobina 1,433 2,859 0,501 

* Hr ≤ 1, dopuszczalna 

   1 < Hr ≤ 2, dopuszczalna z podanym wyjaśnieniem  

   Hr > 2, niedopuszczalna 

 

Odzysk to stopień, w jakim określone stężenie analitu w próbce odpowiada jego 

wartości rzeczywistej. Z powodu niedostępności środka ochrony roślin bez analitu 

(placebo) do określenia dokładności zastosowano metodę dodatku wzorca. Komercyjny 

ś.o.r. wzbogacono różnymi ilościami azoksystrobiny i (Z)-azoksystrobiny a odzyski 

związków wzbogaconych zostały obliczone przy użyciu Równań nr 1 i 2. Przygotowano 

odważki (10 mg) preparatu zawierającego 250 g/l azoksystrobiny. Poziom 0 pozostał bez 

dodatku wzorca, do następnych próbek dodano 5,0 (poziom 1) i 10,0 (poziom 2) ml 

roztworu azoksystrobiny o odpowiednim stężeniu i roztworu (Z)-azoksystrobiny 

dopełniając do objętości 100 ml acetonitrylem. Według międzynarodowych wytycznych 

określonych dla ś.o.r., kryteria akceptacji dla danego preparatu zawierającego 250 g/l 

substancji czynnej odzysk powinien mieścić się w zakresie 97–103% oraz w przedziale 

90 - 110% w przypadku zanieczyszczenia (biorąc pod uwagę maksymalny dopuszczalny 

poziom 25 g/kg substancji czynnej). Oznaczenie przeprowadzono w trzech powtórzeniach 

na trzech poziomach stężeń. Otrzymane wartości mieściły się w granicach akceptacji 

(Tabela 9).  
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Tabela 9. Wyznaczone wartości odzysków 

Odzyski % 
Azoksystrobina (Z)-azoksystrobina 

1 2 3 1 2 3 

Poziom 1 (105%)* 99,15 98,88 99,41 94,99 96,41 93,57 

Poziom 2 (110%) 101,16 98,65 99,32 97,18 98,56 98,20 

* procent stężenia nominalnego 

W kolejnym etapie pracy zdecydowano na podstawie opracowanej metody 

jednoczesnego oznaczania azoksystrobiny i (Z)-azoksystrobiny oznaczyć drugie istotne 

zanieczyszczenie substancji czynnej którym jest toluen – (maksymalny dopuszczalny 

poziom 2 g/kg s.cz.). Skutecznym okazało się wydłużenie czasu analizy do 13 minut 

oraz wyliczenie odpowiedniej masy preparatu użytego do oznaczenia danego 

zanieczyszczenia. Ze względu na niskie stężenie toluenu w porównaniu do azoksystrobiny 

nie jest możliwe oznaczenie w jednym toku analitycznym azoksystrobiny oraz jej dwóch 

istotnych zanieczyszczeń. Walidacja metody analitycznej została przeprowadzona zgodnie  

z wytycznymi SANCO 3030 rev.5 analogicznie z opisem przedstawionym dla oznaczana 

(Z)-azoksystrobiny.   

 

Liniowość  

Zakres liniowości metody obejmował najniższe i najwyższe dopuszczalne stężenie 

nominalne składnika oznaczanego w roztworach analitycznych w przedziale ± 30% 

nominalnego stężenia. W celu wyznaczenia liniowości przeprowadzono oznaczenia 

dla siedmiu stężeń. Wyznaczono równanie krzywej kalibracji (krzywej wzorcowej) 

oraz współczynnik korelacji. Parametry krzywej kalibracyjnej toluenu przedstawiono  

w Tabeli 10. 

Tabela 10. Parametry krzywej kalibracyjnej 

Analit a ± SDa* b ± SDb** 
Współczynnik 

korelacji 
Sy/x*** 

Zakres 

liniowości 

[µg/ml] 

LOQ 

[µg/ ml] 

Toluen 359,76 ± 3,41 4,55± 0,39 0,999 0,13 0,7 - 0,13 0,009 

* – a – nachylenie krzywej kalibracyjnej, SDa – odchylenie standardowe krzywej  

** – b – punk przecięcia krzywej kalibracyjnej z osią, SDb – odchylenie standardowe punktu przecięcia 

*** – Sy/x – resztkowe odchylenie standardowe 

 

Ocenę powtarzalności metody wykonano przeprowadzając sześć powtórzeń 

oznaczenia próbki w najniższym punkcie wyznaczonej liniowości, wyznaczając wartość 

średnią i względne odchylenie standardowe. Kryterium akceptacji względnego odchylenia 
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standardowego wyznaczono przy zastosowaniu zmodyfikowanego równania Horwitza. 

Wyniki przedstawiono w Tabeli 11.  

Tabela 11. Precyzja metody 

Analit %RSD %RSDr Hr*(%RSD/%RSDr) 

Toluen 1,433 2,802 0,511 

* Hr ≤ 1, dopuszczalna 

  1 < Hr ≤ 2, dopuszczalna z podanym wyjaśnieniem  

  Hr > 2, niedopuszczalna 

 

W celu wyznaczenia odzysków zważono komercyjny ś.o.r. i wzbogacono roztworem 

wzorcowym toluenu. Do odważonych 200 mg formulacji zawierających 250 g/ml dodano 

w celu uzyskania pierwszego i drugiego poziomu do kolb miarowych dodano odpowiednio 

5 i 10 ml roztworu wzorcowego toluenu o stężeniu 0,1 mg/ml oraz dopełniono 

acetonitrylem do objętości 100 ml. Według międzynarodowych wytycznych określonych 

dla ś.o.r., kryteria akceptacji zależą od stężenia analitu, dla danego preparatu zawierającego 

250 g/l substancji czynnej odzysk powinien mieścić się w zakresie 97-103% 

oraz w przedziale 75-125% w przypadku zanieczyszczenia (biorąc pod uwagę maksymalny 

dopuszczalny poziom 2 g/kg s.cz.). Oznaczenie przeprowadzono w trzech powtórzeniach 

na dwóch poziomach stężeń. Otrzymane wartości mieściły się w granicach akceptacji 

(Tabela 12).  

Tabela 12.Otrzymane wartości odzysków toluenu 

Odzyski, % 
Toluen 

1 2 3 

Poziom 1 (105%)* 98,09 97,88 99,21 

Poziom 2 (110%) 99,48 101,82 98,52 

* procent stężenia nominalnego  

 

Przebadano 56 próbek środków ochrony roślin zawierających azoksystrobinę jako 

substancję czynną w stężeniu 250 g/l. Badane próbki zostały wyprodukowane przez 

różnych producentów oznaczonych literami A-C. Na podstawie uzyskanych wyników 

(Tabela 13) można stwierdzić, że wszystkie badane próbki środków ochrony roślin mają 

prawidłową zawartość substancji czynnej oraz zawartość (Z)-azoksystrobiny poniżej 

granicy oznaczalności, natomiast toluen wykryto w 7 preparatach.  
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Tabela 13. Zawartość azoksystrobiny i jej zanieczyszczeń w ś.o.r. różnych producentów 

Preparat 

Liczba 

badanych 

ś.o.r. 

Stężenie 

azoksystrobiny  

w analizowanych 

próbkach [g/l]a 

Stężenie 

(Z)-azoksystrobiny 

w analizowanych 

próbkach [g/kg s.cz.]b 

Stężenie 

toluenu w 

analizowanych 

próbkach [g/kg s.cz.]c 

Produkt A 38 242,9-254,6 pgo* pgo; 0,4-0,7 

Produkt B 11 245,3-252,1 pgo* pgo; 1,2-2,3 

Produkt C 7 243,0-257,8 pgo* pgo; 0,9-2,1 

a 
Dopuszczalna zawartość 235-265 g/l 

b Maksymalny limit (Z)-azoksystrobiny 25 g/kg s.cz. 
c Maksymalny limit toluenu 2 g/kg s.cz. 

*pgo – poniżej granicy oznaczalności 

 

4.4 ZASTOSOWANIE ANALIZY CHEMOMETRYCZNEJ W BADANIACH 

AUTENTYCZNOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 

4.4.1 Oznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych 

W pracy wykonano oznaczenia parametrów fizycznych, chemicznych i technicznych 

charakterystycznych dla badanego środka ochrony roślin z uwzględnieniem wymagań 

określonych w procesie rejestracji oraz zaleceń FAO wobec formulacji preparatu.  

Oznaczono dane fizykochemiczne w zakresie: pH (MT 75.3 CIPAC J) trwałości 

zawiesiny (MT 184 CIPAC K), pozostałości na sicie mokrym (MT 185 CIPAC K), gęstości 

(OECD 109), zawartości substancji czynnej oraz barwy.  

Pomiar pH 1% zawiesiny wodnej badanych próbek przeprowadzono zgodnie  

z metodą CIPAC MT 75.3 [143]. Odważano 1,00 g próbki do cylindra miarowego 

zawierającego około 50 ml wody destylowanej, uzupełniano do 100 ml wodą destylowaną 

i mieszano aż do całkowitego zdyspergowania. Roztwór przenoszono do zlewki  

i pozostawiano do osadzenia się zawieszonego materiału przez 1 minutę. System 

pomiarowy (pH-metr Metrohm 780) skalibrowano przy użyciu buforów (pH 4,01; 7,00 

oraz 9,21, Hamilton) i potwierdzono poprawność krzywej kalibracyjnej (na buforach o pH 

2,00 oraz pH=13,00). Po 1 minucie zanurzono elektrodę w roztworze i notowano wskazane 

wartości pH po 1 i 2 minutach. Pomiar dla każdej próbki powtarzano 3-krotnie. Do dalszej 

analizy wykorzystywano średnią wartości pH.  

Oznaczenie trwałości zawiesiny badanych próbek przeprowadzono metodą 

grawimetryczną zgodnie z CIPAC MT 184 [144]. Odważono próbkę o masie 2,5 g  

(z dokładnością do 0,001 g) (c g) do zlewki (50 ml) i przeniesiono ilościowo do cylindra  

o objętości 250 ml zawierającego wodę standardową D w temperaturze 20,0 ± 2,0˚C. 
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Zawartość wymieszano obracając w trzydziestu powtórzeniach cylinder o 180˚  

i pozostawiono w miejscu wolnym od wibracji i niewystawionym na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych. Po 30 minutach usunięto górne 225 ml (9/10 części) 

zawartości nie poruszając osadu w cylindrze. Pozostałą 1/10 część pozostałą w cylindrze 

przenoszono ilościowo do uprzednio zważonego naczynia i suszono do stałej masy (Q). 

Dla każdej próbki oznaczenie wykonano 3-krotnie. Następnie trwałość zawiesiny 

obliczono z wzoru: 

 

                                        𝐓𝐙 =
𝟏𝟎

𝟗
×

𝟏𝟎𝟎(𝒄−𝑸)

𝒄
=

𝟏𝟏𝟏(𝒄−𝑸)

𝒄
[%]                         (Równanie 9) 

gdzie: 

TZ - trwałość zawiesiny 

c - masa odważki (g) 

Q - masa pozostała w 1/10 części (g) 

 

Badanie pozostałości na sicie mokrym przeprowadzono zgodnie z metodą CIPAC 

MT 185 [144]. Odważono 10 g (z dokładnością do 0,1 g) próbki do zlewki (250 ml)  

i dodano wodę kranową o temperaturze 15 °C ± 1,0˚C (100 ml). Przygotowany roztwór 

odstawiono na 1 minutę a następnie mieszano mieszadłem magnetycznym przez 5 minut. 

Po tym czasie mieszaninę przeniesiono na sito o średnicy oczek 0,075 µm i przemyto 

strumieniem wody z kranu o natężeniu przepływu od 4 do 5 litrów wody na minutę. 

Kontynuowano przemywanie, aż widoczna ilość pozostałości pozostała niezmienna. 

Przemytą pozostałość przeniesiono do zważonego uprzednio szklanego naczynia 

strumieniem wody dejonizowanej. Suszono do stałej masy i raportowano masę 

pozostałości z dokładnością do 0,01 g. Dla każdej próbki pomiar wykonano 3-krotnie. 

