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Abstrakt a klíčová slova 

 

Tato práce je zaměřena na sledování koncentrace organických polutantů jako jsou 

alkylfenoly, syntetická pižma, bromované zpomalovače hoření a biocid triclosan v kalech a 

jejich působení na žížaly. Tyto polutanty jsou často přítomny v kalech, které jsou používány 

jako hnojivo na zemědělské půdě a představují tak riziko, především pro půdní ekosystém. 

Popsána je kinetika příjmu a eliminace těchto chemikálií po krátkdobé (1-týdenní) a 

dlouhodobé (60-denní) expozici v žížalách. Další část práce se pak věnuje přenosu 

nonylfenolu do žížal a rostlin v průběhu 4-měsíční expozice. Naměřené koncentrace 

sledovaných polutantů v žížalách, rostlinách a v kalu ukazují jejich rozdílné chování 

v průběhu expozice a eliminace. Výsledky ekotoxikologických testů jsou významné zejména 

pro syntetická pižma a triclosan, které mají schopnost bioakumulace v žížalách a mohou být 

proto přenášeny dále v potravním řetězci. Příjem a exkrece těchto látek v žížalách zatím nebyl 

popsán a jde proto o první publikované výsledky svého druhu. Práce byla provedena 

v institutu Bioforsk, oddělení Soil and environment (nyní NIBIO). 

 

Klíčová slova: endokrinní disruptory, kal, organické polutanty, půda, žížaly  

  



 

 

Abstract and keywords 

 

 

The aim of this dissertation thesis is measuring the concentration of group of selected 

organic pollutants such as alkylphenols, synthetic musks, brominated flame retardants and the 

biocide triclosan in sewage sludge and their effects on earthworms. These pollutants are often 

present in sludges, which are used as a fertilizer in agriculture and therefore pose a risk – 

namely for soil ecosystem. In first part of the thesis, the kinetics (uptake and elimination) of 

these selected chemicals in earthworms after short (1-week) and long-term (60 days) 

exposition is described. In the second part, the transfer of nonylphenol to plants and 

earthworms is quantified during 4-months exposure experiment. The measured concentrations 

of selected pollutants in earthworms, plants and sludge show their different behavior during 

the exposure and elimination. Results of these ecotoxicological tests are important in 

particular for the synthetic musks and triclosan, which tend to bioaccumulate in the worms 

and can be therefore further transferred in the food chain. Results on uptake and excretion of 

these compounds in earthworms haven’t been described yet, so these data are first of its kind 

to be published. The work was carried out at the institute Bioforsk, department of Soil and 

environment (nowadays NIBIO). 
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1 Úvod a cíl práce 

 

Čistírenský kal má v současné době velký význam jako organické hnojivo 

v zemědělství, kde je hodnotný zejména pro svůj obsah rostlinných živin jako jsou dusík a 

fosfor. Aplikace kalu do půd se proto stala běznou praxí v mnoha zemích. Ve státech 

Evropské unie je využití kalu jako hnojiva regulováno nařízením 86/278/EEC, které uvadí 

limitní koncentrace vybraných tězkých kovů obsažených v kalech pro použití v zemědělství. 

Mnoho zemí přijalo přísnější limity, a to rovněž pro vybrané organické polutanty jako např. 

polychlorované bifenyly (PCB) a některé další sloučeniny. Čistírenský kal však může být 

zdrojem mnohem širšího spektra organických polutantů, jejichž rizika pro ekosystémy a 

životní prostředí nejsou doposud dobře známy. Velká část organických polutantů obsažených 

v kalech má tendenci vázat se na organickou hmotu přítomnou v půdě a zůstat v půdě po 

dlouhou dobu. Rovněž u mnoha polutantů dochází k přenosu do potravního řetězce, a tím k 

ovlivňování půdních ekosystémů. 

Kromě bioakumulace a negativních vlivů těchto polutantů na růst a reprodukci jsou 

mnohé z těchto látek endokrinními disruptory, tzn. látky, jež mohou zapřičinit vývojové, 

rozmnožovací, neurologické či  imunologické vady. Endokrinní disruptory přítomné v kalech 

zahrnují např. nonylfenol, nonylfenol ethoxyláty a další alkylfenoly jako např. oktylfenol, 

které jsou uvedeny jako prioritní látky rozhodnutím Evropského parlamentu a rady Evropské 

unie (European Parliament a Council of the European Union 2001). Mezi další prokázané či 

potenciální endokrinní disruptory, které se běžně vyskytují v kalech patří např. 

organofosfátové zpomalovače hoření (Kojima et al. 2013; Liu et al. 2012), baktericid tricosan 

a triclocarban (Ishibashi et al. 2004; Foran et al. 2000), bisfenol A (Sohoni et al. 2001; Rubin 

2011) a syntetická pižma galaxolid (HHCB) a tonalid (AHTN), viz (Bitsch et al. 2002; 

Schreurs et al. 2004). 
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Obr. 1: Osud triclocarbanu v průběhu čistírenského procesu (Heidler et al. 2006).  

Vysvětlivky: Mass in sludge – obsah triclosanu v kalu, mass in effluent – obsah triclosanu v odtoku, mass 

transformed/lost – přeměněný/úbytek  obsahu triclosanu v průběhu čist. procesu. 

 

Některé z těchto látek jsou dlouhodobě používány v kosmetice, lécích a jiných 

spotřebitelských produktech, ale nebyly považovány za problematické kvůli své nízké 

koncentraci nebo relativně krátkodobému poločasu rozkladu v půdě. V posledních několika 

letech se tyto látky souhrně začaly označovat jako vyvstávající organické polutanty (emerging 

organic pollutants)1 v kalech (Clarke a Smith 2011), protože znalosti o jejich působení na 

ekosystémy jsou neúplné.  

Koncentrace mnoha těchto látek dosahuje v kalech hodnot LC50 pro žížaly (Eriksson et 

al. 2008), stanovených v půdě v rámci hodnocení rizik chemických látek a u některých těchto 

látek dochází k bioakumulaci v půdě. V současné době byla prokázána bioakumulace v půdě 

pro triclosan, triclocarban a systetická pižma galaxolid a tonalid (Chen et al. 2014). Riziko 

přenosu těchto látek do půdních organismů je však do velké míry neznámé a chybějící data 

tak znemožnují predikci rizik. Běžnou praxí při hodnocení toxicity či bioakumulace je navíc 

testování jedné látky či páru látek „jedna po druhé“, často navíc s použitím spikování 

                                                 

 

1 Termín emergning pollutants byl převzat z Clarke & Smith 2011 a přeložen jako „vyvstávající“ podle cítění 

autora. Dalšimi možnými překlady do češtiny mohou být vynořující se či objevující se. Často je také používán 

termín pollutants of emerging concern, který je synonymem. Jedná se o látky, které byly a jsou v životním 

prostředí přítomny po mnoho (desítek) let, zájem o jejich studium se však upírá díky moderním metodám 

analýzy až v několika posledních letech. 
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(metoda, při které je látka do matrice vpravena uměle – není tedy inherentní), viz např. 

Macherius et al. 2012. Jednou z nevýhod tohoto přístupu je, že se látky chovají jinak, než-li 

v případě látek, které prošly čistírenským procesem před kontaktem s půdou. Navíc je 

přehlížen fakt, že látky jsou přítomny v kalu ve formě komplexní směsi, která ovlivňuje 

přijímání kalu jako potravy (jedna z forem expozice) pro půdní organismy, a tím jejich 

toxicitu. 

Moderní technologie úpravy čistírenských kalů jako např. UV fotolýza či 

elektrooxidace dokáží významně snížit koncentraci některých polutantů v kalech. Barrios et 

al. (2015) prokázal snížení koncentrace triclosanu v kalech pomocí vylepšené elektrooxidace 

o 82 %, zatímco koncentrace nonylfenolu v tomto experimentu byla snížena o 89 % a 

koncentrace bisfenolu A o 73 %. Vzhledem k počátečním koncentracím těchto tří látek 

v kalech, které mohou dosahovat jednotek až desítek ppm (González et al. 2010) se však stále 

setkáváme s významnými konečnými hodnotami jejich koncentrací v kalech. 

V průběhu práce byly sledovány tyto organické mikropolutanty: 4-nonylfenol (4-NP), 

nonylfenol 1-ethoxylát (NP1EO), oktylfenol (OP), galaxolid (GXL), tonalid (TNL), triclosan 

(TCS), bisfenol A (BFA), tris (2-chloethyl) fosfát (TCEP), tris (1-chloro-2propyl) fosfát 

(TCPP) a tributylfosfát (TBP). 

Cílem práce bylo zjistit, zda mohou být zmíněné organické mikropolutanty obsažené 

v čistírenském kalu přijaty rostlinami a žížalami a zhodnotit riziko jejich akutní ekotoxicity. 

Práce byla proto rozdělena do tří částí – v první části byl sledován přenos pouze 4-

nonylfenolu (4-NP) do rostlin a žížal po 120-denní (rostliny) a 28-denní (žížaly) expozici. Ve 

druhé části práce byl sledován přenos a eliminace ostatních zmíněných mikropolutantů do 

žížal po 1-týdenní expozici čistírenským kalem. Ve třetí, závěrečné části práce byl sledován 

vliv čistírenského kalu na rozmnožování žížal v průběhu tří generací a také přenos zmíněných 

polutantů po 60-denní expozici. Získaná data byla porovnána s již publikovanými hodnotami 

bioakumulace či transferu pro dané organismy a polutanty (pokud tyto hodnoty byly k 

dispozici v době publikace výsledků či psaní disertační práce). 
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2 Charakteristika organických polutantů obsažených v kalech 

 

Čistírenský kal je heterogenní směsí mnoha set až tisíců organických látek, které 

mohou pocházet z různých zdrojů (domácnosti, průmyslové zdroje, zdravotnická zařízení, 

kanalizační síť, apod.). Tak jak se zvyšuje průmyslová produkce chemických látek, tak se 

zvyšuje i výskyt těchto látek v kalech. Dle Clarke & Smith (2011) může být až 143 tis. 

chemických látek,  které jsou povoleny v EU, přítomno v čistírenských kalech. 

V současné době existuje mnoho studií, zabývající se analýzou a katergorizací těchto 

látek. Zatímco některé látky jsou dlouhodobě sledovány – jako např. polychlorované bifenyly, 

polychlorované dibenzodioxiny/dibenzofurany a polyaromatické uhlovodíky a existuje mnoho 

studií o jejich zastoupení v kalech, u mnoha látek nejsou údaje o jejich koncentracích 

dostupné.  Harrison et al. (2006) uvádí analýzu 516 látek v čistírenských kalech, zatímco 

Eriksson et al. (2008) jich uvádí 192 a Verlicchi & Zambello (2015) popisují 169 léčiv a 

produktů osobní hygieny (PCP) zastoupených v kalech. Kategorizace polutantů v kalech není 

jednoznačná a je závislá nejen na našich technologických možnostech jejich stanovení, ale 

často je výsledkem osobního cítění autora či autorů.  

V následujícím textu jsou popsány nejčastější organické polutanty v kalech, tak jak je 

uvádí dostupná literatura. U některých látek je popis doplněn o relevantní toxikologická data, 

pokud byla v době psaní práce dostupná. 

  

2.1 Alkylfenoly a alkylfenol-ethoxyláty 

 

Z alkylfenolů a jejich ethoxylátů, vyskytujících se v kalech, jsou nejčastější nonylfenol 

(C15H24O), oktylfenol (C4H22O) a jejich ethoxyláty – nonylfenol 1-ethoxylát a nonylfenol 2-

etoxylát [(C2H4O)nC15H24O)]. Tyto látky jsou používány jako surfaktanty (povrchově aktivní 

látky). Alkylfenoly, jako je nonylfenol, vznikají degradací svých ethoxylátů v životním 

prostředí. Alkylfenoly mají nízkou rozpustnost ve vodě. Vybrané fyzikálně-chemické 

parametry jako jsou rozpustnost ve vodě, rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Kow) a 

adsorpční koeficient půdy (Koc) jsou uvedeny v tabulce č.1.  
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Tabulka 1: Rozpustnost ve vodě, rozdělovací koeficient n-oktanol/voda a absorpční koeficient půdy pro 

nonylfenol a jeho nejčastěji používané ethoxyláty (data získána z EPI SuiteTM) 

 Nonylfenol Nonylfenol  

1-etoxylát 

Nonylfenol  

2-etoxylát 

Rozpustnost (mg l-1, 

při 25 °C) 

7 1.051 1.051 

Log Kow 5.76 5.3 5.3 

Log Koc 4.5 3.66 3.61 

 

Přestože v roce 2003 přijala Evropská komise opatření, které značně omezilo 

používání nonylfenolu a nonylfenol-ethoxylátů (vztahuje se na produkty s obsahem NP či 

jeho ethoxylátů > 0.1 %), je stále možné naměřit významná množství těchto látek v odpadních 

vodách a kalech. Nonylfenol je prokázaný endokrinní disruptor (Soto et al. 1991; Lee a Lee 

1996). 

Evropská komise navrhla ve 3. draftu pracovního dokumentu o kalu pro použití na 

zemědělské půdě limitní koncentraci nonylfenolu 50 mg kg-1 suš. (European Commission, 

2000). 