Masę pozostałości obliczono z równania: 

                                                  𝑾𝑺𝑻 =
𝒎−𝒑

𝒎
 𝟏𝟎𝟎%                                    (Równanie 10) 

 

gdzie: 

WST - pozostałość na sicie mokrym [%] 

m - masa próbki [g] 

p - masa pozostałości [g]  
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Do pomiarów gęstości użyto gęstościomierza oscylacyjnego DMA 4100 M (Anton 

Paar). Próbki po dokładnym wymieszaniu aplikowano przy użyciu strzykawki do celi 

pomiarowej. Próbka znajdując się w rurce ze szkła borokrzemowego w kształcie litery U, 

zostaje elektronicznie wprawiona w drgania o charakterystycznej częstotliwości.  

Ta częstotliwość zmienia się w zależności od gęstości próbki. Gęstość próbki zostaje 

zmierzona dzięki precyzyjnemu oznaczeniu częstotliwości charakterystycznej i jej 

matematycznemu przeliczeniu. Gęstość próbki przeliczona jako iloraz okresu oscylacji  

U-rurki oraz oscylatora odniesienia: 

                                        𝑫 = 𝑲𝑨 ∙ 𝑸𝟐 ∙ 𝒇𝟏 − 𝑲𝑩 ∙ 𝒇𝟐                                 (Równanie 11) 

gdzie: 

D - gęstość 

KA, KB - stałe aparatu 

Q - okres oscylacji U-rurki podzielony przez okres oscylacji oscylatora odniesienia 

f1, f2 - współczynniki korelacyjne dla temperatury, lepkości i nieliniowości 

 

Dla każdej próbki pomiar wykonywano 3-krotnie w temperaturze 20,00°C. W porównaniu 

do metody piknometrycznej CIPAC MT 3 użycie automatycznego gęstościomierza 

pozwoliło na skrócenie czasu analizy, uzyskanie stabilniejszych wyników w zmiennych 

warunkach takich jak wilgotność, temperatura i ciśnienie powietrza, kontrolowanie błędów 

napełnienia naczynia pomiarowego oraz pęcherzyków gazu. 

Oznaczanie wody metodą wolumetryczną Karla Fischera umożliwia analizę próbek 

o spodziewanej zawartości wody w zakresie 0,1 do 100% zgodnie z założeniami 

przedstawionymi w publikacji [145]. Oznaczenie zawartości wody w badanych próbkach 

przeprowadzono zgodnie z metodą MT 30.5. Przy użyciu zautomatyzowanego systemu 

do miareczkowania możliwa jest zarówno biwoltametryczna (Ipol), 

jak i biamperometryczna (Upol) detekcja punktów końcowych. Dla obu typów detekcji 

można dowolnie dobierać parametry sterowania, co umożliwia analizę trudnych próbek do 

których należą środki ochrony roślin. Zaletami miareczkowania wolumetrycznego jest 

również to, że próbki o konsystencji stężonej zawiesiny mogą być wprowadzane 

bezpośrednio do naczynia miareczkowego oraz możliwość prowadzenia oznaczeń 
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z automatyczną korektą dryftu.†† Miano titranta (Hydranal Composite 5 zawierający 

m.in. jod, dwutlenek siarki i imidazol) oznaczano trzykrotnie przy użyciu wody 

dejonizowanej podczas gdy medium pracującym był metanol. Odważka próbki (0,5 g) 

została dobrana w ten sposób, aby zużycie titranta mieściło się w zakresie referencyjnym 

objętości biurety (10-90%). Dla każdego preparatu zawartość wody oznaczono trzykrotnie. 

Wizualne określenie koloru badanych próbek zostało przeprowadzone zgodnie  

z dokumentem „Product Properties Test Guidelines OPPTS 830.6302 Color”.  

Jest to dokument ujednolicający w jednym opracowaniu wytyczne OPPTS (Office 

of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, United States Environmental Protection 

Agency), którego celem jest zminimalizowanie różnic między procedurami badawczymi. 

Skala barw Munsella (The Munsell Book of Colour) stosowana jest do obiektów 

nieprzezroczystych w agrochemii (środki ochrony roślin), badaniach środowiska, 

produktach spożywczych i przemyśle farmaceutycznym. To podejście zapewnia prostą 

metodę wizualną jako alternatywę dla bardziej wymagającej metody opartej  

na spektrofotometrii. 

Korzystając z tego systemu dla każdego z badanych preparatów została określona 

trzy charakterystyczne cechy: odcień (hue), nasycenie (chroma) i jasność lub walor (value). 

Każdy kolor zajmuje określone miejsce na trzech osiach układu barw, który można określić 

poprzez skalę numeryczną z zaznaczonymi stopniami, co pozwala mierzyć i określać każdą 

cechę. Wszystkie badane próbki charakteryzowały się tą samą jasnością (9) 

oraz nasyceniem (2) różnicował je odcień (Y - Yellow) w zakresie od 2,5 do 7,5.  

Dla uproszczenia analiz wzięto pod uwagę tylko wartość parametru różnicującego. 

Oznaczanie zawartości azoksystrobiny w badanych preparatach oznaczono metodą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej zgodnie z metodą opisaną w punkcie 4.3 

„Opracowanie metody do jednoczesnego oznaczania azoksystrobiny i jej istotnych 

zanieczyszczeń”. Zawartość azoksystrobiny obliczono stosując Równanie 8. Uśrednione 

dane z trzech powtórzeń otrzymane w wyniku oznaczeń fizykochemicznych przedstawiono 

w Tabeli 14. 

 

 
†† Dryft - ilość odczynnika Karla Fischera na jednostkę czasu, która jest zużywana do utrzymania 

komory miareczkowej w stanie suchym. 
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Tabela 14. Zestawienie wyników oznaczeń parametrów fizykochemicznych (TZ - trwałość zawiesiny; WST- 

pozostałość na sicie mokrym) 

Numer 

próbki 

Gęstość 

[g/ml] 
TZ [%] pH WST [%] Kolor 

Zawartość  

s. cz. [%] 

Zawartość 

wody [g/kg] 

1 1 1,0964 105,85 6,190 0,018 2,5 24,1 513,4 

2 2 1,0939 106,35 6,060 0,022 2,5 23,3 529,1 

3 3 1,0937 103,00 6,015 0,004 2,5 23,5 524,2 

4 4 1,0932 106,25 5,900 0,021 2,5 23,2 520,9 

5 5 1,0977 105,90 6,630 0,016 2,5 23,9 506,8 

6 6 1,0970 106,10 6,660 0,032 2,5 24,0 523,3 

7 7 1,1011 105,70 6,725 0,008 2,5 24,4 511,5 

8 8 1,0974 106,50 6,800 0,016 2,5 24,0 500,2 

9 9 1,0951 105,95 6,175 0,012 2,5 24,0 532,4 

10 10 1,0950 106,15 6,255 0,014 2,5 23,8 515,5 

11 11 1,0953 106,00 6,345 0,015 2,5 23,5 544,7 

12 12 1,0939 102,51 6,415 0,008 2,5 23,8 529,0 

13 13 1,0946 102,30 6,420 0,007 2,5 23,7 525,7 

14 14 1,0933 103,41 6,540 0,011 2,5 23,3 526,7 

15 15 1,0985 103,15 5,910 0,016 2,5 24,2 509,2 

101 16 1,0933 104,29 6,840 0,073 2,5 23,3 528,3 

102 17 1,0930 104,61 6,450 0,104 7,5 23,7 587,0 

103 18 1,0929 104,06 5,290 0,076 2,5 23,0 530,6 

104 19 1,0953 104,23 6,920 0,140 2,5 23,3 526,3 

105 20 1,0931 104,03 5,750 0,040 2,5 23,0 542,2 

106 21 1,0937 104,36 6,190 0,041 2,5 23,3 528,2 

107 22 1,0937 103,49 5,765 0,039 2,5 23,2 545,1 

108 23 1,0942 104,56 6,150 0,027 2,5 23,3 517,2 

109 24 1,0931 104,55 6,030 0,027 2,5 23,1 541,3 

110 25 1,0923 104,62 6,690 0,057 7,5 23,1 597,9 

111 26 1,0923 104,37 6,630 0,037 7,5 23,3 571,7 

112 27 1,0935 103,63 6,345 0,021 2,5 23,3 544,6 

113 28 1,0939 103,75 6,610 0,016 2,5 23,3 546,0 

114 29 1,0949 103,64 6,415 0,008 2,5 23,6 508,7 

115 30 1,0943 103,60 6,305 0,012 2,5 23,1 511,5 

116 31 1,0866 103,60 6,710 0,010 5,0 23,7 559,5 

117 32 1,0904 103,54 6,490 0,018 5,0 24,6 530,4 

118 33 1,0868 102,74 6,615 0,003 5,0 23,8 537,1 

119 34 1,0845 103,09 6,780 0,010 5,0 23,5 565,4 

120 35 1,0828 100,69 5,120 0,024 5,0 22,7 546,3 

121 36 1,0831 102,20 5,555 0,020 5,0 22,9 539,9 

122 37 1,0815 101,53 5,145 0,018 5,0 22,7 553,2 

123 38 1,0827 101,43 5,110 0,022 5,0 22,9 536,0 

124 39 1,0847 101,51 5,430 0,014 5,0 23,1 557,7 

125 40 1,0893 103,23 4,735 0,024 5,0 24,1 515,6 

126 41 1,0848 103,73 5,585 0,029 5,0 23,2 556,7 

127 42 1,0814 103,72 5,370 0,019 5,0 22,5 570,5 

128 43 1,0874 103,67 6,190 0,014 5,0 23,8 541,8 

129 44 1,0820 103,73 6,585 0,012 5,0 23,2 580,3 

130 45 1,0867 104,33 4,630 0,007 5,0 23,4 527,9 
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Numer 

próbki 

Gęstość 

[g/ml] 
TZ [%] pH WST [%] Kolor 

Zawartość  

s. cz. [%] 

Zawartość 

wody [g/kg] 

131 47 1,0931 103,96 6,245 0,019 7,5 23,6 579,3 

132 47 1,0920 103,36 6,180 0,010 2,5 23,5 530,3 

133 48 1,0890 104,76 6,140 0,009 2,5 23,8 518,2 

 

4.4.2  Analiza eksploracyjna  

Analizy eksploracyjnej struktury danych właściwości fizykochemicznych zawartych 

w Tabeli 14 (uśrednionych wartości trzech powtórzeń dla każdej próbki) przeprowadzono  

z wykorzystaniem metod PCA oraz HCA.  

Przed przystąpieniem do analizy dane zorganizowano w macierz oraz poddano 

transformacji zwanej autoskalowaniem. Dobór takiego przygotowania danych był 

spowodowany różnym zakresem zmienności (indywidualne skale) w jakim były mierzone 

oznaczane parametry i chęcią uczynienia poszczególnych zmiennych współmiernymi przez 

nadanie im jednostkowej wariancji i przypisaniem tej samej wagi podczas dalszej analizy. 

Autoskalowanie zapewnia w jednym kroku centrowanie danych, współmierność 

zmiennych i uniezależnienie się od jednostek w jakich mierzone były oznaczane parametry. 

Pominięcie etapu przygotowania danych może mieć negatywny wpływ na analizę 

oraz potęgować problemy w interpretacji wyników.  

 

Wyniki analizy eksploracyjnej dokonanej z użyciem metody PCA 

Analizę rozpoczęto od oceny stopnia kompresji danych, uzyskanego w wyniku 

budowy modelu PCA dla analizowanych danych. Stopień kompresji danych oceniono na 

podstawie wykresu słupkowego (Rys. 12), prezentującego kumulacyjny procent wariancji 

opisanej przez wzrastającą liczbę czynników głównych. Wykres dostarcza informacji  

o procentowej ilości wariancji opisanej przez kolejne czynniki główne.   

 
Rysunek 12. Kumulacyjny procent wariancji opisanej przez wzrastającą liczbę czynników głównych 
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Stopień kompresji danych zwartych w tabeli właściwości fizykochemicznych 

poddanych autoskalowaniu i uzyskany po zastosowaniu metody PCA przedstawiony 

na Rysunku 12. pozwala wnioskować, że pierwsze dwa czynniki opisują łącznie ponad 

60% wariancji danych.  

W kolejnym kroku interpretacji danych analizowano rozkład próbek  

na płaszczyznach definiowanych przez wybrane pary czynników głównych który 

umożliwia ocenę występowania w danych obiektów odległych (próbek, które w przestrzeni 

danych są oddalone od reszty) oraz tendencji danych do grupowania. Rozkład próbek  

na płaszczyźnie definiowanej przez PC 1 i PC 2 przedstawiono na Rysunku 13.  

Na płaszczyźnie zdefiniowanej przez czynniki pierwszy i drugi brak obiektów odległych.  

 
Rysunek 13. Rzut próbek na płaszczyznę definiowaną przez czynniki PC 1 oraz PC 2 opisujące łącznie 

67,06% wariancji danych 

 

W kolejnym kroku dokonano interpretacji rozkładu wag dla czynników pierwszego  

i drugiego, które definiują płaszczyznę, na której zaobserwowano tendencję próbek  

do podziału względem oryginalności co przedstawiono na Rysunku 14. Uwzględnienie 

dodatkowych informacji na wykresach rozkładu próbek na płaszczyznach umożliwiło 

rozszerzenie wnioskowania na temat charakterystyki rozkładu badanych próbek. 
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Rysunek 14. Rozkład wag dla czynnika pierwszego i drugiego 

Rozkład wag dla czynnika PC 1 i PC 2 pozwala wnioskować, że największy wkład  

w konstrukcję czynnika pierwszego ma zawartość substancji czynnej oraz gęstość, tym 

samym parametry te w najwyższym stopniu odpowiadają za tendencję próbek  

do grupowania względem klas „oryginalne” i „nieoryginalne”. 

Wyniki analizy eksploracyjnej dokonanej z użyciem metody HCA 

Zastosowanie wizualizacji struktury danych analizy przez wykorzystanie metody 

grupowania hierarchicznego (HCA) umożliwiło prześledzenie podobieństw między 

obiektami w przestrzeni mierzonych parametrów. Metody analizy skupień określane 

są przez miary podobieństw między obiektami lub parametrami oraz sposobem, w jaki 

łączone są ze sobą obiekty lub podobne parametry. Sprowadza się to przede wszystkim do 

określenia odległości pomiędzy obiektami. W grupowaniu hierarchicznym obowiązuje 

zasada mówiąca o tym, że obiekty leżące blisko siebie w przestrzeni eksperymentalnej 

są do siebie bardziej podobne aniżeli te które w tej przestrzeni są od siebie znacznie 

oddalone. 

Dla macierzy danych autoskalowanych skonstruowano dendrogramy stosując różne 

miary odległości między obiektami (Euklidesowa i Mahalanobisa) oraz metody  

ich łączenia w klastery (Warda, najdalszego sąsiada, najbliższego sąsiada, średnich 

odległości) [146, 147]. Analizując uzyskane dendrogramy oraz informacje  

o przynależności próbek do klas zdefiniowanych przez informacje o oryginalności, 

zdecydowano się zaprezentować w pracy wyniki uzyskane stosując odległość Euklidesową 

oraz metodę Warda (Rysunek 15). 
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Rysunek 15. Dendrogram zbudowany przy zastosowaniu odległości Euklidesowej oraz metody Warda 

„─” – Punkt odcięcia jest poziomem podobieństwa (odległości) ustalanym 

eksperymentalnie na podstawie informacji dotyczących badanych obiektów 

oraz na podstawie samego obrazu dendrogramu, który pozwala wyróżnić w zbiorze 

obiektów badanych podgrupy obiektów podobnych. 

Analiza dendrogramu pozwala określić podobieństwo i stopień zróżnicowania 

badanych preparatów. Na podstawie rysunku 15 można wnioskować na temat tendencji 

do grupowania próbek na dwa główne klastry odpowiadające grupie preparatów 

„oryginalnych” i „nieoryginalnych”. Otrzymane wyniki pokrywają się z wynikami 

otrzymanymi metodą PCA.  

 

4.4.3 Analiza dyskryminacyjna i klasyfikacyjna 

Wyniki analizy dokonanej z użyciem metody dyskryminacyjnego wariantu regresji 

częściowych najmniejszych kwadratów 

W celu rozróżnienia próbek preparatów oryginalnych od nieoryginalnych 

zastosowano metodę z rodziny metod dyskryminacyjnych dedykowaną to tego typu 

problemów badawczych [148]. W danym opracowaniu wykorzystano dyskryminacyjny 

wariant regresji częściowych najmniejszych kwadratów (ang. partial least squares 

discriminant analysis, PLS-DA), który poprzez konstrukcję reguł logicznych pozwala 

przyporządkować daną próbkę do jednej z rozpatrywanych klas (próbki oryginalne 

lub próbki nieoryginalne). Jest to możliwe ze względu na model regresji budowany 

w oparciu o nowe zmienne maksymalizujące różnice pomiędzy próbkami przynależącymi 

do różnych klas. Każda z nowych zmiennych konstruowana jest w taki sposób by była 

ortogonalna do poprzednich, odpowiednio opisywała wariancję zawartą w macierzy 
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danych (X) oraz w wektorze (y) a ponadto uwzględniała kowariancję między nimi [149, 

150]. 

Matematyczny podejście do budowy modelu obrazują poniższe równania:  

                                        𝑿[𝒎,𝒏] = 𝑻[𝒎,𝒇] 𝑷[𝒏,𝒇]
𝐓 + 𝑬[𝒎,𝒏]                                (Równanie 12) 

                            𝒚[𝒎,𝟏] = 𝑻[𝒎,𝒇]𝒒[𝒇,𝟏] + 𝒓[𝒎,𝟏] = 𝑿[𝒎,𝒏]𝒃[𝒏,𝟏] + 𝒓[𝒎,𝟏]        (Równanie 13) 

gdzie: 

𝑋[𝑚,𝑛] - macierz danych o wymiarowości m (obiekty) i n (parametry),  

𝑇[𝑚,𝑓] i 𝑃[𝑓,𝑛]  - wagi modelu PLS, 

𝑞[𝑓,1] - współczynniki regresji dla modelu PLS skonstruowanego używając f nowych 

zmiennych, 

 𝐸[𝑚,𝑛] i 𝑟[𝑚,1] - różnice pomiędzy wyjściowymi wartościami 𝑋[𝑚,𝑛] i 𝑦[𝑚,1], a tymi 

otrzymanymi z modelu, 

 𝑏[𝑛,1] - wektor współczynników regresji dla pierwotnej macierzy X, gdzie: 

 

                                          𝒃[𝒏,𝟏] =  𝑾[𝒏,𝒇](𝑷[𝒇,𝒏]
𝐓 𝑾[𝒏,𝒇])

−𝟏𝒒[𝒇,𝟏]                 (Równanie 14) 

gdzie, 

𝑊[𝑛,𝑓] - wagi maksymalizujące kowariancję pomiędzy 𝑋[𝑚,𝑛] a 𝑦[𝑚,1]. 

Autoskalowane dane zawarte w tabeli właściwości fizykochemicznych podzielono 

na zbiory modelowy i testowy, używając algorytmu Kennarda i Stonea, który zapewnia 

możliwie najlepszą reprezentatywność zbioru modelowego [151].  

Ze względu na pracę z danymi, w których rozpatrywane są dwie interesujące klasy, przed 

przystąpieniem do budowy modeli PLS-DA została skonstruowana bipolarna zmienna 

zależna, w której próbki oznaczone jako „oryginalne” zakodowano jako „1”, natomiast 

próbki oznaczone jako „nieoryginalne” zakodowano jako „-1”. 

W celu określenia możliwości predykcyjne konstruowanych modeli, dostępne próbki 

podzielono na dwa zbiory: modelowy i testowy do oceny jego właściwości przewidywania 

modelowanej własności. Do tego celu użyto przeznaczonych do tego celu algorytmu 

Kennarda i Stonea, opartego na odległościach euklidesowych próbek miedzy sobą który 

zapewnia, iż do zbioru modelowego zostaną wybrane próbki reprezentujące wszystkie 

źródła zmienności.  
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W opracowanej analizie do zbioru modelowego wybrano 14 próbek „oryginalnych” 

oraz 14 próbek „nieoryginalnych” co stanowiło 75% zbioru mniej licznego, czyli próbek 

nieoryginalnych. Pozostałe próbki o mniej zróżnicowanej charakterystyce (5 oryginalnych 

i 15 nieoryginalnych) utworzyły zbiór testowy.  

Zbiór modelowy używany jest do konstrukcji reguł logicznych, dzięki którym próbki 

przypisywane są do rozpatrywanych klas. Z jego użyciem wybierana jest również 

kompleksowość modelu, czyli liczba nowych ukrytych zmiennych maksymalizujących 

różnice pomiędzy próbkami przynależącymi do różnych klas. Niezależny zbiór testowy 

umożliwia ocenę właściwości przewidywania przynależności do klas nowych próbek, które 

wcześniej nie były użyte do konstrukcji modelu. W przypadku budowy modeli 

dyskryminacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w zbiorze modelowym 

liczebność próbek z każdej z modelowanych klas była jednakowa by żadna z klas niebyła 

faworyzowana.  

Działanie modelu dyskryminacyjnego zostało ocenione na podstawie parametrów 

świadczących o właściwym lub niepoprawnym zakwalifikowaniu próbek do zbioru 

modelowego i testowego. Określono stopień poprawnej dyskryminacji (ang. correct 

discrimination rate, CDR) wyrażający liczbę poprawnie przypisanych próbek do wybranej 

grupy. Ponadto oprócz określenia procentu poprawnie sklasyfikowanych próbek wyliczono 

czułość (ang. true positive rate, SE) będącą stosunkiem liczby próbek poprawnie 

przypisanych do danej grupy (ang. true positive) do liczby wszystkich próbek które 

oceniono jako przynależące do tej grupy oraz specyficzność modelu (ang. true negative 

rate, SP) będąca stosunkiem liczby próbek niepoprawnie przypisanych do grupy (ang. true 

negative) do liczby wszystkich próbek, które rozpoznano jako przynależące do danej grupy 

z użyciem modelu. Idealny model charakteryzuje się czułością i specyficznością równą 

100%. Parametry podawane są najczęściej jako wartość procentowa, oddzielnie 

dla zbiorów modelowego i testowego. Sposób obliczenia poszczególnych wartości 

w przypadku problemu dwuklasowego (np. „oryginalne” vs. „nieoryginalne”) podany jest 

poniżej.  

Poprawny stopień dyskryminacji 
 

CDR =
obiekty poprawnie przypisane do klas

wszystkie klasyfikowane obiekty
 

Czułość 

 

SE =
obiekty poprawnie przypisane do klasy "oryginalne"

wszystkie obiekty "oryginalne"
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Specyficzność 

 

SP =
obiekty poprawnie przypisane do klasy "nieoryginalne"

wszystkie obiekty "nieoryginalne"
 

 

Na podstawie wstępnie przygotowanych danych skonstruowano modele PLS-DA 

zgodnie ze wzrastającą kompleksowością (liczbą czynników, f). Dla zbiorów modelowego 

i testowego wyznaczano parametry jakości – poprawny stopień dyskryminacji (CDR), 

czułość (SE) oraz specyficzność (SP). Optymalną kompleksowość ostatecznego modelu 

PLS-DA wybiera się na podstawie analizy wyznaczonych właściwości predykcyjnych 

(Rysunek 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16. Właściwości predykcyjne modelu PLS-DA o kompleksowości 1-6, zbudowanego z użyciem 

zbioru modelowego wybranego metodą Kennarda i Stonea 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 17. Właściwości predykcyjne modelu PLS-DA o kompleksowości 1-6, zbudowanego z użyciem 

zbioru testowego wybranego metodą Kennarda i Stonea 
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Interpretacja przynależności próbki do klasy odbywa się na podstawie porównania 

klasy nadanej a priori, która w niniejszym opracowaniu na wykresach zaznaczana jest 

niebieskimi słupkami z wartościami przypisanymi przez model (czerwone słupki). 

Niektóre wartości parametrów nadane przez model PLS-DA podczas 

przyporządkowywania próbek do zdefiniowanych grup, przekraczają wartości określone 

w zmiennej bipolarnej 1 lub -1 co jest wynikiem działania przyjętego algorytmu. Ocena 

przynależności dokonywana jest na podstawie informacji czy wartość obliczona przez 

model PLS-DA jest tożsama pod względem znaku (dodatni lub ujemny) z klasą 

zdefiniowaną w bipolarnej zmiennej zależnej (Rysunek 17). Właściwości predykcyjne 

zbudowanych modeli znajdują się w Tabeli 15. 