Efektivní koncentrace 4-nonylfenolu pro mortalitu žížal Aporrectodea caliginosa 

(EC10), měřená po 21 dnech v půdě LUFA je > 40 mg kg-1, zatímco koncentrace EC10 pro 

reprodukci stejného druhu žížal je 3.44 mg kg-1 (Krogh et al. 1996). 

 

2.2 Syntetická polycyklická pižma 

 

Mezi polycyklická pižma s významnými koncentracemi v kalech patří galaxolid 

(HHCB) a tonalid (AHTN). Dalšími látkami z této skupiny jsou phantolid, celestolid, 

traseolid a cashmeran. Společnými vlastnostmi látek z této skupiny je molekulární  hmotnost 

cca. 250 a bi-cyklická aromatická struktura indanového nebo tetralinového, nahrazená 

kombinací acetylové skupiny a pyranového kruhu v kombinaci s methyl, isopropyl a/nebo t-

butyl skupinou. Jejich hlavní využití je v kosmetických přípravcích a parfémech, ale obsahují 

je také čistící prostředky, osvěžovače vzduchu a detergenty. 
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Tabulka 2: Rozpustnost, rozdělovací koeficient n-oktanol/voda a absorpční koeficient půdy pro galaxolid, 

tonalid a phantolid (data získána z EPI SuiteTM) 

 galaxolid tonalid phantolid celestolid 

Rozpustnost (mg l-1, při 25 °C) 1.25 1.75 0.25 0.22 

Log Kow 5.7 5.9 5.85 5.4 

Log Koc 4.8 4.86 4.8 4.47 

 

Inhibiční koncentrace galaxolidu (IC15) pro růst žížal Eisenia fetida byla dle 

Gossmann (1997) 250 mg kg-1 (test byl proveden v artificiální půdě dle ISO 11268 v délce 4 

týdnů). Ve stejném testu vykazoval tonalid při této koncentraci v půdě inhibici reprodukce 

61 % ve srovnání s kontrolou. 

 

2.3 Organofosfátové zpomalovače hoření (organofosfáty) 

 

Jedná se o organofosfátové sloučeniny, jejichž nejširší využití je ve spotřebitelských 

produktech jako je nábytek, textilie, elektronika a stavební materiály jako např. izolace. V 

kalech se nejčastěji vyskytují trifenyl fosfát (TPP – C18H15O4P), resorcinol bis difenylfosfát 

(RDP – C30H24O8P2), Tris (1,3-dichloro-2-propyl) fosfát (TDCPP – C9H15Cl6O4P), trikresyl 

fosfát (TCP – C21H21O4P), tris (1-chloro-2propyl) fosfát (TCPP – C9H18Cl3O4P) a 

tributylfosfát (TBP – C12H27O4P). Zatímco některé organofosfáty jsou v kalech snadno 

rozložitelné (TCP), u jiných, jako např. TDCPP, probíhá degradace velmi pomalu (van der 

Veen a de Boer 2012). 

 

Tabulka 3:Rozpustnost, rozdělovací koeficient n-oktanol/voda a absorpční koeficient půdy pro TPP, TCP, 

TCPP a TBP 

 TPP TCP TCPP TBP 

Rozpustnost (mg l-1, při 25 °C)a 1.9 0.36 1600 280 

Log Kow
a 4.61 6.34 2.59 4 

Log Koc
b 3.56 4.64 2.46 3.38 

 

a – data získána z EPI Suite 

b – data získána z databáze PubChem 



Ivo Havránek: Ekotoxicita bioodpadů 

7 

 

2.4 Polychlorované bifenyly, polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCB, 

PCDD/PCDF) 

 

Polychlorované bifenyly jsou látky, vzniklé chlorací bifenylů. Existuje 209 kongenerů 

PCBs. Tyto sloučeniny byly hojně využívány jako aditiva do barev a laků, ale také jako náplň 

do kondenzátorů, transformátorů apod. Jejich výroba byla zakázána v roce 1973, ale díky své 

perzistenci jsou tyto látky stále přítomny v životním prostředí. Polychlorované 

dibenzodioxiny a dibenzofurany jsou látky s různým počtem atomů chloru v molekule. Jde o 

tricyklické aromatické sloučeniny, které jsou směsí různých derivátů. Zatímco PCDD mají 

kongenerů 75, PCDF jich mají 135. 

Existuje velmi mnoho studií, zabývajících se toxicitou a persistencí jak PCB, tak i 

PCDD a PCDF. 2,3,7,8- tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) je jedna z nejtoxičtějších 

chemických látek vůbec. 

 

2.5 Polychlorované alkany (PCAs) 

 

Tyto látky (často označované taky jako polychlorované parafiny) patří mezi 

průmyslové chemikálie s chlorovaným rovným alkanovým řetězcem. Používaly se jako 

aditiva do lubrikantů, změkčovadla, zpomalovače hoření a aditiva do barev. Od roku 2004 je 

jejich použití v EU regulováno. Dle Stevens et al. (2003) byla koncentrace polychlorovaných 

alkanů v kalu 7 – 9700 mg kg-1 suš. 

 

2.6 Triclosan a triclocarban (TCS, TCC) 

 

Triclosan (C12H7Cl3O2) a triclocarban (C13H9Cl3N2O) jsou antibatkteriální činidla, 

běžně využívána v mýdlech a kosmetických přípravcích. Triclosan a triclocarban jsou látky 

s nízkou rozpustností ve vodě, ale dobře se rozpouští v etanolu, dietyleteru a silných zásadách. 

Obsah triclosanu v mýdlech je 0.15 – 0.30 %. Jejich koncentrace v kalu je dle Kinney et al. 

(2006) až 3500 mg kg-1 suš., zatímco dle Heidler et al. (2006) byla max. koncentrace 51 mg 
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kg1 suš. Triclosan se v kalech rozkládá za vzniku metyl-triclosanu a to především při 

aerobním rozkladu (Chen et al. 2011). 

 

Tabulka 4: Rozpustnost ve vodě, rozdělovací koeficient n-oktanol/voda a absorpční koeficient půdy pro 

triclosan a triclocarban (data získána z EPI SuiteTM) 

 triclosan triclocarban 

Rozpustnost (mg l-1) 12 a 2.37×10-3 b 

Log Kow 4.76 4.9 

Log Koc 3.54 4.08 

 

a – při 20 °C 

b – při 25 °C 

 

EC10 pro mortalitu triclosanu po aplikaci kalu v minerální půdě je > 1 µg g-1 suš. (Pannu et al. 

2012). 

 

2.7 Bisfenol A (BPA) 

 

Bisfenol je organická sloučenina patřící do skupiny derivátů difenylmetanu a bisfenolů 

se dvěma hydroxyfenyl skupinami. Využívá se zejména při výrobě plastů a epoxidových 

pryskyřic a najdeme ji v mnoha druzích spotřebitelských produktů jako jsou lahve na pití, 

sportovní vybavení či v termopapíru (např. u pokladních dokladů). Bisfenol A se řadí mezi 

chemikálie s nejvyšší celosvětovou produkcí. V průběhu čistírenského procesu dochází 

k rychlé degradaci bisfenolu A (Fürhacker et al. 2000) a jeho koncentrace v kalu tak dosahují 

nízkých (několik µg g-1 suš.) až středně vysokých (mg kg-1 suš.) hodnot (Fromme et al. 2002; 

Meesters a Schröder 2002). Rozpustnost bisfenolu A ve vodě je 120 – 300 mg l-1, rozdělující 

koeficient n-oktanol/voda je 3.32 a absorpční koeficient (Koc) půdy je 796. 
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 2.8 Ftaláty  

 

Ftaláty, či estery ftalátů jsou estery kyseliny ftalové a jsou nejčastěji používány jako 

změkčovadla, stabilizátory, lubrikanty, ale nalezneme je také v textiliích, léčivech a mnoha 

dalších spotřebitelských produktech. Ftaláty se vyznačují nízkou rozpustností ve vodě a 

naopak vysokou rozpustnost v nepolárních rozpouštědlech. Ftaláty jsou slabě těkavé látky. 

Mezi nejpoužívanější patří dimetyl ftalát (DMP – C10H10O4), dibutyl ftalát (DBP – C16H22O4) 

a di-(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP – C24H38O4). Koncentrace DEHP může dosahovat 18 – 450 

mg kg-1 suš., zatímco u ostatních výše jmenovaných jsou koncentrace nižší a dosahují hodnot 

0.6 – 6.2 mg kg-1 suš. (Cifci et al. 2013). 

 

Tabulka 5: Rozpustnost ve vodě, rozdělovací koeficient n-oktanol/voda a absorpční koeficient půdy pro 

DMP, DBP a DEHP (data získána z EPI SuiteTM) 

 DMP DBP DEHP 

Rozpustnost (mg l-1) 4×103 a 11.2b 0.27b 

Log Kow 1.6 4.5 7.6 

Log Koc 1.74 3.14 4 - 5 

 

a – při 20 °C 

b – při 25 °C 

 

Inhibiční koncentrace (IC10) DBP spikovaného do minerální půdy byla po 28 dnech pro žížaly 

Eisenia fetida 100 mg kg-1 (Du et al. 2015). 
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2.9 Lineární alkylbenzen-sulfonáty (LAS) 

 

Lineární alkylbenzen sulfonáty jsou připravovány sulfonací lineárních alkylbenzenů. 

Jedná se o nejčastěji používané surfaktanty, nahrazující dříve používané rozvětvené 

alkylbenzen sulfonáty (dodekylbenzenové sulfonáty), které podléhaly pomalejší degradaci 

v životním prostředí. Chemický vzorec lineárních alkylbenzen-sulfonátů je C6H5CnH2n+1. 

Nalezneme je v pracích a jiných čistících prostředcích, emulzifikátorech, zvlhčovačích apod.  

Jensen & Jepsen (2005) uvádějí průměrné koncentrace LAS v kalech v letech 2000 – 2002 

mezi 240 a 438 mg kg-1 suš.  

 

2.10 Polyaromatické uhlovodíky (PAHs) 

 

Jedná se o skupinu aromatických látek s nejméně dvěma benzenovými jádry, 

vznikající nedokonalým spalováním organické hmoty. Existují stovky forem 

polyaromatických uhlovodíků, nejčastěji s 5 nebo 6 spojenými benzenovými jádry. Fyzikální 

a chemické vlasnosti polyaromatických uhlovodíků závisí na jejich molekulové hmotnosti. S 

rostoucí hmotností klesá jejich rozpustnost ve vodě a stoupá bod tání. Nejvýznamnějším 

zdrojem polyaromátů jsou průmyslové podniky, ale také spalovací motory automobilů a 

lokální topeniště. Nejznámějším zástupcem z této skupiny polutantů v toxikologii je 

benzo(a)pyren (BaP, C20H12), jež je silně karcinogenní a často je používán jako ekvivalent při 

vyjadřování toxicity jiných látek (TEQ). LD50 BaP pro myši při subkutáním podání je 50 mg 

kg-1 (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances – RTECS). 

Polyaromatické uhlovodíky podléhají v životním prostředí biodegradaci díky činnosti 

některých bakterií či hub, čehož se využívá např. při remediaci znečištěných půd. 

Limitujícími faktory při enzymatickém rozkladu polyaromátů jsou nejen environmentální 

podmínky jako je přítomnost vody, teplota, obsah nutrientů či surfaktantů, ale také typ 

použitého kmene hub, povaha jeho enzymů, chemická struktura uhlovodíku či ionizační 

potenciál (Haritash a Kaushik 2009). Polyaromáty rovněž podléhají fyzikálně-chemickému 

rozkladu díky fotooxidaci. Poločas rozkladu polyaromatických uhlovodíků v přírodě se pro 

jednotlivé formy polyaromátů liší a je závislý zejména na jejich lipofilitě.  
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Tabulka 6: Rozpustnost ve vodě, rozdělovací koeficient n-oktanol/voda a absorpční koeficient půdy pro 

Benz(a)pyren, fluoren, anthracen a fenantren 

 Benz(a)pyren fluoren anthracen fenantren 

Rozpustnost (mg l-1, při 25 °C) b 0.0038 0.8 0.059 0.44 

Log Kow b 6.13 4.18 4.5 4.46 

Log Koc 
b 930 – 6300 3.86 4.15 4.15 

Poločas rozkladu v půdě (d) a 91 64 28 69 

 

a – data získána z EPI Suite 

b – data získána z databáze PubChem 

 

Koncentrace PAH v kalech dosahuje dle Suciu et al. (2015) několika desítek až stovek 

µg kg-1. Toxicita pro žížaly je u jednotlivých forem PAHs značně proměnlivá. U fluorenu a 

fenantrenu byly formou kontaktních testů naměřeny hodnoty LC50 pro žížaly Eisenia fetida 

349, respektive 114 g l-1 (Nam et al. 2015). 
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3 Faktory limitující příjem a toxicitu polutantů 

 

Faktory, které ovlivňují celkovou toxicitu polutantů v životním prostředí, mohou být 

popsány z několika hledisek. Z hlediska expozice organismů k polutantům patří mezi základní 

faktory koncentrace polutantů v prostředí, délka jejich působení (perzistence) a cesta expozice 

(Wright a Welbourn 2002) . Zatímco vypouštěné koncentrace některých látek mohou být do 

určité míry ovlivnitelné použitými technologiemi (např. technologií ČOV), perzistence je 

dána neměnnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi látek. Mnohé látky s vysokou 

koncentrací v kalech mohou mít nízkou toxicitu, na druhou stranu některé látky mohou 

vyvolat toxicitu již ve stopových množstvích (často jsou pro svou nízkou koncentraci 

označovány jako mikropolutanty). Pokud látka s nízkou koncentrací v prostředí působí na 

organismus dostatečně dlouho, pak může být výsledný efekt na organismus stejný, jako když 

je organismus vystaven krátkodobému působení látky s vysokou koncentrací v prostředí. 