 

Tabela 15. Właściwości predykcyjne zbudowanych modeli 

 

*Wartości (oprócz kompleksowości) podane w % 

 

Wyniki analizy dokonanej z użyciem modelowania indywidualnych grup próbek 

Wykorzystanie technik chromatograficznych z detektorami wielokanałowymi 

(detektor z matrycą diodową - DAD oraz spektrometr masowy - MS) umożliwia 

otrzymanie informacji na temat czystości pików chromatograficznych oraz dokładniejszą 

identyfikację składników badanej próbki. Jednakże zbadanie „składu do 100%” jest często 

skomplikowane, kosztowne, czasochłonne lub w pewnych przypadkach niemożliwe. 

Odpowiedzią na te problemy jest zastosowanie metod porównawczych wykorzystujących 

złożone sygnały instrumentalne, które stanowią „chemiczne odciski palca” analizowanych 

próbek (ang. chemical fingerprints). Chemiczne odciski palca określane są jako 

charakterystyczne profile instrumentalne odzwierciedlające chemiczny skład próbki.  

Chemiczne odciski palca badanych środków ochrony roślin uzyskano przy użyciu 

techniki HPLC z detektorem z matrycą diodową (HPLC-DAD) oraz techniki 

chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrem mas wykorzystującej technikę 
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analizy fazy nadpowierzchniowej (HS-GC/MS) dbając o odpowiedni dobór warunków 

rozdziału, konsekwentnie stosowany dla zbioru wszystkich próbek. 

 

a) HPLC-DAD 

Odczynniki: 

Acetonitryl HPLC    Baker Analyzed® HPLC 

Woda                           System Millipore (18.2 MΩ.cm)  

Wzorzec analityczny        azoksystrobina o znanej czystości 

                            

Aparatura: 

Chromatograf cieczowy   Agilent 1200 Series 

Detektor    z matrycą diodową (DAD) 

Kolumna    Altima C18 (250 mm x 4.6 mm, 5 μm) 

Oprogramowanie                               ChemStation rev. B.03.02 

 

Warunki chromatografowania: 

Objętość nastrzyku:    10 µl 

Natężenie przepływu:   1,0 ml/min 

Temperatura kolumny:  25˚C 

Faza ruchoma:   80/20 (v/v) woda/acetonitryl  

Czas analizy:    15 min 

Długość fali:                                      210 nm 

 

b) HS-GC/MS 

Aparatura: 

Chromatograf gazowy   Agilent 7890A Series 

Kolumna kapilarna    dł. 30 m, Ф 0,25 mm, grubość filmu 0,25 μm 

Wypełnienie kolumny  HP-5 

Waga analityczna                              Scaltec 31 SBC 
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Warunki chromatografowania: 

Objętość nastrzyku:    1 µl 

Temperatura dozownika:  300˚C 

Czas analizy:    23 min 

Tryb pracy dozownika:  z podziałem strumienia gazu 1:10 

Temperatura detektora:  300˚C 

Temperatura kolumny:  temp. początkowa 40°C, czas przetrzymania 5 min,                                                              

szybkość narostu 5°C/min,  

 temp. progu 100°C, czas przetrzymania 0 min,  

 szybkość narostu 25°C/min  

 temp. końcowa 280°C, czas przetrzymania 5 min. 

Gaz nośny – hel   1,8 ml/min 

 

Zastosowanie klasyfikatora – SIMCA 

W otrzymanych sygnałach chromatograficznych należy ocenić linię podstawową 

oraz w razie konieczności dokonać jej korekcji np. metodą asymetrycznych najmniejszych 

kwadratów z funkcją kary (ang. penalized asymmetric least squares, PAsLS). Następnym 

krokiem jest oszacowanie parametru stosunku sygnału do szumu i dokonanie ewentualnego 

wygładzenia sygnału chromatograficznego. Parametry te mogą wnieść niepożądaną 

zmienność do sygnału analitycznego zniekształcając piki pochodzące od poszczególnych 

składników próbki powodując utrudnienia w analizie porównawczej. Oba procesy należy 

przeprowadzić dla każdego sygnału indywidualnie. 

Dalszy etap przygotowania sygnałów chromatograficznych jest oparty na korekcji 

przesunięć pików chromatograficznych. Przeprowadza się je wówczas, gdy czasy retencji 

dla poszczególnych związków różnią się piki chromatograficzne pochodzące od tego 

samego związku. Wynikiem takiej sytuacji jest na przykład zjawisko nazywane starzeniem 

kolumny chromatograficznej wynikające ze zmian fazy stacjonarnej oraz niepożądane 

zmiany w składzie fazy ruchomej. Korekcji przesunięć pików dokonuje się stosując 

dedykowane do tego celu algorytmy. Ich działanie polega na dopasowaniu zbioru sygnałów 

do wcześniej wybranego sygnału wzorcowego (targetu), który wykazuje najwyższą 

korelację ze wszystkimi sygnałami zawartymi w analizowanym zbiorze danych. Tak 

przygotowane sygnały poddaje się niezbędnej transformacji: centrowaniu, autoskalowaniu, 

normalizacji lub innej. 
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Przed przystąpieniem do modelowania danych w środowisku Matlab (Wersja 

R2009a) otrzymane chromatogramy (sygnały HPLC-DAD, sygnały HS-GC/MS) 

zestawiono w macierz danych (o tej samej liczbie punktów pomiarowych) oraz poddano 

transformacji logarytmicznej. 

Z otrzymanych chromatogramów usunięto linię podstawową, która jest składnikiem 

niezawierającym nie zawiera informacji o składzie próbki stosując algorytm 

asymetrycznych najmniejszych kwadratów z funkcją kary (ang. penalized asymmetric least 

squares, PAsLS) by intensywna linia podstawowa nie powodowała zafałszowania 

wyników uzyskanych przy użyciu wybranych metod chemometrycznych [152]. Używano 

parametrów lambda (λ) równych 1000 lub 10000 w zależności od potrzeb 

dla rozpatrywanych przypadków. Pominięto etap korekcji szumu sygnałów 

chromatograficznych, ponieważ uznano go za akceptowalnie niski. Ponadto skorygowano 

przesunięcia pików metodą zoptymalizowanego nakładania sygnałów maksymalizującą 

ich wzajemną korelację (ang. correlation optimized warping, COW) [153]. Pierwszym 

krokiem korekcji przesunięć pików było zniesienie różnic zaobserwowanych 

dla powtórzeń zarejestrowanych dla tej samej próbki. W tym przypadku sygnały 

rozpatrywano stosując za każdym razem nowy sygnał wzorcowy (wybrany spośród 

sygnałów dla danej próbki). Użyte wartości parametrów charakterystycznych dla metody 

COW wynosiły 70 i 4 odpowiednio dla szerokości okna i stopnia dopasowania. 

Chromatogramy badanych środków ochrony roślin otrzymane techniką 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem z matrycą diodową (HPLC-DAD) 

przed i po wstępnym przygotowaniu przedstawiono na Rys. 18 oraz Rys. 19. Wyniki 

analizy fazy nadpowierzchniowej badanych preparatów techniką chromatografii gazowej 

sprzężonej ze spektrometrem masowym (HS-GC/MS) przedstawiono w postaci 

chromatogramów na Rys. 20 oraz Rys. 21. Powyższe operacje związane z wstępnym 

przygotowaniem danych instrumentalnych pozwoliły w dużej mierze wyeliminować 

niepożądane źródła wariancji, a przez to uzyskać lepsze rezultaty analizy porównawczej  

i modelowania danych. 
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Rysunek 18. Chromatogramy otrzymane techniką HPLC-DAD środka ochrony roślin przed wstępnym 

przygotowaniu danych 

 

 

 

Rysunek 19. Chromatogramy otrzymane techniką HPLC-DAD środka ochrony roślin po wstępnym 

przygotowaniu danych  
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Rysunek 20. Chromatogramy otrzymane techniką HS-GC/MS środka ochrony roślin przed wstępnym 

przygotowaniu danych 

 

 

Rysunek 21. Chromatogramy otrzymane techniką HS-GC/MS środka ochrony roślin po wstępnym 

przygotowaniu danych  
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Wartości współczynników korelacji przed usunięciem linii podstawowej i korekcji 

przesunięć pików pomiędzy poszczególnymi chromatogramami, a sygnałem względem 

którego były nakładane w przypadku danych otrzymanych techniką HPLC-DAD mieścił 

się w przedziale od 0,95 do 1,00. Natomiast po korekcji wszystkie profile posiadały 

współczynnik korelacji powyżej 0,99. W przypadku danych otrzymanych techniką              

HS-GC/MS wartości współczynników korelacji przed usunięciem linii podstawowej 

i korekcji przesunięć pików pomiędzy poszczególnymi chromatogramami, a sygnałem 

względem, którego były nakładane mieścił się w przedziale od 0,90 do 1,00. Natomiast 

po korekcji wszystkie profile posiadały współczynnik korelacji powyżej 0,91.  

Do stworzenia modelu identyfikacji zastosowano klasyfikator modelowania 

indywidualnych grup SIMCA. W metodzie SIMCA reguły klasyfikacji skonstruowano  

w oparciu o indywidualne modele PCA dla badanej grupy autentycznych produktów.  

W celu wyznaczenia optymalnej kompleksowości modelu PCA zastosowano walidację 

krzyżową typu „wyrzuć jeden obiekt”. Po zakończeniu procedury walidacji krzyżowej, 

na podstawie otrzymanej macierzy obliczono średni błąd kwadratowy walidacji krzyżowej 

– RMSECV. Z wykresu wartości RMSECV od liczby czynników głównych, odczytano 

wartość, przy której następuje stabilizacja krzywej i przejście linii malejącej w poziomą. 

Krzywą błędu walidacji krzyżowej (RMSECV) oraz wykres opisujący wariancję kolejnych 

czynników głównych dla danych otrzymanych techniką HPLC-DAD przedstawiono 

na Rys. 22 Na podstawie otrzymanych wykresów przyjęto 9 czynników głównych, które 

opisują badane dane w 98,3%. 

     

Rysunek 22. a) krzywa błędu walidacji krzyżowej (RMSECV) w zależności od liczby czynników głównych 

w modelu PCA b) kumulacyjny procent wariancji - HPLC 

Po ustaleniu optymalnej kompleksowości modelu zdefiniowano wartości progowe 

reszt od modelu, które pozwalają na sklasyfikowanie próbek. Na Rys. 22a przedstawiono 

model skonstruowany dla danych 15 oryginalnych próbek (1-15) otrzymanych techniką 
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HPLC-DAD. Wyniki klasyfikacji metodą SIMCA dla próbek testowych (100-132) 

przedstawiono w formie tzw. diagramu odległości, gdzie wartości z-transformowanych 

reszt od modelu rysuje się względem odległości Mahalanobisa przedstawiono na Rys. 22b. 

 

 

Rysunek 23. a) diagram modelu   b) diagram odległości skonstruowany dla badanych próbek na podstawie 

modelu PCA z 9 czynnikami głównymi 

Analizując diagram stwierdzono, że próbki testowe oznaczone numerami 100, 101, 103-

109 oraz 112-114 zostały zakwalifikowane przez model jako próbki oryginalne, ponieważ 

wartości reszt od modelu i odległości Mahalanobisa są poniżej odpowiednich wartości 

progowych. Próbki oznaczone numerami 115, 116, 118, 119, 128-130, and 132 nie zostały 

przypisane do grupy próbek oryginalnych z powodu zbyt dużej wartości reszt od modelu. 

Pozostałe próbki posiadają zbyt duże wartości reszt od modelu i zbyt duże odległości 

Mahalanobisa. 
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Na Rys. 24 przedstawiono krzywą błędu walidacji krzyżowej (RMSECV) oraz wykres 

opisujący wariancję kolejnych czynników głównych dla danych otrzymanych techniką  

HS-GC/MS badanych środków ochrony roślin. Na podstawie otrzymanych wykresów 

przyjęto 7 czynników głównych, które opisują dane w 99,3%.  

 

 

Rysunek 24. a) krzywa błędu walidacji (RMSECV) w zależności od liczby czynników głównych w modelu 

PCA b) kumulacyjny procent wariancji – HS-GC/MS 

Po ustaleniu optymalnej kompleksowości modelu zdefiniowano wartości progowe 

reszt od modelu, które pozwalają na sklasyfikowanie próbek. Na Rys. 25a przedstawiono 

model skonstruowany dla 15 oryginalnych próbek (1-15) otrzymanych techniką  

HS-GC/MS. Wyniki klasyfikacji metodą SIMCA dla próbek testowych (100-132) 

przedstawiono w formie tzw. diagramu odległości na Rys. 25b. 
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Rysunek 25. a) diagram modelu b) diagram odległości skonstruowany dla badanych próbek na podstawie 

modelu PCA z 7 czynnikami głównymi 

 

Analizując diagram stwierdzono, że próbki testowe oznaczone numerami 112, 114  

i 115 zostały zakwalifikowane przez model jako próbki oryginalne, ponieważ wartości 

reszt od modelu i odległości Mahalanobisa są poniżej odpowiednich wartości progowych. 

Próbki 101, 104-111, 113, 119, 129, 130 oraz 132 nie należą do grupy próbek uznanych  

za oryginalne ze względu na zbyt duże odległości Mahalanobisa. Pozostałe próbki 

posiadają zbyt duże wartości reszt od modelu i zbyt duże odległości Mahalanobisa. 

W rezultacie modelowania danych chromatograficznych otrzymanych przy użyciu 

technik HPLC-DAD z zastosowaniem klasyfikatora SIMCA do grupy próbek oryginalnych 

zostało zakwalifikowane 12 próbek oraz 3 próbki w rezultacie modelowania danych 

otrzymanych przy użyciu techniki HS-GC/MS. Tylko dwie próbki (112, 114) zostały 

uznane za oryginalne na podstawie analizy danych uzyskanych obiema technikami. Może 

to wskazywać na komplementarność obydwu zastosowanych w badaniach technik 

chromatograficznych co pozwala na otrzymanie bardziej wiarygodnej i pełniejszej 

weryfikacji pochodzenia badanych produktów 
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4.5 OPRACOWANIE METODY JEDNOCZESNEGO OZNACZANIA 

AZOKSYSTROBINY ORAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH 

WYSTĘPUJĄCYCH W Ś.O.R. RAZEM Z AZOKSYSTROBINĄ 

Uzyskanie informacji analitycznej, która jest elementem procesu decyzyjnego, 

w możliwie najkrótszym czasie, skłania do badań nad opracowaniem metodyk 

pozwalających na oznaczanie szerszego spektrum analitów (składników formulacji ś.o.r.) 

w ramach jednego cyklu analitycznego, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia 

rozpuszczalników organicznych i zachowaniu kryteriów skuteczności metody. 

W literaturze naukowej nie odnajdujemy publikacji dotyczących jednoczesnego 

oznaczania azoksystrobiny oraz współtowarzyszących substancji czynnych 

z zastosowaniem chromatografii cieczowej. Substancje czynne występujące 

w zarejestrowanych preparatach na rynku polskim łącznie z azoksystrobiną to: 

chlorotalonil, cyprokonazol, difenokonazol, epoksykonazol, izopirazam, propikonazol 

oraz tebukonazol (Tabela 16). 

 

4.5.1 Metodyka 

Metoda opracowana została zgodnie z wewnętrznymi procedurami wdrożonego 

 w Laboratorium systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Walidację metody 

przeprowadzono na podstawie wytycznych zawartych w SANCO/3030/99 rev.5 – 

Technical Active Substance and Plant protection products: Guidance for generating and 

reporting methods of analysis in support of pre- and post-registration data requirements for 

Annex (Section 4) of Regulation (EU) No 283/2013 and Annex (Section 5) of Regulation 

(EU) No 284/2013 oraz w przewodnikach CIPAC (Collaborative International Pesticides 

Analytical Council): "Guidelines on method validation to be performed in support  

of analytical methods for agrochemical formulations" i "Guideline for analytical methods 

for the determination of relevant impurities referred to in FAO and/or WHO specifications 

for pesticide technical grade active ingredients and formulations". Parametry walidacyjne, 

przeprowadzenie oznaczenia oraz obliczenia zostały opisane w punktach 4.3.2-5. 

Chlorotalonil - związek z grupy ftalanów jest substancją czynną preparatów 

stosowanych do ochrony przed chorobami grzybowymi upraw owoców i warzyw, bawełny, 

chmielu. Występuje w ś.o.r formulacji SC, WG, WP. W podręcznikach CIPAC 

opublikowana jest metoda oznaczania chlorotalonilu i zanieczyszczenia w postaci HCB 

(heksachlorobenzen), które oznacza się metodą kapilarnej chromatografii gazowej  

z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym. W 2020 roku w Polsce zarejestrowanych było 
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kilkanaście preparatów zawierających chlorotalonil oraz chlorotalonil w połączeniu  

z substancjami takimi jak azoksystrobina, cyprokonazol, propikonazol oraz tebukonazol. 

Zezwolenie na stosowanie chlorotalonilu nie zostało odnowione. 

Cyprokonazol – jest związkiem z grupy triazoli będącym substancją czynną 

fungicydów wykorzystywanych w ochronie zbóż i buraków cukrowych. Występuje w ś.o.r. 

w formulacjach EC, SL oraz SC. W podręcznikach CIPAC opublikowana jest metoda 

oznaczania cyprokonazolu w środkach ochrony roślin techniką HPLC, analiza ta trwa  

38 min i wymaga użycia sprzętu z pompą czterokanałową. W 2020 roku w Polsce 

zarejestrowanych było siedem preparatów zawierających jako substancje czynne 

azoksystrobinę i cyprokonazol stosowanych głownie w uprawach zbóż. 

Difekonazol – jest przedstawiciele grupy triazoli, będący przede wszystkim 

składnikiem zapraw zbożowych oraz fungicydów stosowanych w sadach. Występuje  

w ś.o.r. w formulacjach DS, EC, FS, SC oraz WG. W podręcznikach CIPAC brak jest 

opublikowanej metody oznaczania tej substancji w środkach ochrony roślin. W Polsce  

w 2020 r. zarejestrowanych było 5 preparatów stosowanych w uprawach rzepaku, gorczycy 

oraz soi. 

Epoksykonazol - związek z grupy triazoli będący substancją czynną fungicydów 

stosowanych w leczeniu chorób grzybowych m.in. w uprawach kawy i ryżu. Występuje  

w formulacjach EC, SC oraz SE. W podręcznikach CIPAC opublikowana jest metoda 

oznaczania epoksykonazolu techniką chromatografii gazowej jednak metoda ta nie jest już 

przez CIPAC rekomendowana. W 2020 r. zarejestrowane były 2 preparaty zawierające 

azoksystrobinę i cyprokonazol, jednak zezwolenie na stosowanie epoksykonazolu wygasło. 

Izopirazam - związek z grupy fenyloamidów będący substancją czynną fungicydów 

stosowanych w uprawie jęczmienia i pszenicy. Występuje w formulacji SC. W 2020 r.  

na rynku polskim zarejestrowane były dwa preparaty mające w swoim składzie 

azoksystrobinę i izopirazam. W podręcznikach CIPAC brak jest opublikowanej metody 

oznaczania tej substancji czynnej. 

Propikonazol - związek z grupy triazoli będący substancją czynną fungicydów 

stosowanych w leczeniu chorób grzybowych m.in. w uprawach zbóż oraz kawy. Występuje 

w formulacjach EC, GL, SC. W 2020 r na rynku polskim zarejestrowany był jeden preparat 

mający w swoim składzie azoksystrobinę i propikonazol. W podręcznikach CIPAC opisana 

jest metoda oznaczania propikonazolu który oznacza się techniką chromatografii gazowo-

cieczowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym. 



 
 

- 90 - 

Tebukonazol - związek z grupy triazoli będący substancją czynną fungicydów 

stosowanych w leczeniu chorób grzybowych m.in. w uprawach m.in. kukurydzy, soi, 

owoców i warzyw. Występuje w formulacjach DS, EC, ES, EW, FS, GF, ME, PA, SC, SE, 

WG, WP oraz WS. W 2020 r. na rynku polskim zarejestrowanych było trzy preparaty 

mające w swoim składzie azoksystrobinę i tebukonazol oraz trzy preparaty zawierające 

dodatkowo difenokonazol. W podręcznikach CIPAC opisana jest metoda oznaczania 

tebukonazolu techniką kapilarnej chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-

jonizacyjnym [138, 139]. 

Tabela 16. Wzory strukturalne substancji czynnych występujących w połączeniu z azoksystrobiną 

 

azoksystrobina 

 

chlorotalonil 

 

cyprokonazol 

 

difekonazol 

 

epoksykonazol 

 

izopirazam 

 

propikonazol 

 

tebukonazol 

 

4.5.2 Opis metody oznaczania substancji czynnych 

Walidacji została poddana metoda, w której odpowiednie warunki 

chromatografowania zostały dobrane w zakresie: objętości nastrzyku, rodzaju eluentów, 

natężenia przepływu eluentu, doboru kolumny chromatograficznej, temperatury rozdziału, 

warunków detekcji oraz czasu analizy. W celu określenia długości fali wykonano pełne 

skanowanie widma UV-VIS i dobrano ją tak, aby wszystkie składniki aktywne 

wykazywały odpowiednią absorbancję. 

Odczynniki: 

Acetonitryl HPLC:    Baker Analyzed® HPLC 

Woda dejonizowana:   System Millipore (18.2 MΩ.cm)    

Wzorce analityczne:        azoksystrobina, chlorotalonil, cyprokonazol,                                                           

cf                                                        difenokonazol, epoksykonazol, izopirazam,                    

d                                                         propikonazol, tebukonazol o znanej czystości 
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Aparatura: 

Chromatograf cieczowy:   Agilent 1260 Series 

Detektor:    z matrycą diodową (DAD) 

Kolumna:     Altima C18 (250 mm x 4,6 mm, 5 μm) 

Oprogramowanie:                              ChemStation rev. B.03.02 

Warunki chromatografowania 

Objętość nastrzyku:    5 µl 

Natężenie przepływu:   1,0 ml/min 

Temperatura kolumny:  25˚C 

Faza ruchoma:   60/40 (v/v) woda/acetonitryl  

Czas analizy:    25 min 

Długość fali:                                      210 nm 

 

4.5.3 Wyniki badań 

Zakres liniowości metody obejmował najniższe i najwyższe dopuszczalne stężenie 

nominalne składnika oznaczanego minimum w przedziale ± 30% nominalnego stężenia.  

W celu wyznaczenia liniowości przeprowadzono oznaczenia dla siedmiu stężeń. 

Wyznaczono równanie krzywej kalibracji (krzywej wzorcowania) i współczynnik 

korelacji. Parametry krzywej kalibracyjnej oznaczanych analitów przedstawiono  

w Tabeli 17. W przypadku związków występujących jako mieszanina diastereoizomerów 

powierzchnie pików zostały zsumowane. Na Rys. 26 przedstawiono chromatogram 

roztworów wzorcowych oznaczanych analitów. 

Tabela 17. Parametry krzywych kalibracyjnych 

Analit a ± SDa* b ± SDb** Współczynnik 

korelacji 
Sy/x*** 

Zakres 

liniowości 

[µg/ml] 

azosksystrobina 76,875±0,091 11,929±5,199 0,999 5,887 5-95 

chlorotalonil 23,605±0,069 -110,301±3,512 0,999 1,099 35-65 

cyprokonazol 14,408±0,93 -44,042±47,017 0,998 4,721 35-65 

difenokonazol 61,47±0,931 -326,232±18,492 0,999 5,790 35-65 

epoksykonazol 43,237±0,052 -200,267±2,618 0,999 3,001 35-65 

izopirazam 29,571±0,363 -215,521±18,372 0,997 5,752 35-65 

propikonazol 46,7±0,203 -218,6±10,299 0,999 3,225 35-65 

tebukonazol 17,04±0,056 -78,6±2,856 0,998 0,894 35-65 

* – a – nachylenie krzywej wzorcowania (kalibracyjnej), SDa – odchylenie standardowe krzywej  

** – b – punk przecięcia krzywej kalibracyjnej z osią, SDb – odchylenie standardowe punktu przecięcia 

*** – Sy/x – resztkowe odchylenie standardowe 
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Rysunek 26. Chromatogram roztworów wzorcowych oznaczanych analitów 

Specyficzność metody została potwierdzona poprzez nastrzyki próby odczynnikowej 

oraz przy użyciu oprogramowania ChemStation rev. B.03.02 (Rysunki 27 oraz 28). 