Naopak, pokud je látka s vysokou koncentrací snadno rozložitelná, může dojít k rapidnímu 

snížení její koncentrace v prostředí ještě než dojde k interakci s organismem. Je proto nutné 

při posuzování rizik matric jako je čistírenský kal sledovat i látky obsažené v kalu ve 

stopových množstvích. 

Dále bychom mohli faktory, které ovlivňují toxicitu polutantů rozdělit na biotické a 

abiotické. Mezi biotické faktory patří taxonomické zařazení organismu a jeho velikost, věk a 

tělo. U hmyzu platí, že nejvíce citlivé k polutantům je larvální stadium, zatímco vajíčka jsou 

zpravidla citlivá nejméně. Mezi abiotické faktory patří teplota, pH prostředí, přítomnost 

dalších látek či směsí látek a obsah organického uhlíku (Wright a Welbourn 2002). 

Pro některé polutanty je toxicita známa (uvádí se nejčastěji formou smrtelné dávky pro 

organismus, LD50), zatímco řada dalších polutantů má toxické účinky, aniž by byly uvedeny 

na seznamu prioritních látek. V tomto ohledu je vhodné zmínit nesourodost Evropské a 

Americké legislativy pro hodnocení rizik chemických látek – zde je v mnoha případech 

Evropská legislativa méně striktní (např. v případě hodnocení rizik endokrinních disruptorů). 

V mnoha případech je obtížné toxicitu měřit přímo – např. endokrinní disruptory 

mohou své účinky projevit až v dalších generacích, tzn. řadu měsíců až let po prvotní 

expozici. U mnoha látek naopak dochází k jejich bioakumulaci v životním prostředí a 

v organismech.  
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V heterogenních matricích, jako je čistírenský kal, je toxicita látek ovlivněna 

výskytem jiných polutantů a jejich vzájemná interakce může mít tyto podoby: 

a) aditivní  

b) synergistická  

c) potenciační  

d) antagonistická  

 

Z tohoto důvodu je predikce toxicity kalů pro půdní organismy nemožná a 

v hodnocení rizik se tak v současnosti musíme spoléhat na přímé (kontaktní testy). Některé 

studie a dostupné normy k testování chemikálií (OECD a ISO) však opomíjí fakt, že toxicita 

se může projevit již během krátkodobého kontaktu polutantu s organismem (např. v průběhu 

jednoho týdne od aplikace kalu).  

Důležitým faktorem ovlivňujícím toxicitu látek je biodostupnost – toxikokinetický 

parametr, který úzce souvisí s fyzikálně-chemickými vlastnostmi dané látky a formou jejího 

výskytu. V mnoha případech se mohou látky (ať už polutanty nebo nutrienty) vyskytovat ve 

formě, která je pro organismy nedostupná a může tak docházet k perzistenci těchto látek 

v životním prostředí, např. po navázání na půdní organickou nebo minerální složku. V případě 

čistírenského kalu se biodostupnost může snižovat, či naopak zvyšovat s dobou stárnutí kalu, 

tzn. ještě před jeho aplikací na půdu. 

Zatímco mnoho látek je měřitelných a existují laboratorní postupy pro jejich stanovení 

(např. PCB), některé jsou náročné na detekci – např. bisfenol A je běžně přítomen 

v kontrolních a slepých vzorcích a na laboratorním vybavení a pro jeho stanovení je nutné 

použít extrémně citlivé laboratorní vybavení (Ye et al. 2013). 

QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship) jsou matematické modely, které 

lze použít k předpovězení fyzikálně-chemických a biologických vlastností sloučenin a jejich 

rozpadu v životním prostředí na základě znalosti jejich chemické struktury. Tyto modely jsou 

dostupné zdarma nebo jako komerční software. Z údajů QSAR lze v některých případech 

získat informace o vlastnostech látek související s ekotoxicitou a jejich rozkladem v životním 

prostředí.  
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4 Standardní metodika pro hodnocení ekotoxicity kalů 

 

4.1 Ekotoxicita jako nebezpečná vlastnost odpadu H14 

 

Dle platného katalogu odpadů je čistírenský kal ostatním odpadem, uvedeným pod 

číselným označením 190805. V české legislativě je hodnocení ekotoxicity jako nebezpečné 

vlastnosti odpadu zakotveno vyhláškou č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů. V té jsou uvedeny následující zkušební organismy (viz tabulka č. 7). 

 

Tabulka 7: Zkušební organismy pro hodnocení ekotoxicity dle Vyhl. č. 94/2016 Sb., o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů 

Zkušební organismus Doba působení Limitní hodnoty 

Ryba 

Poecilia reticulata nebo 

Brachydanio rerio 

96 hodin LC50 ≤ 10 ml l-1 

Perloočka  

Daphnia magna Straus 

48 hodin EC50 ≤ 10 ml l-1 

Řasa 

Desmodesmus subspicatus 

72 hodin IC50 ≤ 10 ml l-1 

Semeno hořčice 

Sinapis alba 

72 hodin IC50 ≤ 10 ml l-1 

 

Tyto testy pracují pouze s vodným výluhem testovaného odpadu. Pro hodnocení 

ekotoxicity formou kontaktního testování (zkušební organismus je v přímém kontaktu se 

zkoušeným vzorkem, nikoliv s jeho vodným výluhem) je ve výše uvedené vyhlášce uveden 

pouze salát Lactuca sativa (semena). Současná vyhláška tak opomíjí již dříve navrhované 

metody pro stanovení ekotoxicity pomocí kontaktních testů s použitím půdních organismů 

jako jsou roupice (Enchytraeus crypticus), žížaly (Eisenia fetida, Eisenia andrei) či 

chvostoskoci (Folsomia candida). Tyto organismy jsou přitom v ekotoxikologii běžně 

používány pro hodnocení ekotoxicity půd, čistírenských kalů a dalších látek jako např. 

vytěžěných říčních sedimentů, stavebních odpadů, apod.  
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4.2 Hodnocení ekotoxicity dle norem OECD a ISO 

 

Ekotoxicitu je možné hodnotit i dle mezinárodně platných norem OECD (Organization 

for Economic Co-operation and Development) a ISO (International Organization for 

Standardization). V databázích těchto dvou organizací jsou uvedeny jak testy s cílovými 

organismy pro hodnocení kvality vod, tak i pro hodnocení biologických vlastností půdy. V 

následující tabulce jsou uvedeny některé platné normy ISO pro hodnocení biologických 

vlastností půdy a podobných materiálů jako např. kompost, kaly, odpady, apod. 

 

Tabulka 8: Některé platné normy ISO pro hodnocení biologických vlastností půdy a podobných materiálů 

Zkušební 

organismus 

Označení normy Sledovaný parametr 

Mykorhizní houby ISO/TS 10832:2009 Klíčivost spor 

Chvostoskoci  

Folsomia candida 

ISO 11267:2014 Inhibice reprodukce 

Žížaly 

Eisenia fetida/ 

Eisenia andrei 

ISO 11268-1:2012 

ISO 11268-2:2012 

ISO 11268-3:2014 

Akutní toxicita 

Inhibice reprodukce 

Stanovení efektů v polních 

podmínkách 

Salát 

Lactuca sativa 

ISO 17126:2005 Screening test klíčivosti 

Larvy hmyzu 

Oxythyrea funesta 

ISO 20963:2005 Akutní toxicita  

Šneci (Helicidae) ISO 15952:2006 Inhibice růstu 

Roupice  

Enchytraeus sp. 

ISO 16387:2014 Inhibice reprodukce 

 

Kromě těchto výše uvedených organismů jsou pro testy ekotoxicity rovněž využívány 

mikroorganismy (např. ISO 15685:2012 – test pro stanovení potenciálu nitrifikace a inhibice 

nitrifikace), či se měří aktivita enzymů (např. ISO 18187:2016 pro stanovení aktivity 

dehydrogenázy v Arthrobacter globiformis).  

Do oblasti ekotoxikologických testů lze rovněž zařadit testy bioakumulace a 

biokoncentrace, při nichž je sledovaným parametrem bioakumulační faktor (BAF) či 

biokoncentrační faktor (BCF). Biaoakumulační či biokoncentrační faktor udává poměr 

koncentrace sledované látky (polutantu) v organismu k jeho koncentraci v okolním prostředí, 
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např. ve vodě či půdě. Zatímco termín biokoncentrace je užíván pro vstup cizorodých látek do 

organismů v akvatickém prostředí skrz dýchací organány (žábry, pokoža), bioakumulace 

zahrnuje i ostatní formy vstupu, např. formou potravy či ze vzduchu a je proto používán např. 

pro testy v půdním prostředí (Arnot a Gobas 2006). Dle metodiky ISO/ OECD je při testech 

bioakumulace nutné dosáhnout maximální koncentrace látky v organismu, což může být z 

hlediska vzorkování časově náročné.  

Vhodnými organismy pro sledování bioakumulace polutantů v půdě jsou žížaly 

Eisenia fetida či Dendrobaena veneta díky relativní snadnosti jejich chovu a dostatečné 

probádanosti.  

Výhodou použití standardizovaných testů toxicity je možnost mezilaboratorního 

porovnání naměřených výsledků. Na druhou stranu neposkytují tyto testy potřebnou elasticitu 

pro použití ve speciálních případech, jako je např. testování směsi polutantů. Mnohé výzkumy 

rovněž zmiňují problematičnost použití artificiálních půd z hlediska životaschopnosti 

použitých testovacích organismů a tím negativní ovlivnění výsledků testů či variability těchto 

půd v mezilaboratorním porovnání (Hofman et al. 2014). 
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5 Nakládání s čistírenskými kaly 

 

V České republice vznikne dle údajů Českého statistického úřadu ročně na 172 000 t 

čistírenských kalů a produkce kalů každoročně stoupá. Většina vzniklých kalů je dle 

integrovaného systému odpadového hospodářství (ISOH) v současné době používána 

v zemědělství jako organické hnojivo, naopak skládkováno je přibližně 0.22 % celkového 

objemu vzniklých kalů. Meziročně stoupá využití kalů ke kompostování. Mezi další, ale méně 

časté způsoby využití čistírenských kalů patří anaerobní fermentace, využití k rekultivacím a 

spalování. 

 

 

Obr. 2: Nakládání s čistírenskými kaly vzniklými z čištění komunálních odpadních vod v ČR v roce 2015, 

stav k 4.10.2016.  

Vysvětlivky: AD1 – Skládkování. AN13 – Kompostování. AN2 - Předání kalů ČOV k použití na zemědělské 

půdě. AR10 - Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii (www.isoh.mzp.cz) 

 

Použití kalů jako hnojiva na zemědělské půdě se řídí vyhláškou č. 504/2004 Sb., 

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách 

použití upravených kalů na zemědělské půdě. Tato vyhláška mimo jiné stanovuje limitní 

koncentrace pro vybrané rizikové látky jako např. těžké kovy a některé organické polutanty 

v kalech – viz tabulka č. 8. 
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Tabulka 9: Mezní koncentrace pro vybrané rizikové látky dle vyhlášky č. 382/2001 Sb., o o podmínkách 

použití upravených kalů na zemědělské půdě 

Riziková látka  

 

Mezní (maximální) hodnoty 

koncentrací v kalech (mg kg-1 

suš.) 

As – arsen 30 

Cd – kadmium 5 

Cr – Chrom 200 

Cu – měď 500 

Hg – rtuť  4 

Ni – Nikl  100 

Pb – olovo 200 

Zn – zinek  2500 

AOX 500 

PCB – suma 6 kongenerů 

28+52+101+138+153+180 

0.6 

 

Co se organických sloučenin týče, výše uvedená vyhláška zmiňuje limity pouze pro 

látky ze skupiny halogenovaných organických sloučenin a některé polychlorované bifenyly. 

Následující tabulka obsahuje koncentrace vybraných organických polutantů v kalu z čistírny 

odpadních vod Bekkelaget v Oslu. Jedná se o nepublikovaná data laboratoře ALS; analýza 

byla provedena v listopadu 2012. 

 

Tabulka 10: Kocentrace vybraných organických polutantů v kalu Bekkelaget 

sledovaná látka konc. hodnota 

TCPP (Tri-chlor-Isopropylfosfát) mg kg-1 suš. 0.23 

TCEP (Tri-chlor-Etylfosfát) mg kg-1 suš. <0.10 

TBP (Tri-N-Butylfosfát) mg kg-1 suš. <0.10 

TDCP (Tri-(Dichlorpropyl)-fosfát mg kg-1 suš. <0.10 

TCrP (Tri-Kresylfosfát) mg kg-1 suš. <0.80 

TPhP (Tri-Fenylfosfát) mg kg-1 suš. <0.10 

TIBP (Tri-Iso-Butylfosfát) mg kg-1 suš. <1.0 

ToCrP (Tri-o-Kresylfosfát) mg kg-1 suš. <0.10 

TBEP (Tri-(2-Butoksietyl)fosfát mg kg-1 suš. <0.50 

EHDPhP (2-etylheksyl-di-fenylfosfát) mg kg-1 suš. 0.12 

DBPhP (Dibutylfenylfosfát) mg kg-1 suš. <0.50 

DPhBP (Difenylbutylfosfát) mg kg-1 suš. <0.50 

TEHP (Tri(2-etylheksyl)fosfát) mg kg-1 suš. <0.10 
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TetraBDE µg kg-1 suš. 26 

PBDE-47 µg kg-1 suš. 22 

PentaBDE µg kg-1 suš. 7.8 

PBDE-99 µg kg-1 suš. 4 

PBDE-100 µg kg-1 suš. 3.8 

HeksaBDE µg kg-1 suš. 3 

HeptaBDE µg kg-1 suš. <5.0 

OktaBDE µg kg-1 suš. <10 

NonaBDE µg kg-1 suš. 92 

DekaBDE (PBDE-209) µg kg-1 suš. 390 

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) µg kg-1 suš. 11 

Bisfenol A (BPA) mg kg-1 suš. 1.5 

Dimetylftalát mg kg-1 suš. <0.20 

Dietylftalát mg kg-1 suš. <0.20 

Di-n-propylftalát mg kg-1 suš. <0.20 

Di-n-butylftalát (DBP) mg kg-1 suš. <0.20 

Di-isobutylftalát mg kg-1 suš. <0.30 

Di-pentylftalát (DPP) mg kg-1 suš. <0.20 

Di-n-oktylftalát (DNOP) mg kg-1 suš. <0.20 

Di-(2-etylheksyl)ftalát (DEHP) mg kg-1 suš. 8.1 

Butylbensylftalát (BBP) mg kg-1 suš. <0.20 

Di-sykloheksylftalát mg kg-1 suš. <0.20 

Triclosan mg kg-1 suš. 1.6 

Amberette pižmo µg kg-1 suš. 23 

Xylenové pižmo µg kg-1 suš. <2.0 

Moskenové pižmo µg kg-1 suš. <2.0 

Tibeten µg kg-1 suš. <2.0 

Ketonové pižmo µg kg-1 suš. <2.0 

Cashmeran µg kg-1 suš. 40 

Celestolid µg kg-1 suš. 34 

Phantolid µg kg-1 suš. <2.0 

Traseolid µg kg-1 suš. 62 

Galaxolid µg kg-1 suš. 11000 

Tonalid µg kg-1 suš. 1400 

Galaxolid lakton µg kg-1 suš. 1200 

2-amino xylenové pižmo µg kg-1 suš. <5.0 

4-amino xylenové pižmo µg kg-1 suš. <5.0 

2-amino ketonové pižmo µg kg-1 suš. <5.0 

4-n-nonylfenol mg kg-1 suš. <0.040 

4-t-oktylfenol mg kg-1 suš. 0.29 

NP1EO mg kg-1 suš. 1.6 

NP2EO mg kg-1 suš. <0.40 

NP3EO mg kg-1 suš. <2.0 
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Výše uvedená tabulka uvádí naměřené koncentrace polutantů ze skupin (ze shora) 

organofosfátových zpomalovačů hoření, polybromovaných difenyletherů, bisfenolů A, ftalátů, 

syntetických pižem a alkylfenolů.  

 

Kompostování kalu 

 Kompostování kalu je proces, při kterém dochází k aerobnímu rozkladu organických 

látek v kalu při okolní teplotě. Aby proces probíhal správně, je potřebné dodat některé 

strukturu zlěpšující materiály jako např. dřevěnou stěpku, slámu, suchý kompost, apod. 

Teplota zakládky kompostu může dočasně dosáhnout až 70 °C. Při vyčerpání zdrojů 

organických látek a jejich mineralizaci se teplota zakládky navrací k okolní teplotě a voda je 

přemeněna na huminové látky. 

 

5.1 Technologie hygienizace kalů 

 

Před použitím kalů je nutné kaly stabilizovat a hygienizovat. Stabilizace kalu je 

proces, jehož cílem je zastavení či minimalizace biologického rozkladu kalu. Cílem 

hygienizace je pak usmrcení patogenních mikroorganismů v kalu. Z hlediska použité 

technologie se metody pro hygienizaci kalů dělí na fyzikální, chemické a biotechnologické.  

Mezi fyzikální metody hygienizace patří především termická předúprava tekutého kalu 

s následnou mezofilní či termofilní anaerobní stabilizací kalu. Příkladem takovéto technologie 

je např. metoda AEROTHERM. Dalšími metodami jsou pasterizace či sušení kalu a další 

metody, zahrnující působení radiace, ultrazvuku apod. 

 

Úprava kalu vápněním 

Vápnění kalu patří mezi chemické metody hygienizace. Při vápnění kalu je nutné 

dosáhnout v upraveném kalu dostáhnout hodnoty pH 12 a teploty alespoň 55 °C po dobu 

minimálně 2 hodin. Vápnění kalu se provádí obvykle dávkováním CaO do odvodněného kalu. 

Dávka CaO se pohybuje od 10 do 30 % v přepočtu na sušinu kalu. Následkem reakce CaO 
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s přítomnou vodou dochází ke zvýšení teploty až na 50 – 70 °C a produkci amoniaku, čímž 

dochází k hygienizaci a zároveň k redukci obsahu dusíku v kalu. Při vápnění kalu může 

rovněž docházet k precipitaci většiny kovů obsažených v kalu a tím k jejich imobilizaci a 

snížení jejich rozpustnosti. Z hlediska použití žížal pro vermikompostování čistírenského kalu 

jsou kritickými problémy při vápnění právě obsah CaO a amoniaku v substrátu. Na tyto 

problémy reaguji v kap. 8. 

 

Anaerobní stabilizace 

 Anaerobní stabilizace kalu je proces, při kterém dochází ke stabilizaci kalu za 

nepřístupu vzduchu a za současného vzniku bioplynu. Anaerobní proces může probíhat 

v mezofilním či termofilním teplotním režimu. Termofilní anaerobní stabilizace (vyhnívání) 

kalu je jednou z nejčastěji používaných biotechnologických metod úpravy kalů, při které 

dochází současně ke stabilizaci i hygienizaci kalu při teplotě 55 °C a více. V porovnání s 

mezofilní stabilizací kalu je při termofilním procesu dosahováno hlubšího rozkladu 

organických látek a vyšší produkce bioplynu. Hlavním hygienizačním parametrem je 

působení teploty po dobu zdržení v reaktoru. 

 

Aerobní termofilní stabilizace 

Tento proces probíhá při teplotě nad 55 °C, přičemž doba od vstupního dávkování kalu 

po jeho odběr musí být minimálně 2 hodiny. Stabilizace kalů probíhá působením aerobních 

mikroorganismů, které rozkládají lehce rozložitelné organické látky za současného vzniku 

tepla. Za optimálních podmínek může teplota přesáhnout 70 °C; při této teplotě je usmrcena 

většina patogenních mikroorganismů.  

Při aerobním termofilním rozkladu může docházet k účinnější degradaci organických 

polutantů přítomných v kalech. Dle Patureau et al. (2008) dochází při zařazení termofilní 

aerobní digesce ke zvýšení degradace nonylfenolu a jeho etoxylátů o 45 % v porovnání 

s procesem zahrnujícím pouze mezofilní anaerobní digesci. 
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5.2 Hodnocení účinnosti hygienizace kalů 

 

Účinnost hygienizace je hodnocena podle počtu termotolerantních koliformních 

bakterií, enterokoků a bakterií rodu Salmonella obsažených v kalu. Požadavky na hygienické 

zabezpečení kalů, které lze používat na zemědělské půdě, k rekultivacím apod. stanovuje 

vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a 

vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Dle 

obsahu těchto mikroorgranismů se kaly dělí do dvou kategorií: 

 

Kategorie I – kaly, které je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství (při 

dodržení ostatních ustanovení vyhlášky č. 437/2016 Sb.). 

Kategorie II – kaly, které je možno aplikovat na zemědělské půdy určené k pěstování 

technických plodin a na půdy, na kterých se nejméně 3 roky po použití čistírenských kalů 

nebude pěstovat polní zelenina a intenzivně plodící ovocná výsadba (při dodržení ostatních 

ustanovení vyhlášky č. 437/2016 Sb.). 
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6 Materiál a metody 

 

Praktická část disertační práce byla prováděna v Norském Institutu pro Bioekonomii 

(NIBIO) v rámci projektu BioSlam, jehož řešitelem byl Erik Joner, HDR a v rámci stipendia 

pro mezinárodní studenty doktorského studia Yggdrasil. V rámci řešení DP jsem prováděl 

tyto práce: 

- sběr žížal z polního prostředí (Aporrectodea caliginosa), odběr a příprava půdy pro 

experimenty 

- údržba chovu žížal (Dendrobeana veneta a Aporrectodea caliginosa) 

- odběr kalu pro potřeby experimentů z čistírny odpadních vod Bekkelaget 

- provedení experimentů v klimatizovaných místnostech 

- vzorkování a příprava vzorků žížal, půdy a kalu 

- extrakce vzorků a úprava pro chemickou analýzu 

- úprava výsledných dat pro jejich publikaci 

 

6.1 Průběh experimentů 

 

a) Toxicita a transfer 4-nonylfenolu do rostlin a žížal pomocí spikování do půdy 

Cílem experimentu bylo stanovit rychlost degradace 4-nonylfenolu spikovaného do 

minerální půdy a jeho transfer do ječmene a žížal. Vedlejším cílem bylo zjistit, zda přítomnost 

žížal a rostlin bude mít vliv na rychlost degradace 4-NP. Pro napodobení přírodních podmínek 

byl experiment proveden v klimatizované místnosti s teplotou 15 ± 1 °C a s časovačem 

osvětlení. Nádoby byly umístěny na rotační stůl zajišťující stejnou dávku osvětlení pro 

všechny nádoby s rostlinami či žížalami (16 h světla a 8 h tmy za den). Každá nádoba 

obsahovala 1 kg suš. minerální půdy a buďto 5 semen ječmene, 1 ks žížaly Apporectodea 

caliginosa či obojí (vše v 5 opakováních). Jako kontrola sloužily nádoby pouze se spikovanou 

půdou (rovněž 5 opakování).  

V průběhu 4-měsíční expozice byly žížaly vzorkovány dvakrát – poprvé po 28 a 

podruhé po 120 dnech, zatímco ječmen byl sklizen až po 120 dnech od začátku experimentu 

(po tuto dobu byla sledována klíčivost a vývoj stonků a listů). Půda bez semen či žížal 

(kontrolní) byla vzorkována po 2, 28 a 120 dnech. Důvodem pro 28 a 120 denní expozici u 

žížal a pro trojí vzorkování kontrolní půdy byl jednak poločas rozkladu 4-nonylfenolu v půdě 
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(DegT50 či DisT50) a jednak jeho toxicita v žížalách. Rozklad 4-NP probíhá dle dostupných 

studií dvoufázově s rychlou počáteční fází v délce 1.4 – 16.7 d (Shan et al. 2011; Topp a 

Starratt 2000), zatímco druhá fáze rozkladu je mnohem pozvolnější (dle Jacobsen et al. 2004, 

bylo po 110 d rozloženo více než 90 % nonylfenolu). 4-NP byl do půdy spikován v množství 

5 ml (konc. záložního roztoku acetonu s rozpuštěným 4-NP 5 mg ml-1) pro dosažení konc. 25 

mg kg-1 suš. půdy. Dle Krogh et al. 1996, byla efektivní koncentrace pro inhibici růstu žížal 

Aporrectodea caliginosa 23.9 mg kg-1 suš. půdy. Test byl však proveden v půdě LUFA a 

proto tato hodnota byla spíše indikativní. 

Při vzorkování byly rostliny ustřihnuty 1 cm nad povrchem půdy, očištěny s použitím 

destilované vody a papírového ubrousku a poté volně vysušeny při pokojové teplotě. Půda 

byla opatrně vyjmuta a žížaly, kořeny a půda z rhizosféry (půda přilnutá ke kořenům po 

rozdrobení; tvoří cca. 1 % celkového objemu půdy) byly odděleny. Zatímco kořeny rostlin a 

půda byly vysušeny při pokojové teplotě, žížaly byly umístěny do scintilačních lahviček a 

uchovány v mrazáku při -18 °C až do doby úpravy lyofilizací a následné extrakce a chemické 

analýzy. 

 

 

Obr. 3: Ječmen po 28 dnech 
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Obr. 4: Ječmen po 120 dnech, těsně před sklizní 

 

b) Transfer a kinetika skupiny endokrinních disruptorů v žížalách 

Cílem experimentu bylo stanovit transfer organických polutantů (endokrinních 

disruptorů) z čistírenského kalu do žížal a sledovat jejich eliminaci v žížalách v průběhu 21 

dní se vzorkováním ve dnech 0, 1, 3, 7, 14 a 21 po přenosu do čisté půdy.  