Czystość pików obliczona przez oprogramowanie ChemStation rev. B.03.02 9 zawarta jest 

w Tabeli nr 18. 

 

 

Rysunek 27. Chromatogram próby odczynnikowej 

cy
p
ro

k
o
n
az

o
l 

az
o
k
sy

st
ro

b
in

a
 

ep
o
k
sy

k
o
n
az

o
l 

te
b
u
k
o
n
az

o
l 

ch
lo

ro
ta

lo
n
il

 

p
ro

p
ik

o
n

az
o

l 

d
if

en
o
k
o

n
az

o
l 

iz
o

p
ir

az
m

 



 
 

- 93 - 

 

 

 



 
 

- 94 - 

 

 

 



 
 

- 95 - 

 

 

 

Rysunek 28. Określenie czystości pików oznaczanych substancji czynnych  

 

Tabela 18. Czystość pików analitów 

Analit azoksystrobina chlorotalonil cyprokonazol difenokonazol 

Czystość* 999,994 999,959 999,954 999,991 

Analit epoksykonazol izopirazam propikonazol tebukonazol 

Czystość* 999,630 999,995 999,875 999,973 

*wartość czystości znormalizowana do 1000 

W Tabeli 19 przedstawiono wyniki odzysków analitów. W każdym przypadku 

badanie odzysku przeprowadzano na dwóch poziomach (105% oraz 110% nominalnego 

stężenia oznaczanych analitów). Odpowiednie odważki badanych preparatów wzbogacano 

roztworami wzorców i przygotowywano je w analogiczny sposób do oznaczeń substancji 

czynnych. Tabela 19 zawiera również wyniki precyzji dla danych oznaczeń. Precyzję 

wyznaczono na podstawie sześciu powtórzeń oznaczeń analitów w nominalnym punkcie 

liniowości i obliczono wykorzystując Równania 3-5. 
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Tabela 19. Precyzja oraz wyznaczone wartości odzysków 

Analit 

Wartość odzysków [%] Precyzja 

%RSD/%RSD

r 
Poziom 1 (105%)* Poziom 2 (110%) Dopuszczalna 

wartość 

azoksystrobina 

chlorotalonil 

98,45 101,21 99,17 97,78 101,32 100,90 90 - 110 0,65 

101,86 98,33 99,42 101,55 98,43 99,73 97 - 103 0,51 

azoksystrobina  

cyprokonazol 

99,85 101,82 101,32 98,65 101,49 100,32 97 - 103 0,80 

98,56 99,47 102,74 97,12 102,49 99,21 90 - 110 0,71 

azoksystrobina  

difenokonazol 

100,95 98,57 99,05 100,76 101,32 98,43 97 - 103 0,48 

101,16 97,55 99,72 98,43 100,98 101,32 97 - 103 0,69 

azoksystrobina 

epoksykonazol 

99,15 102,32 98,49 102,28 97,91 100,82 97 - 103 0,76 

100,16 98,05 99,93 99,46 97,40 98,49 97 - 103 0,43 

azoksystrobina 

izopirazam 

99,55 100,43 102,05 100,85 102,03 98,09 97 - 103 0,49 

102,26 99,49 101,04 101,58 100,49 99,04 97 - 103 0,63 

azoksystrobina 

propikonazol 

98,18 97,79 99,54 98,02 99,71 100,57 97 - 103 0,54 

101,16 98,78 100,94 99,35 99,42 101,26 97 - 103 0,71 

azoksystrobina 

tebukonazol 

98,74 99,69 101,65 100,88 99,79 102,51 90 - 110 0,82 

100,86 99,52 101,72 99,97 98,47 100,91 97 - 103 0,58 

* procent stężenia nominalnego 

Deklarowane zawartości substancji czynnych są zgodne ze specyfikacjami Manual 

on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides i wynoszą 

dla nominalnej zawartości od 25 do 100 (g/l lub g/kg) ± 10% deklarowanej zawartości, 

dla zawartości powyżej 100 (g/l lub g/kg) do 250 (g/l lub g/kg) ± 6% deklarowanej 

zawartości, powyżej 250 (g/l lub g/kg) do 500 (g/l lub g/kg) ± 5% deklarowanej zawartości. 

 

Opracowaną metodą oznaczono zawartości substancji czynnych środków ochrony 

roślin formulacji SC oraz EC zawierających w składzie: 

a) azoksystrobinę (80 g/l) i chlorotalonil (400 g/l); 

b) azoksystrobinę (200 g/l) i cyprokonazol (80 g/l); 

c) azoksystrobinę (200 g/l) i difenokonazol (125 g/l); 

d) azoksystrobinę (200 g/l) i epoksykonazol (100 g/l); 

e) azoksystrobinę (200 g/l) i izopirazam (125 g/l); 

f) azoksystrobinę (141,4 g/l) i propikonazol (122,4 g/l); 

g) azoksystrobinę (60 g/l) i tebukonazol (100 g/l). 

Przygotowano odważki analityczne badanych próbek środków ochrony roślin w celu 

oznaczenia substancji czynnych do kolb miarowych o pojemności 100 ml. Przeprowadzono 

ekstrakcję przy użyciu acetonitrylu wspomaganą ultradźwiękami. Tak przygotowane 
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roztwory materiału badanego przeniesiono do fiolek chromatograficznych i umieszczono 

w odpowiednich pozycjach na tacy automatycznego podajnika próbek (próbki formulacji 

SC filtrowano przez filtr 45 µm PTFE). Dla każdej próbki wykonano 3 pomiary 

(Tabela 20). Odważono również w dwóch powtórzeniach odważki wzorców analitycznych  

i przygotowano w analogiczny sposób z pominięciem etapu filtrowania roztworu. 

Tabela 20. Stężenie roztworów badanych preparatów 

 

Na Rysunku 29. przedstawiono przykładowe chromatogramy badanych próbek. 

 

Analit Stężenie analitu [mg/ml] Stężenie badanego preparatu [mg/ml] 

azoksystrobina 

chlorotalonil 

0,01 
0,125 

0,05 

azoksystrobina  

cyprokonazol 

0,625 
0,12 

0,05 

azoksystrobina  

difenokonazol 

0,08 
0,4 

0,05 

azoksystrobina 

epoksykonazol 

0,1 
0,5 

0,05 

azoksystrobina 

izopirazam 

0,08 
0,4 

0,05 

azoksystrobina 

propikonazol 

0,056 
0,4 

0,05 

azoksystrobina 

tebukonazol 

0,03 
0,5 

0,05 
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Rysunek 29. Chromatogramy badanych próbek środków ochrony roślin  



 
 

- 100 - 

Próbki w badanej grupie pochodziły od różnych producentów z różnych partii 

produkcyjnych i zostały przekazane przez zleceniodawców do Laboratorium Badania 

Jakości Środków Ochrony Roślin w celu kontroli ich jakości. Wyniki ich analizy 

przedstawiono w Tabeli 21. 

Tabela 21. Wyniki analiz badanych środków ochrony roślin 

Analit Formulacja 
Liczba przebadanych 

preparatów 

Zawartość substancji czynnej [g/l] 

Oznaczona Deklarowana 

azoksystrobina 

chlorotalonil 
SC 6 

78-81 72 - 88 

392-403 380 - 420 

azoksystrobina  

cyprokonazol 
SC 4 

196-203 188 - 212 

76-81 72 - 88 

azoksystrobina  

difenokonazol 
SC 4 

190-197 188 - 212 

123,4-128,6 117,5 - 132,5 

azoksystrobina 

epoksykonazol 
SC. 3 

194-205 188 - 212 

97-104 94 - 106 

azoksystrobina 

izopirazam 
SC 2 

199-206 188 - 212 

118-123 117,5 - 132,5 

azoksystrobina 

propikonazol 
SE 5 

142-144 133 - 150 

119-126 115 - 130 

azoksystrobina 

tebukonazol 
EC 3 

57-62 54 - 66 

95-101 94 - 106 
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5. WNIOSKI 

 

Opracowana metoda analityczna oznaczania substancji czynnej w postaci 

azoksystrobiny oraz jej istotnych zanieczyszczeń charakteryzują się łatwością 

przygotowania próbki oraz krótkim czasem analizy. Kryteriami wyboru techniki 

instrumentalnej były koszt aparatury, odczynników, rodzaj informacji oczekiwanej  

po analizie (liniowość, dokładność, precyzja, czułość, selektywność) oraz ilość 

wytwarzanych odpadów podczas analizy. Dodatkowo zastosowanie techniki HPLC-DAD 

jako alternatywy dla metody CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical 

Council Limited) w oznaczaniu azoksystrobiny wykorzystującej technikę chromatografii 

gazowej, pozwala na redukcję emisji par i gazów, uniezależniając pracę laboratorium 

od globalnych zasobów helu wykorzystywanego jako gaz nośny. Na podstawie uzyskanych 

wyników parametrów walidacyjnych dla metody oznaczania azoksystrobiny oraz jej 

istotnych zanieczyszczeń ((Z)-azoksystrobina, toluen) w środkach ochrony roślin można 

stwierdzić, że parametry walidacyjne są zgodne z wytycznymi SANCO/3030/99 rev.5. 

Opracowane metody charakteryzuje odpowiednia liniowość (współczynnik korelacji 

krzywej wzorcowej >0,99) oraz poprawna precyzja, którą potwierdza akceptowalny 

stosunek %RSD/%RSDr wynoszący Hr ≤ 1.Wyznaczone wartości dokładności wyrażone 

przez odzysk dla oznaczanych analitów mieszczą się w obowiązujących kryteriach (odzysk 

dla azoksystrobiny o stężeniu powyżej 10% mieści się w granicach 97-103%,  

dla (Z)-azoksystrobiny o stężeniu między 1-10% znajduje się w przedziale 90-110%, 

toluenu w granicach 75-125%) potwierdzają wiarygodność opracowanej metody. Granice 

oznaczalności istotnych zanieczyszczeń są niższe niż maksymalne możliwe poziomy 

stężenia istotnych zanieczyszczeń w danych środkach ochrony roślin. Metoda jest 

rutynowo stosowana w celu kontroli jakości środków ochrony roślin w Laboratorium 

Badania Jakości Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego 

Instytutu Badawczego. 

Oznaczenie zestawu parametrów fizykochemicznych charakterystycznych 

dla badanych preparatów oraz formulacji SC pozwoliło na eksplorację danych.  

Po zastosowaniu metod uczenia bez nadzoru (PCA, HCA) zaobserwowano wyraźny 

podział na dwa skupiska (zgodnie z wektorem zawierającym informacje o oryginalności  

i nieoryginalności preparatów). Wskazano, że zawartość substancji czynnej oraz gęstość 

są parametrami w najwyższym stopniu wpływające na zaobserwowaną tendencję.  
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Wykorzystanie dyskryminacyjnego wariantu regresji częściowych najmniejszych 

kwadratów (PLS-DA) w celu zbudowania modeli na podstawie właściwości 

fizykochemicznych charakteryzowały się satysfakcjonującymi wartościami czułości 

odwzorowującej działanie modeli dla próbek z modelowanej klasy (wartości parametru 

powyżej 80%). Jednak specyficzność tych modeli nie przekroczyła wartości 33%. Oznacza 

to, że większość próbek dla których wstępnie oceniono przynależność do klasy 

„nieoryginalne” zostało błędnie przyporządkowanych przez zbudowane modele do klasy 

„oryginalne”. Niesatysfakcjonująco niskie parametry jakości działania modeli 

dyskryminacyjnych – PLS-DA zbudowanych dla wyników analiz parametrów 

fizykochemicznych nie są odpowiednie do rozstrzygnięcia problemu oryginalności próbek 

badanych preparatów. „Chemiczne odciski palca” badanych środków ochrony roślin 

uzyskano przy użyciu techniki HPLC z detektorem z matrycą diodową (HPLC-DAD) 

oraz techniki chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrem mas wykorzystującej 

technikę analizy fazy nadpowierzchniowej (HS-GC/MS) dbając o odpowiedni dobór 

warunków rozdziału, konsekwentnie stosowany dla zbioru wszystkich próbek. Analizy 

chromatograficzne pozwoliły na uzyskanie zadawalająco dużej rozdzielczości pików, 

a co za tym idzie otrzymanie odpowiedniej podstawy do dalszej obróbki poprzez 

modelowanie „chromatograficznych odcisków palca” narzędziami chemometrycznymi 

i skonstruowanie modelu diagnostycznego pozwalającego na weryfikację autentyczności 

badanych obiektów. Do stworzenia modelu identyfikacji zastosowano klasyfikator 

modelowania indywidualnych grup SIMCA. Otrzymane wyniki wskazują, że zastosowane 

techniki chromatograficzne mogą stanowić przydatne narzędzie w badaniach 

„chemicznych odcisków palca” dla środków ochrony roślin o formulacji SC zawierających 

jako substancję czynną azoksystrobinę i stanowią źródło informacji o składzie badanych 

próbek produktów. Należy podkreślić, że konstrukcja modelu w oparciu o dane 

dla produktów o różnych datach produkcji i pochodzących z różnych partii produkcyjnych 

pozwala na uwzględnienie różnic wynikających z procesu produkcji. Zastosowanie 

w analizie chemometrycznej różnych partii produktu umożliwiło określenie rozproszenia 

parametrów charakteryzujących oryginalne produkty. Uzyskane wyniki pokazują, że partie 

wyprodukowane w krótkim przedziale czasu (mniej niż 1 miesiąc) wykazują większe 

podobieństwo w stosunku do partii z datą produkcji, która różni się więcej niż 1 miesiąc. 