Experiment zahrnoval celkem 21 nádob s plochou 170 cm2 (viz obr. 6); pro každý 

vzorkovací den tedy byla 3 opakování a 3 nádoby sloužily jako kontrolní stanovení. Každá 

z nádob byla naplněna 500 g suš. minerální půdy a bylo do ní umístěno 6 dospělých jedinců 

Dendrobaena veneta. Na povrch půdy v každé z nádob, vyjma kontrolních, bylo umístěno 

150 g čerstvého odvodněného kalu (25 % suš.), což odpovídalo dávce 20 t čerstvého kalu ha-1 

(5 t suš. kalu ha-1). Na povrch kontrolních nádob byl umístěn koňský trus, jehož dávka 

odpovídala 0.5 g suš. trusu  žížalu-1 týden-1. Přibližně 50 g kalu bylo na začátku experimentu 

umístěno do mrazáku, kde byl při -18 °C uchován až do analýzy organických polutantů. 
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Obr. 5: Průběh experimentu s čistírenským kalem a znázornění vzorkovacích dnů 

 

Na konci 7-denní expozice (den 0) byly žížaly opatrně očištěny pomocí destilované 

vody a papírového ubrousku a přeneseny do stejných nádob se zeminou, tentokrát pouze 

s aplikací koňského trusu ve stejné dávce, jako v kontrolní skupině. Rovněž byly žížaly ze 3 

nádob (18 jedinců) ponechány na ovlhčeném filtračním papíře pro vyměšení po dobu 24 h, 

během níž byl filtr. papír dvakrát vyměněn.  

Při každém vzorkování byly žížaly po vyměšení na filtr. papíře a očištění zváženy (pro 

zaznamenání toxicity či naopak pozitivního vlivu kalu na růst). Žížaly z kontrolního stanovení 

byly vzorkovány až na konci doby eliminace (den 21). Po očištění a zvážení byli jedinci 

umístěni do skleněných scintilačních lahviček (3 jedinci na lahvičku, viz obr. 12) a umístěni 

do mrazáku při -18 °C až do doby extrakce a chemické analýzy. Po celou dobu experimentu 

byly nádoby s žížalami umístěny v klimatizované experimentální místnosti při 21 ± 1 °C v 

naprosté tmě. 

Začátek expozice

Přenos do čisté půdy

Exkrece/ eliminace a 
vzorkování

0 1 3 7 14 21 
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Obr. 6: Nádoba s koňským trusem (vlevo) na povrchu zeminy a s kalem (uprostřed a vpravo) před 

zahájením experimentu 

 

Obr. 7: Dendrobaena veneta po vyměšení - očistění od výměšků před zmražením 

 

 

c) Dlouhodobý efekt kalu na růst, reprodukci a složení střevní mikroflory žížal 

 

Po dobu 6 měsíců (3 po sobě jdoucích generacích) byla sledována reprodukce a růst 

žížal. Na konci této doby bylo pomocí PLFA analýzy změřeno složení jejich střevní 

mikroflory. Žížaly z 1. generace byly po ukončení sběru kokonů (po 60 dnech od začátku 

experimentu) analyzovány pro zjištění koncentrací sledovaných polutantů.  
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První generace sestávala z celkem 10 nádob s žížalami (5 z nich bylo kontrolních), 

které, stejně jako v předešlém experimentu, měly plochu 170 cm2 a do nichž bylo umístěno 

500 g suš. minerální půdy. Každá z těchto nádob obsahovala 10 dospělých jedinců 

Dendrobaena veneta. Na povrch půdy v testovacích nádobách bylo umístěno 150 g čerstvého 

odvodněného kalu, na povrch půdy v kontrolních nádobách pak 0.5 g suš. koňského trusu/ 

žížalu/ týden, který byl ovlhčen na 67 % vlhkost. Kal byl umístěn na povrch půdy vždy na 

začátku každé nové generace žížal a žádný další zdroj potravy nebyl žížalám v průběhu 

experimentu poskytován. Kal, sloužící jako potrava pro žížaly, byl po dobu experimentu 

zmražen při -18 °C a před každým použitím rozmražen. Přibližně 100 mg kalu bylo použito 

pro analýzu koncentrací sledovaných polutantů. 

Po dobu 3 týdnů ode dne, kdy žížaly začaly klást kokony, byly kokony v každé 

generaci sbírány a postupně umisťovány do plastových krabiček s 30 g půdy (50 – 60 % 

WHCmax) a s uzávěrem, ve kterých se postupně líhly po dobu cca. 4 týdnů. Kokony z 5 

opakování byly vždy sloučeny (zvlásť testovací a zvlášť kontrolní) aby nedošlo 

k nepoměrnému rozdělení jedinců v následné generaci.  Když už žádné líhnutí nebylo 

pozorováno, byli nově vylíhnutí jedinci přeneseni do stejných nádob s půdou, jako první 

generace.  

Po dokončení sběru kokonů (60 dnů od začátku experimentu) byli dospělí jedinci 

z 1.generace, očištěni, umístěni na filtrační papír po dobu 24 h a po vyměšení a zvážení byli 

zmrazeni při -18 °C až do doby extrakce a chemické analýzy.  

Druhou generaci tvořili jedinci jak předešlé kontrolní, tak testovací skupiny. Ti byli 

rozděleni na dvě skupiny – opět jedna kontrolní s koňským trusem jako potravou a jedna 

s kalem umístěným na povrch půdy (viz obrázek 8). Po asi 2 týdnech se žížaly začaly 

rozmnožovat. Doba pro sběr a líhnutí kokonů a použité laboratorní vybaveni bylo stejné, jako 

v předešlé generaci. Dospělci byli stejně jako v 1. generaci očištěni, umístěni na filtrační papír 

po dobu 24 h a po vyměšení a zvážení byli zmrazeni při -18 °C až do doby extrakce a 

chemické analýzy. 

Ve třetí generaci byly žížaly rozděleny na tři skupiny (každá měla 5 opakování), kdy 

jedna skupina obdržela jako potravu čerstvý kal, druhá skupina kal spikovaný 4-NP (20 mg 

kg1 suš.) a kontrolní skupina koňský trus. Kvůli letálnímu efektu 4-nonylfenolu spikovanému 

v kalu mohla být reprodukce změřena pouze u skupin, které obdržely koňský trus a 

nespikovaný kal. Po asi 3 týdnech od začátku klazení kokonů ve třetí generaci byli dospělci 
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očištěni, ponecháni na filtračním papíře po dobu 24 h pro vyměšení a poté zmraženi a při -

18 °C uchováni až do doby extrakce a chemické analýzy (výsledky této analýzy nebyly 

v době psaní disertační práce ještě k dispozici).  

 

1. generace 

 

 

2. generace 

 

 

 

3. generace 

 

 

 

 

 

 

K. trus Kal 

Kal 

K. trus 

K. trus 

Kal 

K. trus Kal 

Kal 

PLFA analýza 

Obr. 8: Schéma 3. experimentu 
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Obr. 9: Krabičky s líhnoucími se žížalami Dendrobaena veneta v době větrání 

6.2 Úprava vzorků před extrakcí 

 

Vzorky žížal, půdy, rostlin a kalu bylo potřeba před extrakcí upravit – zejména zbavit 

vody a upravit na co nejmenší zrnitost. Vzorky půd (zrnitost 2 mm) byly vysušeny 

v laboratorní peci při 40 °C. Listy a kořeny ječmene byly vysušeny na vzduchu, 

v klimatizované místnosti při 21 ± 1 °C a následně byly mletím upraveny až na zrnitost 0.5-1 

mm (Retsch RM 200). Takto upravené vzorky byly uchovány v papírových sáčcích až do 

doby extrakce. 

U vzorků kalu byl vyzkoušen dvojí postup vysušení. Jedním byla lyofilizace ve 

scintilačních lahvičkách a druhým vysušení v laboratorní peci při 40 °C. Po provedení 

analýzy a porovnání dat ze stejného vzorku kalu nebyl výsledný obsah polutantů statisticky 

významný a proto byla nadále používána metoda vysušení v laboratorní peci, která je 

rychlejší. 

Stejně tak byl u žížal vyzkoušen dvojí postup vysušení – pomocí lyofilizace a pomocí 

bezvodného sulfátu sodného. U první jmenované metody bylo potřeba vzorek ještě upravit 

mletím v kuličkovém laboratorním mlýnku (Retsch 200), což bylo z hlediska množství vzorků 

velice pracné a časově náročné. Naproti tomu vysušení bezvodným sulfátem sodným bylo 

rychlejší a méně náročné na čas. 

 

Postup vysušení bezvodným sulfátem sodným: 

1) Zmražené vzorky žížal ve scintilačních lahvičkách jsou rozmrazeny (vzorky se 

rozmrazí při pokojové teplotě velmi rychle – cca. do 4 min, proto je dobré je vytahovat 

z mrazáku postupně) 

2) Obsah lahviček je převeden na plastové misky (5 x 5 cm) – ideálně 1 žížala na misku - 

či do achátového hmoždíře; pokud vzorky nebyly předem zváženy, je nutné je zvážit 

nyní 

3) Bezvodný sulfát sodný (Na2SO4) je přidán ke vzorkům žížal v poměru 4 g Na2SO4 1 g 

žížaly-1 
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4) Vzorky jsou homogenizovány paličkou a opět převedeny do scintilačních lahviček a 

uchovány při pokojové teplotě do doby extrakce 

 

Po extrakci a porovnání koncentrací polutantů (viz část výsledky) bylo rozhodnuto nadále 

používat pro vysušení bezvodný sulfát sodný.  

6.3 Extrakce polutantů metodou QuESChERS 

 

Tato metoda byla vyvinuta pro stanovení obsahu pesticidů v rostlinách (Anastassiades 

a Lehotay 2003). V průběhu extrakce je vzorek nejprve třepán společně s rozpouštědlem 

(acetonitril) a poté podroben dehydrataci přidáním 4 g bezvodného Mg2SO4 a 1 g NaCl. 

Odstranění zbylé vody a vyčištění následně probíhá zároveň a to přídáním opět 150 mg 

Mg2SO4 a 25 mg PSA (směs primárních a sekundárních aminů) do 1 ml extraktu. Vzorek je 

poté analyzován pomocí plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC/MS). Pro 

potřeby analýz sledovaných polutantů byla metoda upravena (viz část výsledky). 

 

6.4 Extrakce polutantů z kalu pomocí přístroje SOXTEC 

 

Efektivnost upravené metody QuESChERS byla také porovnána s efektivností 

extrakce na přístroji SOXTEC, který je automatizovanou verzí Soxhletovy extrakce, 

používanou standardně pro extrakce organických látek a často je na ní proto prováděn 

benchmarking s jinými metodami extrakce.  

 

Průběh exktrakce na přístroji SOXTEC: 

1) Do extrakční patrony je naváženo 100 – 120 mg suš. vzorku 

2) Ke každému vzorku v patroně je napipetováno 60 ml solventu (aceton:hexan v poměru 

1:1) 

3) Do kádinek umístěných pod patronami je umístěno několik skleněných kuliček pro 

lepší kontrolu procesu varu 
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4) Spuštěn program č.1 na SOXTECu (2.5 h var, 1.5 h vyplachování, teplota plotny 

195 °C) 

5) Po extrakci je přidáno 0.1 µg standardu (trifenyl fosfát) 

6) Supernatanty jsou převedeny do „Turbovap“ skleněných odpařovacích trubic 

7) Supernatanty jsou odpařovány pomocí N2 tak dlouho, až hladina supernatantu dosáhne 

1 ml (naznačeno na zobáčku odpařovacích trubic – viz obr. 10) 

8) Zbylé extrakty (1 ml) jsou napipetovány do GC-ampulek 

9) Všechny vzorky v GC-ampulkách jsou odpařeny do sucha pomocí N2 

10) Obsah GC-ampulek je zotaven v 1 ml toluenu a ampulky uzavřeny 

 

Po provedení extrakcí a porovnání výsledných dat (viz část výsledky) bylo rozhodnuto nadále 

používat metodu QuESChERS pro svou jednoduchost a rychlost.  

 

6.5 Vyčištění extraktů pomocí eluace v Pasteurově pipetě s Florisilem a Silicou 

 

Během zjišťování nejvhodnější metody pro exkrakci sledovaných polutantů z kalu bylo 

vyzkoušeno vyčištění extraktů pomocí adsorbentů Florisil a Silica v Pasteurově pipetě. Tento 

reliativně nenáročný krok, který je levnější variantou použití SPE kolon (Solid phase 

extraction, extrakce tuhou fází) měl za cíl zbavit analyty přebytečných látek, které mohou 

interferovat se sledovanými látkami během analýzy na plynovém chromatografu. Extrakce 

tuhou fází je rovněž vhodná pro: 

1) selektivní obohacení (nakoncentrování) vzorku 

2) izolaci stopových látek 

3) změnu rozpouštědla vzorku 

 

Postup extrakce tuhou fází byl následující: 

1) Kondicionování kolony 3 ml hexanu 

2) Aplikace 200 µl vzorku 

3) Promývání 2 ml hexanu 

4) Eluce 2 ml acetonu 
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5) Odpaření acetonu 

6) Zotavení vzorku ve 200 µl toluenu 

 

Po srovnání extrahovaných vzorků se vzorky, které nebyly podrobeny extrakci tuhou fází 

vyšlo najevo, že zatímco u triclosanu a nonylfenol 1-etoxylátu došlo ke zvýšení efektivnosti 

extrakce o 23, resp. o 36 %, u ostatních sledovaných polutantů byla efektivnost extrakce nižší. 

 

 

Obr. 10: Turbovap odpařovací trubice 

 

Obr. 11: Aporrectodea caliginosa před lyofilizací 
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Obr. 12: Dendrobaena veneta po lyofilizaci 

 

 

 

Obr. 13: Příprava Pasteurovy pipety pro vyčištění extraktů pomocí Florisilu a Silica.  

Vysvětlivky: Pasteur pipette – Pasteurova pipeta. Glass bed – skleněná kulička sloužící jako zátka při eluci proti 

vyplavení Florisilu a Silica. 
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6.6 Analýza plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-

MS,  

GC-MS/MS) 

 

Princip plynové chromatografie s hmotnostně spektormetrickou detekcí 

Plynová chromatografie je typ separační metody, kdy se od sebe oddělují složky 

obsažené ve vzorku a které mohou být převedeny do plynné fáze, aniž by došlo k jejich 

rozkladu. Stacionární (nepohyblivá) fáze interaguje se složkami vzorku, který je unášen 

mobilní (pohyblivou plynovou) fází, a proto se složky vzorku při pohybu zdržují. Na konec 

stacionární fáze se tedy dostávají dříve složky méně zadržované. Složky opouštějící kolonu 

indikuje detektor. Signál z detektoru se vyhodnocuje a z časového průběhu intenzity signálu 

se určí druh a kvantitativní zastoupení složek. Jako nosný plyn se nejčastěji používá helium , 

dusík či argon.  

Chemická analýza sledovaných polutantů byla prováděna na plynovém chromatografu 

(Agilent 7890 GC) s hmotnostní spektrometrií (Agilent 7000 MS). Pro zajištění kvality 

(quality assurance) byly při každé analýze použity 3 slepé vzorky, 3 spikované vzorky 

(obsahující 10 ng každé ze sledovaných látek ve vzorku) a řada standardů s koncentrací 0.1 až 

50 ng ml-1 rozpuštěné v toluenu. Plynový chromatograf s připojeným hmotnostním 

spektrometrem pracoval v  módu elektronové ionizace (70 eV). Plynový chromatograf byl 

vybaven automatickým vzorkovačem 7693. Přívod (MMI), který obsahoval 2 mm silnou 

důlkovanou, deaktivovanou vložku, byl chlazen pomocí stlačeného vzduchu. Jako nosný plyn 

sloužilo Helium. Dvě 15 m separační kolony z křemenného skla (J&W Scientific HP-5MSI) 

měly vnitřní průměr 0.25 mm a tloušťku filmu 0.25 µm. Kolony byly připojeny k tlakově 

ovládané podložce při konstatním tlaku 10 psi. Druhá, 2.5 m dlouhá předkolona (Varian Inc., 

Lake Forest, CA, USA) se stejným vnitřním průměrem byla připojena k první koloně. 

Teplotní program byl následující: 60 °C po dobu 1 min, 55 °C min-1 – 150 °C po 0 min, 

6.6 °C min-1 – 200 °C po 0 min, 17.6 °C min-1 – 310 °C po dobu 4.6 min. Aby se zabránilo 

hromadění sloučenin s vysokým bodem varu v kolonách, zpětné propláchnutí po ukončení 

cyklu po dobu 21 min. Post-run time byl nastaven na 2.7 min při 20 °C. Pro program MMI, 

teplota chlazení solventu byla udržována při 50 °C o 0.48 min, s rychlostí chlazení solventu 

50 ml min-1. Po 0.5 min byl rozdělující ventil uzavřen a teplota injektoru byla zvýšena o 

720 °C min-1 na teplotu 280 °C a udržována po 3 min. Hmotnostní spektrometr byl 
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provozován v režimu Multiple reaction monitoring. Teplota přenosového potrubí byla 

nastavena na 320 °C, teplota zdroje iontů na 230 °C a teplota quadrupole na 150 °C.  Objem 

vstřikování byl 5 µl. Průtok kolizního plynu (N2) byl 1.5 ml  

min-1 a průtok zhášecího plynu (He) byl nastaven na 2.25 ml min-1. Doba cyklu byla 30 min. 

Pro získání dat a jejich zhodnocení byl použit software MassHunter B.06.00. 

  

Tabulka 11: GC-MS/MS akviziční parametry:  

Polutant RT 

(min) 

Time 

segment 

Dwell 

(ms) 

MRM přechody (m/z) 

  
  Kvantifikace 

CE 

(V) 
Kvalifikace 

CE 

(V) 

Galaxolid 10.14 1 20 243.2->213.2 5 243.2->201.2 5 

Tonalid 10.30 1 20 243.2->201.2 5 243.2->187.1 5 

Triclosan 12.80 2 20 288.1->217.9 15 288.1->146.0 15 

 

Vysvětlivky: retenční čas (RT), časové segmenty (Time segment), doba setrvání (Dwell) a MRM přechody s 

kolizní energií (CE) pro kvalifikaci a kvantifikaci jednotlivých polutantů. 
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Obr. 14: Přístroj Agilent 7890 GC v laboratoři NIBIO 

 

6.7 Zpracování dat a statistická analýza 

 

Výsledná data z analýz pomocí GC-MS či GC-MS/MS byla upravována v programu 

Excel. Po odečtení pozaďových koncentrací sledovaných látek ve slepých a kontrolních 

vzorcích byla vypočtena průměrná hodnota (min. počet opakování byl 3, max. počet 5) a 

výběrová směrodatná odchylka.  

Pro analýzu dat byla použita analýza rozptylu (ANOVA) v programu SigmaPlot 13.0. 

Použity byly neparametrické testy Holm-Sidak, Kruskal-Wallis a Mann-Whitney (viz část 

výsledky). 

 

6.8 Výpočet toxikokinetiky (eliminace polutantů) 

 

Toxikokinetika se zabývá popisem vstupu chemické látky do organismu a popisem procesů, 

které tato látka prodělává uvnitř organismu. Pro výpočet eliminace (biodegradace) polutantů 

z žížal byl použili vzorec pro reakci prvního řádu: 

 

𝐶𝑡 = 𝐶0𝑒−𝑘𝑡 

Kde:  

Ct a C0 je koncentrace dané látky v žížalách v první den vzorkování (den 0) v průběhu 

eliminační fáze 

C0  je koncentrace dané látky v žížalách v den vzorkování t 

k je koeficient rychlosti degradace (d-1) 

 

Dále lze vypočíst poločas rozkladu pomocí rovnice: 
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𝑇1/2 =  
𝑙𝑛2

𝑘
 

Kde: 

T1/2 je poločas rozkladu (eliminace) 

k je koeficient rychlosti degradace (d-1) 

6.9 PLFA analýza 

 

PLFA analýza je analýza fosfolipidových mastných kyselin, používaná k profilování 

přítomných mikroorganismů ve vzorích půd (Ibekwe a Kennedy 1999). V rámci řešení DP 

byla tato metoda použita k analýze mikoroorganismů ve vzorcích výměšků žížal. Výsledky 

slouží k odhadu změny ve složení jejich trávícího ústrojí po aplikaci kalu, ve srovnání 

s kontrolou, která byla krmena koňským trusem. Metoda nebyla dříve vyzkoušena na tak 

malém množství vzorků. Celková hmotnost výměšků žížal, které se po dobu 24 h podařilo 

z filtračního papíru postupně posbírat byla v rozmezí 130 – 220 mg. Níže popsaná procedura 

pracuje s hmotností vzorku půdy 2 g. Mikroorganismy v trávícím ústrojí žížal jsou však 

koncentrovanější, než ty v půdě, a proto i tak malé množství vzorku jako 200 mg může 

k analýze stačit. Extrakce probíhá ve třech krocích: extrakce lipidů (den 1.), jejich frakcionace 

(den 2.) a jejich transesterifikace (den 3.): 

 

Den 1: extrakce lipidů 

V tomto kroku jsou lipidy extrahovány v jednofázové směsi. Následně jsou vytvořeny 

dvě fáze: chloroformová fáze obsahující lipidy a druhá, fáze obsahující vodu, metanol a 

vodorozpustné látky jako např. karbohydráty, proteiny, atd. 

1) jsou připraveny slepé vzorky smícháním 2.5 ml CHCl3, 5 ml MeOH a 2 ml citrátového 

bufferu 

2) 2 g čerstvé půdy (200 mg výměšků) jsou naváženy do 50 ml teflonové testovací 

ampulky s uzávěrem, vhodné k cetrifugaci 

3) ke vzorkům půd/výměšků je napipetován solvent v tomto poměru na 1g půdy: 0.8 ml 

bufferu :1 ml CHCl3 :2 ml MeOH (v/v/v)  
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4) je přidán citrátový buffer v takovém množství, aby součet obsahu vody ve vzorku a 

v bufferu byl roven 2 ml (je nutné znát obsah suš. vzorku) 

5) jsou přidány 2.5 ml CHCl3 a 5 ml MeOH. Vzorky jsou míchány na laboratorním 

vortexu dokud nejsou zcela homogenní. Takto upravené vzorky se nechají extrahovat 

při pokojové teplotě po dobu min. 2 h. 

6) Vzorky jsou centrifugovány 5 min při 2500 ot. min-1, teplotě 4 °C 

7) Supernatanty jsou přeneseny do velkých KIMAX testovacích ampulek 

8) Fáze jsou rozděleny přidáním 3.2 ml CHCl3 a 3.2 ml citrátového bufferu 

9) Vzorky jsou opět homogenizovány na laborotatorním vortexu 

10) Takto upravené vzorky jsou ponechány pro separaci přes noc ve tmě 

 

Den 2: Frakcionace lipidů: 

V průběhu tohoto kroku jsou lipidy rozděleny do různých tříd lipidů dle vzrůstající 

polarity: neutrální lipidy (zahrnuje triglyceridy, uhlovodíky, volné mastné kyseliny a steroly), 

glykolipidy (včetně PHA), a polární lipidy (fosfolipidy). 

1) Extrakt lipidů je z KIMAX ampulek přenesen do menších skleněných ampulek a 

odpařeny do sucha pomocí proudu N2 

2) SPE kolony jsou eluovány 5 ml CHCl3, je možné urychlit eluaci použitím vakuové 

pumpy – uzávěr na koloně je potřeba uzavřít těsně před vyschnutím 

3) Vysušené vzorky jsou rozpuštěny ve 100 µl CHCl3, homogenizovány na lab. vortexu 

po dobu 30 s, poté aplikovány na kolony. Ampulky se vzorky jsou ještě dvakrát 

vymývány – opět 100 µl CHCl3 

4) Neutrální lipidy jsou z SPE kolon eluovány 1.5 ml CHCl3 

5) Glykolipidy jsou z kolon eluovány 6 ml acetonu. Ampulky s odpadedním CHCl3 a 

acetonem jsou vyměněny za nové, do kterých jsou v dalším kroku zachyceny 

fosfolipidy 

6) Fosfolipidy jsou eluovány 1.5 ml MeOH (ideálně do ampulek z páleného skla) a 

vysušeny pomocí proudu N2 při 40 °C. Takto upravené vzorky jsou uchovány při -

20 °C 
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Obr. 15: Ampulka s rozdělenými fázemi s různou polaritou.  

Vysvětlivky: Horní vrstva – organická fáze obsahující metanol, vodu a vodorozpustné sloučeniny (uhlovodíky, 

proteiny, apod.). Střední vrstva – denaturované proteiny. Spodní vrstva – chloroformová fáze, obsahující lipidy. 

 

Den 3: Transesterifikace 

V tomto kroku jsou mastné kyseliny, které jsou navázány na fosfolipidy, separovány a 

přeneseny do metylesterů, v nichž následně pomohou být analyzovány pomocí plynové 

chromatografie. Vzorky mohou být derivatizovány buďto tak jak jsou anebo po rozpuštění 

v nepolárním rozpouštědle, např. hexanu, heptanu nebo toluenu. 

1) Ke vzorkům je přidáno 200 µl BCl3-methanol (12 % ww) 

2) Vzorky jsou zahřívány při 60 °C po dobu 10 minut 

3) Po zchlazení je přidán 1 ml MilliQ vody a 1 ml hexanu 

4) Vzorky jsou důkladně protřepány (je důležité dostat estery do nepolární fáze) 

5) Po důkladném usazení je vrchní část (organická vrstva) opatrně přenesena do nových 

skleněných ampulek 

6) Je přidán bezvodný sulfid sodný pro odstranění přebytečné vody ve vzorcích 

7) Tekutá fáze bez sulfidu sodného je následně přenesena do GC-ampulek 

6.10 Chemikálie 

 

Pro experimenty byly použity tyto chemikálie: 

 Aceton pro kontrolní spikování (WWR) 

 4-nonylfenol (˃ 98 % čistoty,  získán z Alfa Aesar) pro spikování 

 Záložní roztok 4-nonylfenolu rozpuštěného v acetonu v konc. 5 mg ml-1  
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 Záložní roztok směsi acetonu a hexanu (stupeň čistoty pro analýzu zbytků pesticidů, 

obojí Sigma Aldrich) v poměru 1:1 pro analýzy 

 Triclosan (˃ 97 % čistoty, Sigma Aldrich) 

 Trifenyl fosfát – lab. standard (˃ 99.5 % čistoty, Dr. Ehrensstrofer GmbH) 

 Sulfát sodný (Merck) 

 Toluen (WWR) 

 Standardy sledovaných polutantů (TBP, TCEP, TCPP, 4-NP, oktylfenol, bisfenol A, 

triclosan, galaxolid, tonalid) pro spikování vzorků před analýzami (Chiron, 

Trondheim) 

 

 

Pro PLFA analýzu bylo navíc potřeba těchto chemikálií: 

 Chloroform CHCl3 

 Metanol MeOH 

 Citrátový buffer 

 19:0 Nonadekanová kyselina 

 Čerstvě připravený 0.2 M hydroxid draselný KOH 

 Zásobní roztok toluenu a MeOH 1:1 (v:v) 

 Zásobní roztok hexanu a chloroformu 4:1 (v:v) 

 MilliQ voda 

Pro extrakci fosfolipidů jsou používány SPE kolony (Matrix. REF: 12113010 Bond Elut 1cc 

LRC-SI). 