Jednak trudnością jest analizowanie preparatów referencyjnych oraz preparatów z handlu 

równoległego który uznaje się za tożsamy z preparatem referencyjnym, mimo iż składniki 
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obojętne nie muszą być takie same a jedynie równoważne, ponadto wpływ na wynik 

analizy może mieć różne miejsce wytwarzania substancji czynnych co implikuje 

uzależnienie profilu zanieczyszczeń środka ochrony roślin od drogi syntezy substancji 

czynnej. Otrzymane wyniki wskazują na potrzebę wykorzystania zarówno danych 

chromatograficznych, jak i fizykochemicznych podczas takich badań. Wyniki 

zastosowania analizy chemometrycznej do wykrywania fałszywych preparatów SC 

zawierających azoksystrobinę w swoim składzie wskazują na wysoką przydatność  

i praktyczny potencjał tego podejścia. Badanie umożliwiło rozróżnienie produktów 

różnego pochodzenia, które jest wsparciem w różnych postępowaniach dotyczących 

podrabiania środków ochrony roślin. W celu uzyskania wiarygodnych wyników analizy 

chemometrycznej konieczne jest wykorzystanie danych pomiarowych o wysokiej jakości 

oraz wykorzystanie próbek oryginalnego produktu o udowodnionym pochodzeniu, 

najlepiej dostarczonych bezpośrednio przez producenta. Najpoważniejszą wadą 

proponowanego podejścia do weryfikacji pochodzenia podejrzanych produktów jest 

konieczność zgromadzenia odpowiedniej ilości danych dla dużej liczby próbek z różnych 

partii produkcyjnych. Podejście chemometryczne pozwala na obiektywną ocenę 

parametrów próbki analizowanej w stosunku do parametrów oryginalnych produktów. Jest 

to szczególnie ważne w przypadkach, gdy część parametrów podrobionego produktu jest 

zgodna ze specyfikacją oryginalnego produktu. Takie przypadki powodują, że 

do właściwej klasyfikacji konieczne jest zebranie danych dla dużej liczby parametrów 

charakteryzujących próbkę testową i odniesienie ich do parametrów oryginalnego 

produktu. Należy podkreślić, że zastosowanie modelowania „chemicznych odcisków 

palca” narzędziami chemometrycznymi stanowi innowacyjne podejście w badaniach 

jakości środków ochrony ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji ich autentyczności. 

Opracowano metodę analityczną umożliwiającą jednoczesne oznaczanie 

azoksystrobiny oraz substancji czynnych należących do różnych grup chemicznych 

(chlorotalonil, cyprokonazol, difenokonazol, epoksykonazol, izopirazam, propikonazol 

oraz tebukonazol) zarejestrowanych w środkach ochrony roślin w Polsce wraz  

z azoksystrobiną. Opracowaną metodę charakteryzują parametry walidacyjne zgodne  

z wytycznymi SANCO/3030/99 rev.5. Uzyskanie informacji analitycznej w możliwie 

najkrótszym czasie, skłania do badań nad opracowaniem metodyk pozwalających 

na oznaczanie szerszego spektrum analitów w ramach jednego cyklu analitycznego, przy 

jednoczesnym obniżeniu kosztów i zachowaniu kryteriów skuteczności metody. 
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Opracowana metoda badawcza w porównaniu do wcześniej opublikowanych metod dla 

poszczególnych substancji czynnych jest prowadzona w sposób uwzględniający zasady 

„zielonej chemii analitycznej”. Ograniczono użycie rozpuszczalników i innych substancji 

pomocniczych, zminimalizowano ich szkodliwość oraz uwzględniono wydajne 

wykorzystanie energii i przeprowadzanie rozdziału w warunkach zbliżonych do otoczenia. 

Opracowana metoda umożliwia otrzymanie wyników zarówno jakościowych jak  

i ilościowych, które w jednoznaczny sposób potwierdzają obecność i określają stężenia 

substancji czynnych. Możliwość oznaczenia wielu substancji czynnych w jednym cyklu 

analitycznym ma szczególne znaczenie w kontroli jakości ś.o.r. w odniesieniu do szybkości 

uzyskania informacji niezbędnych podczas procesów decyzyjnych a tym samym przekłada 

się na bezpieczeństwo producentów rolnych oraz konsumentów. Wyniki przeprowadzonej 

walidacji metody analitycznej posłużyły do opracowania procedury analitycznej, które jest 

włączona do rutynowo stosowanych metod badawczych w Laboratorium Badania Jakości 

Środków Ochrony Roślin IOR-PIB. 

Cel naukowy rozprawy doktorskiej został osiągnięty poprzez opracowanie rozwiązań 

analitycznych służących kontroli jakości środków ochrony roślin zawierających 

azoksystrobinę. Badania zawarte w pracy stworzyły podstawy pod rozwój badanego 

obszaru w projekcje: Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych  

na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa 

fitosanitarnego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych 

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” 

(Projekt GOSPOSTRATEG 1/385957/5/NCBR/2018), którego nadrzędnym celem jest 

umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie 

ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych 

odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw  

i badań laboratoryjnych. 
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– wykrywanie fałszerstw. M. Miszczyk, M. Płonka, P. Marczewska, J. Rolnik  

5. Sympozjum BVL: Detecting and combating illegal trade in plant protection products. 

6-7.11.2018 Braunschweig; Laboratory testing of plant protection products 

and detection of counterfeits; M. Miszczyk, M. Płonka, P. Marczewska, J. Rolnik,  

K. Bober 

6. Szkolenie dla pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, 20.11.2018 IOR-

PIB Oddział Sośnicowice; Kontrola jakości środków ochrony roślin w Polsce – 

wykrywanie fałszerstw; M. Miszczyk, M. Płonka, P. Marczewska, J. Rolnik 

 

Prezentacje ustne na konferencjach krajowych: 

1. I Forum Remediacji, Rewitalizacji i Zielonej Energii (I FRRiZE), 29.06.2015 

Katowice; Oznaczanie izomerów heksachlorocykloheksanu w próbkach 

środowiskowych techniką chromatografii gazowej; P. Marczewska, D. Szeremeta, 

M. Sajewicz 
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2. Konferencja Studentów Nauk Ścisłych i Technicznych PUZZEL 2017, 1-2.04.2017 

Wrocław; Zastosowanie metod chemometrycznych w kontekście kontroli jakości 

środków ochrony roślin; P. Marczewska, M. Miszczyk, M. Płonka, D. Kronenbach-

Dylong, K. Bober, M. Sajewicz 

3. IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych: 

Wkraczając w świat nauki, 7-8.09.2017 Wrocław, Wykorzystanie metod 

chemometrycznych w analizie jakości środków ochrony roślin; P. Marczewska, 

M. Miszczyk, D. Kronenbach-Dylong, M. Płonka, K. Bober, M. Sajewicz  

4. 61. SESJA NAUKOWA IOR – PIB, 12-14.02.2021 Poznań, Jakość środków ochrony 

roślin w Polsce – wyniki urzędowej kontroli w latach 2016-2020., M. Płonka, 

P. Marczewska, J. Rolnik; T. Stobiecki 

5. 61. SESJA NAUKOWA IOR – PIB, 12-14.02.2021 Poznań, Innowacyjne podejście 

do badania jakości środków ochrony roślin, P. Marczewska, M. Płonka, T. Stobiecki 

6. Strategia PIORiN na lata 2022-2027. Innowacje wspierające polską gospodarkę; 

16.11.2021 Warszawa, Nowe podejście do badania jakości środków ochrony roślin; 

P. Marczewska, T. Stobiecki 

 

Postery na konferencjach międzynarodowych: 

1. 33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry, 10-13.05.2015 Szczyrk; Identification 

of hexachlorocyclohexane biodegradation products by GC-MS; D. Szeremeta, 

P. Marczewska, J. Rzepa, M. Sajewicz 

2. 33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry, 10-13.05.2015 Szczyrk, GC-MS 

in analysis of lavender volatile components; P. Marczewska, D. Szeremeta, J. Rzepa, 

M. Sajewicz  

3. The 38th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic 

Compounds, 26-29.05.2015 Szczyrk; Determination of hexachlorocyclohexane 

(HCH) isomers and their biodegradation products in environment samples by GC, 

D. Szeremeta, P. Marczewska, M. Knaś, J. Rzepa, M. Sajewicz  

4. Biologically Active Compounds in Food; 15-16.10.2015 Łódź; Determination 

of pesticides in herbs by gas chromatography; P. Marczewska, D. Szeremeta,  

M. Sajewicz 

5. XI International Conference Ion Chromatography and related techniques;                    

20-21.04.2016 Zabrze; The methods of counterfeit plant protection products 
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detection; P. Marczewska, D. Kronenbach-Dylong, M. Miszczyk, M. Płonka, 

M. Sajewicz  

6. The 39th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic 

Compounds; 1-3.06.2016 Szczyrk; The ways of detecting counterfeit plant protection 

products, M. Miszczyk, M. Płonka, D. Kronenbach-Dylong, P. Marczewska, 

M. Sajewicz 

7. 41. Międzynarodowe Seminarium Naukowo –Techniczne „Chemistry 

for Agriculture” 27-30.11.2016 Karpacz; Metodyka oznaczania substancji czynnych 

oraz zanieczyszczeń w środkach ochron roślin, M. Płonka, M. Miszczyk, 

D. Kronenbach-Dylong, D. Widuch, P. Marczewska 

8. The 40th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic 

Compounds; 24-26.05.2017 Szczyrk; Determination of 1,2-dichloroethane 

as relevant impurity of ethephon using HS-GC-MS technique; M. Płonka, 

M. Miszczyk, D. Kronenbach-Dylong, P. Marczewska, M. Sajewicz 

 

Postery na konferencjach krajowych: 

1. VIII Seminarium Naukowe pt. „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", 

16.05.2014 Katowice; Oznaczanie zawartości izomerów heksachlorocykloheksanu 

(HCH) w próbkach wody metodą chromatografii gazowej; D. Szeremeta, M. Knaś, 

P. Marczewska, M. Kożuch, M. Sajewicz, T. Kowalska 

2. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pomiędzy Naukami – Zjazd Fizyków 

i Chemików” 26.09.2014 Chorzów; Metody przygotowywania próbek wodnych 

do chromatograficznego oznaczania izomerów heksachlorocykloheksanu (HCH), 

D. Szeremeta, M. Knaś, P. Marczewska, T. Kowalska, M. Sajewicz 

3. Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 

13.12.2014 Wrocław; Zastosowanie chromatografii gazowej w oznaczaniu 

pestycydów, P. Marczewska, D. Szeremeta, M. Sajewicz 

4. Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 

13.12.2014 Wrocław, Oznaczanie izomerów heksachlorocykloheksanu (HCH) 

techniką chromatografii gazowej w pożywkach stosowanych do hodowli bakterii, 

D. Szeremeta, P. Marczewska, T. Kowalska, M. Sajewicz 
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5. IX Seminarium Naukowe nt. „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, 15.05.2015 