 

6.11 Testovací půda 

 

Pro experimenty byla použita reálná minerální půda ze stejné lokality, jako žížaly 

Aporrectodea caliginosa (obec Ås, jižní Norsko, 59.6634 N-10.7626 E). Před zahájením 

experimentů byla půda prosáta na zrnitost 2 mm, vysušena v laboratorní peci při 40 °C a 

uskladněna ve tmě při teplotě 15 ± 1 °C po dobu 4 dnů do spikování. Byla stanovena 

maximální vodní kapilární kapacita (WHCmax). Před zahájením experimentů byla půda 
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ovhlčena na 50 % WHCmax. Půda z této likality je běžně využívána pro experimenty a 

pravidelně je sledována její kvalita. V předešlých letech nebyly v této likalitě použity žádné 

biocidy. 

Tabulka 12: Vybrané fyzikální vlastnosti půdy použité v experimentech a obsah vybraných živin a TK 

Minerální půda (vrstva 0-20 cm, 

předešlou pěstovanou plodinou byl oves) 

pH 5.1 

Zrnitost (jíl/prach/písek v %) 26/58/16 

Org. hmota (%) 4.4 

C (tot. %) 2.91 

N (tot. %) 0.31 

C/N 9 

Total P g kg-1 1.4 

P (CaCl2) mg kg-1 0.82 

P-AL (anorg.) mg kg-1 86 

P-AL (tot.) mg kg-1 110 

TK (mg kg-1)   

Cr 65 

Ni 26 

Cu 10 

Zn 93 

As 4.9 

Cd 0.25 

Pb 23 

Ag 0.11 

 

Spikování půdy 4-nonylfenolem 

Přesně 500 g prosáté (zrnitost 2 mm) a vysušené půdy určené pro každou nádobu 

v experimentu, včetně kontrol, byla spikována 10 ml zásobního roztoku 4-NP rozpuštěným 

v acetonu v koncentraci 5 mg ml-1 pro dosažení výsledné koncentrace v půdě 25 mg kg-1 suš. 

Půda byla ponechána přes noc v plastových pytlících v digestoři pro odpaření acetonu. Druhý 

den půda byla senzoricky zkontrolována pro potvrzení odpaření acetonu a pečlivě smíchána 

s dalšími 500 g suš. stejné půdy, bez spikování. Důvodem pro tento postup bylo, aby se 

mikrobiální zastoupení po spikování v půdě v průběhu experimentu oživilo (aceton je 

antiseptický).  
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Obr. 16: Prosévání vysušené půdy 

 

6.12 Čistírenský kal 

 

Kal byl odebrán z čistírny odpadních vod Bekkelaget. Tato největší norská čistírna 

odpadních vod (schopna vyčistit cca. 50 mil. m3 odpadní vody/rok) je mechanicko-biologická 

a čistírenský proces zahrnuje precipitaci FeSO4, termofilní anaerobní fermentaci kalu a jeho 

odvodnění v odstředivkách. Čistírna zpracovává odpadní vody především z východní části 

Osla (cca. 290 000 obyvatel) a dále z obce Oppegård a Nittedal. Maximální přítok, který je 

čistírna schopna zpracovat je 4000 l s-1, z čehož polovina putuje do společného procesu čištění 

a přebytek (2000 l) prochází předúpravou, chemickým čištěním a filtrací. Pokud je přítok 

silnější, tzn. mezi  4000 – 6000 l s-1, dochází nejprve k hrubému vyčištění na česlech 

v původním, zastaralém provozu a následně je odpadní voda vypouštěna do fjordu. V případě 

přítoků silnějších něž 6000 l s-1 je celý přítok přímo vypouštěn do fjordu přes řeku Alna. 

Tunelový komplex v čistírně Bekkelaget má celkovou rozlohu 35 000 m3. 

Kal z čistírny Bekkelaget je používán norskými farmáři jako organické hnojivo. 

Průměrný obsah dusíku v odvodněném kalu je 25-35 kg t-1, obsah draslíku je přibližně stejný. 
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Pro srovnání obsahu polutantů byl proveden screening s dalšími dvěma čistírnami (Sandefjord 

a Moss) laboratoří ALS, jejichž výsledky jsou součástí přílohy č. 1. Analýza organických 

mikropolutantů v použitém kalu byla provedena stejnou metodou, jako analýza žížal - 

upravenou metodou QuESChERS.  

 

6.13 Koňský trus 

 

Koňský trus sloužil po dobu experimentů jako potrava pro kontrolní jedince a rovněž 

jsou jím krmeny zásobní chovy žížal v laboratoři. Trus byl získán z koňské farmy od jedinců, 

kterým nebyla podávána antibiotika. Čerstvý trus byl nejdříve vysušen v laboratorní peci při 

40 °C a poté ručně rozmělněn a zbaven přebytěčného balastu jako např. kousy kamení apod. 

Takto upravený byl trus uchováván v mrazáku při -18 °C. Před použitím byl trus ovlhčen 

destilovanou vodou v poměru trus : dest. voda 1:3 (hm.). 

 

6.14 Testovací organismy 

6.14.1 Žížaly 

 

Pro experiment s 4-nonylfenolem byly použity žížaly druhu Aporrectodea caliginosa, 

které jsou běžným druhem zastoupeným v půdách palearktické oblasti (Pérez-Losada et al. 

2009). Tento druh žížal je endogeický a nenáročný na chov v laboratoři. Žížaly byly získány 

ze stejné lokality, jako půda, dva týdny před zahájením experimentu, a po tuto dobu byly 

aklimatizovány v laboratoři. Pro potřeby následných experimentů byly z praktických důvodů 

(zejména z důvodu ročního období a potřeby většího množství jedinců) použity žížaly druhu 

Dendrobaena veneta, což je epigeický druh, taxonomicky velmi blízký druhu Eisenia fetida, 

který je bězně využíván v ekotoxikologii. Živí se rozkladem organické hmoty přítomné na 

povrchu půdy a proto je významným dekompozitorem kalu, aplikovaným v zemědělství. 

Žížaly svou přítomností v půdě mohou napomáhat rozkladu polutantů skrze své vyměšování, 

provrtávání půdy a míchání organické hmoty (dochází ke změně struktury půdy).  
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Obr. 17: Aporrectodea caliginosa 

 

6.14.2 Ječmen 

 

Ječmen (Hordeum vulgare) byl použit pouze pro experiment s 4-nonylfenolem. 

Ječmen je často využíván v ekotoxikologických experimentech pro měření příjmu polutantů 

(Macherius et al. 2012; Alvarenga et al. 2007; Trapp a Eggen 2013; Jacobsen et al. 2004) a je 

důležitou hospodářskou plodinou, zejména ve střední a severní části Evropy. Během  

experimentu byly rostliny sklizeny ještě před vytvořením stvolu. 
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7 Výsledky 

 

7.1 Mobilita a biodegradace 4-nonylfenolu v půdě 

 

Koncentrace 4-NP v půdě byla měřena jak v celkovém objemu tak i v samotné 

rhizosféře. Zatímco půda s žížalami byla analyzována po 28 a 120 dnech, sklizeň rostlin a 

analýza půdy s rostlinami byla provedena až po 120 dnech. Rovněž byla analyzována 

spikovaná půda (kontrolní) po 2, 28 a 120 dnech. Z těchto naměřených dat bylo možné 

stanovit rychlost degradace NP. 

Měření koncentrace 4-NP v půdě po 2 dnech od spikování ukázalo na rapidní rozklad 

4-NP (konc. po 2 dnech v půdě byla 12.46 µg g-1, což je 49.8 % původní spikované konc.). 

 

Obrázek 1: Koncentrace nonylfenolu v půdě po 120 dnech.  

Vysvětlivky: Rhizo – koncentrace NP v rhizosféře. Total – koncentrace NP v celkovém objemu půdy. Soil plant 

worm – půda, ve které byly přítomny žížaly i rostliny. Soil plant – půda pouze s rostlinami. Soil worm - půda 

pouze s žížalami. Hranice boxů představují 25 a 75 % percentil, levé a pravé meze vnitřních hradeb představují 

minimální, resp. maximální naměřené hodnoty. 

 

Z naměřených výsledků je zřejmé, že biodegradace NP v minerální půdě byla 

dvoufázová s rychlou počáteční fází (výsledná koncentrace 0.397 µg g-1 suš. po 28 dnech) a 
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následnou pomalejší fází (po 120 dnech byla koncentrace 0.214 µg g-1 suš., P = 0.021),  což 

odpovídá dříve publikovaným výsledkům (Sjöström et al. 2008; Topp a Starratt 2000).  

Rozdíl v biodegradaci 4-NP v přítomnosti rostlin nebo žížal nebyl významný 

v porovnání s kontrolní skupinou, která tyto organismy neobsahovala (Kruskal-Wallis One 

Way ANOVA on ranks, P = 0.448). Důvodem pro toto zjištění mohl být fakt, že byla použita 

pouze jedna žížala v každé nádobě a v průběhu experimentu tedy nedocházelo k dostatečnému 

provrtávání půdy a proto byl vliv na rozklad 4-NP nízký. Při vzorkování byly některé žížaly 

pozorovány v hibernační pozici, což mohlo být zapřičiněno nedostatečným ovhlčením půdy 

(při kontrole hmotnosti bylo pozorováno u některých nádob rychlejší vysychání). 

Meření 4-NP v žížalách ukázalo na jeho pomalejší exkreci či biodegradaci, než 

v půdě. To mohlo být způsobeno odlišným mikrobiálním složením v půdě a ve vylučovací 

soustavě žížal (při vysoušení půdy mohlo dojít ke změně mikrobiálního zastoupení). V rámci 

řešení DP nebyla zkoumána koncentrace 4-NP ve výměšcích žížal, což by mohlo být důležité 

z hlediska dalších studií. 

 

7.2 Toxicita a transfer nonylfenolu do rostlin a žížal 

 

Toxicita 4-NP v průběhu experimentu nebyla pozorována ani u rostlin ani u žížal. 

Nebyl pozorován statisticky významný vliv 4-nonylfenolu ani na růst žížal ani ječmene. 

Klíčivost ječmene byla 100 %. Přenos 4-NP do ječmene nebyl neměřen ani ve stoncích ani v 

kořenech (mez stanovitelnosti LOQ = 0.04 µg g-1), ale byl přenesen do žížal v koncentraci 

0.79 ± 0.02 µg g-1 suš. po 28 dnech. Tato hodnota odpovídá transfer faktoru 0.03 (transfer 

faktor byl vypočítán vyydělením koncentrace 4-NP v žížalách v den vzorkování jeho 

počáteční koncentrací v půdě). Koncentrace v žížálach se následně zvyšovala a po 120 dnech 

dosáhla hodnoty 1.66 ± 0.13 µg g-1 suš. s transfer faktorem 0.07. V porovnání s klesající 

koncentrací nonylfenolu v půdě v průběhu testu je zřejmé, že v žížalách dochází naopak 

k jeho bioakumulaci. 

Míra zpětného získání (recovery rate), stanovená pomocí neexponovaného vzorku 

žížal, spikovaného 4-NP před analýzou, byla 103 – 121 %. Statistická analýza byla provedena 

pomocí programu ANOVA a poměry mezi průměrnými hodnotami porovnány pomocí Mann-
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Whitney Rank Sum Test. V případě dat nedistribuovaných normálně byla použita 

neparametrická funkce Kruskal-Wallis. 

 

Výpočet transfer faktoru  

Transfer faktor byl vypočten dělením koncentrace 4-nonylfenolu v žížalách jejich 

počáteční koncentrací v půdě (25 mg kg-1).  

 

7.3 Obsah organofosfátů, 4-nonylfenolu, galaxolidu, tonalidu a triclosanu v kalu 

Bekkelaget 

 

Analýza kalu Bekkelaget byla provedena na vzorcích kalu odebíraných v několika 

časových bodech v průběhu cca. dvou let. V současné době je obtížné získat referenční vzorek 

kalu a proto jedinou možností jak porovnat efektivnost extrakce metodou QuESChERS bylo 

porovnání s výsledky z certifikované laboratoře ALS. Rovněž byla porovnána efektivnost 

extrakce přístrojem SOXTEC. Obsah sušiny v kalu Bekkelaget se pohybovala v rozmezí 24 – 

26 %. 

Tabulka 13: Koncentrace sledovaných polutantů v kalu Bekkelaget (analýza 15.6.2015, n=4) 

 

Vysvětlivky: SD – výběrová směrodatná odchylka 

 

Z naměřených hodnot je patrné, že ze sledovaných polutantů byl ve vzorku kalu 

nejvíce zastoupen galaxolid, jehož průměrná koncentrace byla 19.5 mg kg-1. Koncentrace 

tonalidu byla rovněž významná a dosáhla průměrné hodnoty 1.72 mg kg-1 suš. Dále byl v kalu 

přítomen TCPP, který jako jediný ze sledovaných organofosfátových zpomalovačů hoření 

nebyl pod mezí stanovitelnosti a jeho průměrná koncentrace v kalu dosáhla 0.8 mg kg-1 suš. 