Katowice; Zastosowanie chromatografii gazowej w oznaczaniu pestycydów, 

P. Marczewska, D. Szeremeta, J. Rzepa, M. Sajewicz  

6. IX Seminarium Naukowe nt. „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, 15.05.2015 

Katowice, Oznaczanie izomerów heksachlorocykloheksanu (HCH) oraz produktów 

ich biodegradacji w próbkach środowiskowych, D. Szeremeta, P. Marczewska, 

J. Rzepa, M. Sajewicz 

7. I Forum Remediacji, Rewitalizacji i Zielonej Energii (I FRRiZE), 29.06.2015 

Katowice, Chromatograficzna ocena skuteczności biodegradacji 

heksachlorocykloheksanu przez wybrane szczepy bakterii, D. Szeremeta, 

P. Marczewska, M. Sajewicz 

8. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pomiędzy Naukami – Zjazd Fizyków 

i Chemików” 18.09.2015 Chorzów; Oznaczanie izomerów heksachlorocykloheksanu 

w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej, P. Marczewska, 

D. Szeremeta, M. Sajewicz 

9. Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 5.12.2015 

Kraków, Porównanie efektywności ekstrakcji pestycydów chloroorganicznych 

z surowców roślinnych, P. Marczewska, D. Szeremeta, M. Sajewicz 

10. X Seminarium Naukowe nt. "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", 13.05.2016 

Katowice, Metody wykrywania fałszerstw środków ochrony roślin; M. Miszczyk, 

M. Płonka, D. Kronenbach-Dylong, P. Marczewska, M. Sajewicz, A. Pyka-Pająk 

11. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pomiędzy Naukami – Zjazd Fizyków 

i Chemików” 16.09.2016 Chorzów; Zastosowanie analizy podobieństw 

do weryfikacji oryginalnego pochodzenia środków ochrony roślin zawierających 

azoksystrobinę, M. Miszczyk, M. Płonka, D. Kronenbach-Dylong, P. Marczewska, 

K. Bober, M. Sajewicz 

12. Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 

17.12.2016 Lublin Zastosowanie analizy podobieństw do weryfikacji oryginalnego 

pochodzenia środków ochrony roślin; M. Miszczyk, M. Płonka, Dorota Kronenbach-

Dylong, P. Marczewska, K. Bober, M. Sajewicz, Alina Pyka-Pająk 



 
 

- 126 - 

13. XI Seminarium Naukowe nt. "Aktualne Problemy Chemii Analityczne” 12.05.2017 

Katowice; Opracowanie i walidacja metody oznaczania metaldehydu w formach 

użytkowych środków ochrony roślin przy użyciu techniki chromatografii gazowej; 

M. Płonka, M. Miszczyk, D. Kronenbach-Dylong, P. Marczewska, M. Sajewicz 

14. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pomiędzy Naukami – Zjazd Fizyków 

i Chemików” 15.09.2017 Chorzów, Zastosowanie technik chromatograficznych 

oraz analizy chemometrycznej w badaniach autentyczności środków ochrony roślin; 

P. Marczewska, M. Miszczyk, M. Płonka, D. Kronenbach-Dylong, D. Szeremeta, 

M. Sajewicz 

15. 59. SESJA NAUKOWA IOR – PIB, 12-14.02.2019 Poznań, Oznaczanie 

azoksystrobiny oraz jej zanieczyszczenia w formach użytkowych środków ochrony 

roślin techniką chromatografii cieczowej P. Marczewska, M. Płonka, J. Rolnik, 

M. Sajewicz 

16. 59. SESJA NAUKOWA IOR – PIB 12-14.02.2019 Badanie jakości 

przeterminowanych środków ochrony roślin w Polsce w roku 2018, Poznań, 

J. Rolnik, M. Płonka, P. Marczewska 

17. 59. SESJA NAUKOWA IOR – PIB, 12-14.02.2019 Poznań, Oznaczanie toluenu w 

formach użytkowych środków ochrony roślin, M. Płonka, P. Marczewska, J. Rolnik  

18. 60. SESJA NAUKOWA IOR – PIB, 12-14.02.2020 Poznań, Urzędowa kontrola 

jakości środków ochrony roślin w Polsce w roku 2019, M. Płonka, P. Marczewska, 

J. Rolnik; J. Zawadzka, M. Krenc 

19. 60. SESJA NAUKOWA IOR – PIB, 12-14.02.2020 Poznań, Badania jakości 

przeterminowanych środków ochrony roślin w Polsce w roku 2019, J. Zawadzka, 

M. Płonka, J. Rolnik; P. Marczewska, M. Krenc 

20. 60. SESJA NAUKOWA IOR – PIB, 12-14.02.2020 Poznań, Zastosowanie analizy 

podobieństw do weryfikacji oryginalnego pochodzenia środków ochrony roślin 

zawierających azoksystrobinę, P. Marczewska, M. Płonka, J. Rolnik; M. Sajewicz 

21. 60. SESJA NAUKOWA IOR – PIB, 12-14.02.2020 Poznań, Podrabiane i nielegalne 

środki ochrony roślin, M. Krenc, M. Płonka, P. Marczewska, J. Rolnik; J. Zawadzka 

22. 60. SESJA NAUKOWA IOR – PIB, 12-14.02.2020 Poznań, Zastosowanie techniki 

ultrasprawnej chromatografii cieczowej do analizy pendimetaliny w środkach 

ochrony roślin, J. Rolnik, M. Płonka, P. Marczewska 
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ZAŁĄCZNIK 3.  Curriculum Vitae 

Patrycja Marczewska  

E-mail: patrycjamarczewska@wp.pl 

Data urodzenia: 06.01.1990 

 

 

DOŚWIADCZENIE 

12.2019 – obecnie Praca na stanowisku asystenta 

Zastępca Kierownika Laboratorium Badania Jakości 

Środków Ochrony Roślin 

Kierownik zadania: „Zastosowanie różnych technik 

chromatograficznych oraz analizy chemometrycznej w badaniach 

jakości środków ochrony roślin” w ramach projektu 

FITOEXPORT (GOSPOSTRATEG, NCBiR)  

  Kierownik ds. Technicznych  

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin,  

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, 

O/Sośnicowice 

05.2018 – 11.2019 Praca na stanowisku inżyniera 

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin,  

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 

O/Sośnicowice 

01.2016 – 04.2018 Staż na stanowisku inżyniera 

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin,  

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 

O/Sośnicowice 

03.2015 – 05.2015 Staż na stanowisku laboranta 

Centrum Badań Środowiska 'SORBCHEM' Sp. z o. o., 

Ruda Śląska 

10.2014 – 06.2018 Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów na kierunku 

chemia ogólna 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 

 

WYKSZTAŁCENIE 

10.2014 – 09.2020 Studia doktoranckie w zakresie nauk chemicznych 

Temat pracy: Kontrola jakości środków ochrony roślin  

z wykorzystaniem technik chromatograficznych i elementów 

modelowania chemometrycznego 

 

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach przy współpracy z Państwowym Instytutem Ochrony 

Roślin – PIB, Oddział Sośnicowice 
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10.2014 – 05.2015 Analiza instrumentalna - studia podyplomowe 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 

09.2013 – 01.2015 Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

Centrum Nauki i Biznesu Żak 

10.2012 – 06.2014 Chemia – studia magisterskie 

Specjalizacja: Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej  

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach 
 

KURSY I SZKOLENIA 

11.2021 Komunikat PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 r. – jak przedstawiać wyniki badań 

fizykochemicznych przez akredytowane laboratoria; Centrum Naukowo-

Techniczne A2K CeNT 

11.2021 Zarządzanie projektami dla początkujących; Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

10.2021 Chromatografia cieczowa - optymalizacja metody, przygotowanie próbek, 

ocena niepewności wyników, techniki łączone - praktyczne porady, 

rozwiązywanie problemów; Ce2 Centrum Edukacji 

10.2021 Jak dokładniej i lepiej wykonywać pomiary masy; ESTA-LAB 

10.2021 Zarządzanie materiałem nadanym; Centrum Doradztwa i Szkoleń Prolect 

09.2021 Pestycydy – system rejestracji i kontroli; Centrum Doradztwa i Szkoleń Prolect 

09.2021 Spójność pomiarowa w chromatografii cieczowej w laboratorium 

akredytowanym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; 

Ce2 Centrum Edukacji 

05.2021 Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wymagania, procesy, 

zarządzanie ryzykiem; Doradztwo, Konsultacje, Szkolenia „MAD-LAB” 

03.2021 Wybór, weryfikacja, walidacja i ocena niepewności fizykochemicznych metod 

badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; 

Ce2 Centrum Edukacji 

02.2021 Umiejętności kierownicze; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

01.2021 Umiejętności interpersonalne; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

12.2020 Szybkie metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium – działania 

korygujące, ryzyko i szanse, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami 

według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; Ce2 Centrum Edukacji 

12.2020 Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej – DPL; Centrum Doradztwa i Szkoleń 

Prolect 

11.2020 Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania 

w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02; Ce2 Centrum 

Edukacji 

https://www.ce2.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte.html?view=event&itid=1182-1182-chromatografia-cieczowa-optymalizacja-metody-przygotowanie-probek-ocena-niepewnosci-wynikow-techniki-laczone-praktyczne-por
https://www.ce2.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte.html?view=event&itid=1182-1182-chromatografia-cieczowa-optymalizacja-metody-przygotowanie-probek-ocena-niepewnosci-wynikow-techniki-laczone-praktyczne-por
https://www.ce2.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte.html?view=event&itid=1182-1182-chromatografia-cieczowa-optymalizacja-metody-przygotowanie-probek-ocena-niepewnosci-wynikow-techniki-laczone-praktyczne-por
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08.2020 Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Spójność 

pomiarowa  

i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

ISO/IEC 17025:2018-02; CE2 Centrum Edukacji 

07.2020 Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące 

niezgodności w analizie instrumentalnej – wymagania normy PN-EN ISO/EIC 

17028:2018-02; CE2 Centrum Edukacji 

07.2020 Analizy chemometryczne II 

06.2020 Analizy chemometryczne I 

05.2020 Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - 

proces, ryzyko, szanse; CE2 Centrum Edukacji 

01.2020 Wykorzystanie oraz interpretacja zawartości świadectw wzorcowania 

wyposażenia używanego w laboratorium fizykochemicznym. Spójność 

pomiarowa, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 

17025:2018-02; CE2 Centrum Edukacji; CE2 Centrum Edukacji 

11.2019 Statistica kurs podstawowy; StatSoft Polska 

09.2019 Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod 

analitycznych i szacowania niepewności pomiarów; CE2 Centrum Edukacji 

06.2019 Dobra Praktyka Ważenia - praktyczne podejście do procesów ważenia w ujęciu 

„LeanLab”; Mettler-Toledo 

02.2019 Wdrożenie zmian w systemie zarządzania w laboratorium wynikających 

z nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; MAD-LAB 

02.2019 Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce; CE2 Centrum Edukacji 

10.2018 Kierownik Badania i Jednostka Zapewnienia Jakości w DPL; Centrum 

Doradztwa i Szkoleń Prolect 

05.2017 (HP)TLC combined with bioactivity detection; dr Agnes Moricz 

05.2016 Elektrochemiczna symulacja metabolizmu selegiliny. Analiza UHPLC-MS/MS 

metabolitów selegiliny; SHIM-POL A.M. Borzymowski 

05.2016 Zasady i procedury dobrej praktyki laboratoryjnej; Nova Placówka 

Kształtowania Ustawicznego 
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UMIEJĘTNOŚCI 

• prawo jazdy kat. B 

• zdolność analitycznego myślenia  

• umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania zespołem  

• otwartość na uczenie się i stały rozwój  

• j. angielski – poziom średniozaawansowany  

 

ZAINTERESOWNIA NAUKOWE 

• Opracowanie i doskonalenie metod analizy substancji aktywnych i form użytkowych 

środków ochrony roślin oraz metod skażeń i ryzyka dla środowiska ze strony środków 

ochrony roślin 

• badanie jakości środków ochrony roślin / koncentratów technicznych: zawartości 

substancji czynnych, profili zanieczyszczeń z zastosowaniem technik 

chromatograficznych (HPLC, LC-MS, GC, GC-MS), badanie oryginalności środków 

ochrony roślin 