Průměrná koncentrace triclosanu byla 0.78 mg kg-1 suš. a u nonylfenol 1-ethoxylátu byla 

množství TBP OP TCEP TCPP Galaxolid NP Tonalid Triclosan NP1EO BPA

vzorku (g) mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

1 QuEchers 1,99 <0,1 <0,1 <0,1 0,80 30,8 <0,1 2,7 0,85 0,19 1,02

2 QuEchers 1,92 <0,1 <0,1 <0,1 0,74 11,9 <0,1 1,1 0,64 0,18 1,04

3 QuEchers 1,96 <0,1 <0,1 <0,1 1,02 19,9 <0,1 1,7 0,94 0,19 2,48

4 QuEchers 2,08 <0,1 <0,1 <0,1 0,62 15,6 <0,1 1,4 0,69 0,16 1,43

Prům. 0,00 0,00 0,00 0,80 19,53 0,00 1,72 0,78 0,18 1,49

SD 0,00 0,00 0,00 0,17 8,19 0,00 0,69 0,14 0,01 0,68
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průměrná koncentrace 0.18 mg kg-1 suš. Výsledná hodnota bisfenolu A nebyla považována za 

relevantní, protože byl rovněž přítomen ve slepých vzorcích, což ukazuje na jeho kontaminaci 

v laboratorním vybavení. Na složitost a komplikace s analýzou bisfenolu A z důvodu jeho 

kontaminace upozorňuje např. Ye et al. 2013. 

Naměřené koncentrace galaxolidu, tonalidu a triclosanu v kalu Bekkelaget byly 

porovnány se současnou studií (Verlicchi a Zambello 2015). V této studii autor uvádí 

následující průměrné naměřené koncentrace (maximální hodnoty jsou uvedeny v závorkách) – 

pro galaxolid 1 – 10 (10-3; 200) mg kg-1 suš., pro tonalid 0.04 – 6 (0.008; 400) mg kg-1 suš.  a 

pro triclosan 0.2 – 10 (100) mg kg-1 suš. Po srovnání je tedy patrné, že naměřené hodnoty jsou 

v rozmezí publikovaných hodnot, ačkoliv pro galaxolid jsou hodnoty blíže maximální 

naměřené hodnotě. Po srovnání naměřených koncentrací s výsledky národní studie, v nichž 

bylo analyzováno 7 druhů kalů ze tří čistíren odpadních vod v Norsku vyšlo i zde najevo, že 

naměřené hodnoty byly blíže horní hranici již publikovaných hodnot – ty byly pro galaxolid 

0.4 – 11 mg kg-1 suš., pro tonalid 0.9 – 2.1 mg kg-1 suš. a pro triclosan 1.2 – 5.1 mg kg-1 suš. 

Koncentrace nonylfenol 1-ethoxylátu byla naopak nižší, než u ostatních studií 

(Fountoulakis et al. 2005; Lee et al. 2004), které uvádí koncentraci NP1EO v rozmezí 3.6 – 

300 mg kg-1 suš. Bester (2005) ve své studii srovnal výskyt a koncentraci TCPP u 20 čistíren 

v Německu, s výsledným rozmezím koncentrací této látky 1 – 20 mg kg-1 suš. Je tedy zřejmé, 

že naměřená koncentrace TCPP je rovněž u dolní hranice tohoto rozmezí. 

 

Tabulka 14: Porovnání průměrných koncentrací sledovaných polutantů v kalu Bekkelaget extrahovaných 

metodou QuESChERS a přístrojem SOXTEC s hodnotami získanými z laboratoře ALS. Výsledky jsou 

uvedeny v mg kg-1. 

 

Vysvětlivky: TBP – tributylfosfát, OP - oktylfenol, TCEP - Tris (2-chloroethyl) fosfát, TCPP - Tris (1-chloro 2-

propyl) fosfát, NP – 4-nonylfenol, NP1EO – nonylfenol 1-ethoxylát, BPA – bisfenol A. 

 

Z výsledných koncentrací sledovaných polutantů pomocí metod QuESChERS a 

SOXTEC je patrný rozdíl mezi některými naměřenými hodnotami. Stejně tak je zřejmý rozdíl 

v naměřených koncentracích při porovnání s hodnotami laboratoře ALS. Rozdíly však nejsou 

TBP OP TCEP TCPP Galaxolid NP Tonalid Triclosan NP1EO BPA

QuEChERS <0,1 <0,1 <0,1 0,80 19,53 <0,1 1,72 0,78 0,18 1,49

SOXTEC <0,1 <0,1 <0,1 1,06 8,90 <0,1 1,27 0,94 0,56 0,71

ALS <0,4 - <0,4 6,80 3,0 <0,025 0,7 0,23 1,20 0,81
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v řádech mg kg-1, což v kontextu toho, že kal je z hlediska koncentrace jednotlivých 

chemických sloučenin značně heterogenní směs, není příliš významné. 

 

7.4 Transfer organofosfátů, 4-nonylfenolu, galaxolidu, tonalidu a triclosanu do žížal 

 

Z výsledků měření koncentrace sledovaných polutantů v žížalách vyšlo najevo, že 

došlo k přenosu galaxolidu, tonalidu a triclosanu do žížal. U nonylfenol 1-ethoxylátu, stejně 

jako u TCPP byly hodnoty koncentrací v žížalách pod mezí stanovitelnosti. 

 

Tabulka 15: Porovnání koncentrací sledovaných org. polutantů ve vzorcích žížal,  vysušených lyofilizací či 

sulfátem sodným 

polutant Lyofilizované 

µg g-1 

Vysušené sulfátem 

sodným µg g-1 

Rozdíl 

 

TBP < LOQ < LOQ - 

TCEP < LOQ < LOQ  - 

TCPP < LOQ < LOQ - 

TNL 0.072 0.041 + 76% 

GXL 2.33 2.604 - 20.5% 

TCS 0.41 0.596 - 31.2% 

4-NP < LOQ < LOQ - 

NP1EO < LOQ < LOQ - 

OP < LOQ < LOQ - 

BPA 0.44 0.24 + 83% 

 

Vysvětlivky: LOQ – mez stanovitelnosti 

 

Zkouška byla provedena na totožných vzorcích žížal (sloučené vzorky z pilotního 

experimentu, kdy byly žížaly vystaveny kalu aplikovaném na povrch minerální půdy – shodné 

s experimentem kinetiky). Z výsledných dat je patrné, že metoda vysušení lyofilizací měla 

vliv na zvýšení extrahovatelného množství u tonalidu, zatímco u galaxolidu a triclosanu byla 

mírně účinnější metoda vysušení sulfátem sodným. Koncentrace bisfenolu A nebyla 

považována za relevantní, kvůli obtížím způsobeným jeho kontaminací na laboratorním 

vybavení. 
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Tabulka 16: Účinnost analýzy sledovaných polutantů plynovou chromatografií pomocí spikovaných 

vzorků 

polutant 

vzorek 

1 

vzorek 

2 

vzorek 

3 průměr 

TBP 99.6 98.4 97.3 98.4 

OP 94.7 93.8 93.2 93.9 

TCEP 79.2 78.7 76.0 77.9 

TCPP 91.0 89.3 89.0 89.8 

Galaxolid 105.1 101.3 101.7 102.7 

NP 98.6 96.7 97.1 97.5 

Tonalid 99.6 98.5 98.8 99.0 

Triclosan 97.9 98.4 97.9 98.0 

NP1EO 103.3 104.0 103.3 103.5 

BPA 98.8 97.3 95.4 97.2 

 

Na základě naměřených hodnot koncentrací jednotlivých polutantů ve spikovaných 

vzorcích při GC-MS analýze je zřejmé, že účinnost stanovení se pohybovala mezi 77.9 – 

103.5 %. 

 

7.4.1 Transfer galaxolidu, tonalidu a triclosanu po 7 dnech 

 

Míra zpětného získání pro sledované polutanty z žížal byla pro galaxolid 103 ± 2, pro 

tonalid   99 ± 1 a pro triclosan 98 ± 1. Koncentrace těchto polutantů v kalu byla pro galaxolid 

19.5 ± 8.2, pro tonalid 1.7 ± 0.7 a pro triclosan 0.8 ± 0.1 (viz tabulka 2), zatímco u slepých a 

kontrolních vzorků byla jejich koncentrace pod limitem detekce (0.002 pro syntetická pižma a 

0.02 pro triclosan).  

Nejvyšší koncentrace byla v žížalách naměřena u galaxolidu – 2.60 ± 0.65 µg g-1 suš., 

zatímco triclosan byl naměřen v koncentraci 0.60 ± 0.17 µg g-1 suš. a tonalid v koncentraci 

0.041 ± 0.018 µg g-1 suš. Nejvyšší transfer z kalu do žížal byl naměřen u triclosanu s transfer 

faktorem 0.76 ± 0.21. Transfer syntetických pižem byl nižší; u galaxolidu byl transfer faktor 

0.13 ± 0.03 a u tonalidu 0.024 ± 0.01. 

 



Ivo Havránek: Ekotoxicita bioodpadů 

52 

 

 

Tabulka 17: Koncentrace galaxolidu, tonalidu a triclosanu v žížalách po 7-denní expozici kalem 

 
 
Vysvětlivky: konc. v suš. vzorku, SD – výběrová směrodatná odchylka 
 

Tabulka 18: Výpočet transfer faktoru pro galaxolid, tonalid a triclosan po 7-denní expozici kalem 

 

Vysvětlivky: TF – transfer faktor , SD – výběrová směrodatná odchylka 

 

7.4.2 Transfer galaxolidu, tonalidu a triclosanu po 60 dnech 

 

Koncentrace galaxolidu, tonalidu a triclosanu v žížalách byla změřena v průběhu 

třetího experimentu. Jedná se o první generaci dospělců, která byla analyzována po 60 dnech 

od aplikace kalu na půdu – po ukončení sběru kokonů. 

 

Tabulka 19: koncentrace galaxolidu, tonalidu a triclosanu v žížalách po 60-denní expozici kalem 

 

Vysvětlivky: SD – výběrová směrodatná odchylka 

  

Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Průměr SD

µg g
-1 

µg g
-1

µg g
-1

µg g
-1

galaxolid 1.887 2.783 3.142 2.604 0.646

tonalid 0.046 0.055 0.021 0.041 0.018

triclosan 0.428 0.603 0.757 0.596 0.165

polutant

1 2 3 Prům. SD 1 2 3 Prům. SD 1 2 3 Prům. SD

Žížaly (µg/g dw) 1,89 2,78 3,14 2,60 0,65 0,05 0,05 0,02 0,041 0,018 0,43 0,60 0,76 0,60 0,16

Kal (µg/g dw) 19,5 19,5 19,5 1,72 1,72 1,72 0,78 0,78 0,78

TF 0,10 0,14 0,16 0,13 0,03 0,03 0,03 0,01 0,024 0,010 0,55 0,77 0,97 0,76 0,21

galaxolid tonalid triclosan 

Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Průměr SD

µg g
-1 

µg g
-1

µg g
-1

µg g
-1

µg g
-1

µg g
-1

galaxolid 5,99 4,27 5,24 4,53 5,96 5,20 0,79

tonalid 0,15 0,09 0,12 0,13 0,14 0,12 0,02

triclosan 0,13 0,07 0,09 0,15 0,13 0,11 0,03

polutant
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Tabulka 20: Výpočet transfer faktoru pro galaxolid, tonalid a triclosan v žížalách po 60-denní expozici 

(n=5) 

a) galaxolid 

 

b) tonalid 

 

 

c) triclosan 

 

Vysvětlivky: SD – výběrová směrodatná odchylka, TF – transfer faktor 

 

 

Obr. 18: Koncentrace galaxolidu, tonalidu a triclosanu v žížalách po 7- a 60-denní expozici kalem 

 

1 2 3 4 5 Prům. SD

Žížaly (µg/g dw) 5,99 4,27 5,24 4,53 5,96 5,20 0,79

Kal (µg/g dw) 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

TF 0,31 0,22 0,27 0,23 0,31 0,27 0,04

galaxolid

1 2 3 4 5 Prům. SD

Žížaly (µg/g dw) 0,15 0,09 0,12 0,13 0,14 0,12 0,02

Kal (µg/g dw) 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72

TF 0,08 0,05 0,07 0,07 0,08 0,07 0,01

tonalid

1 2 3 4 5 Prům. SD

Žížaly (µg/g dw) 0,13 0,07 0,09 0,15 0,13 0,11 0,03

Kal (µg/g dw) 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

TF 0,16 0,09 0,12 0,19 0,17 0,15 0,04

triclosan
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U galaxolidu byla po 60 dnech od aplikace kalu jeho koncentrace v žížalách 5.2 ± 0.79 

µg g-1 suš., což odpovídá transfer faktoru 0.27. U tonalidu dosáhla koncentrace 0.12 ± 0.02 µg 

g-1 suš. s transfer faktorem 0.07, zatímco u triclosanu byla koncentrace v žížalách po 60 dnech 

0.11 ± 0.03 µg g-1 suš. s transfer faktorem 0.15. V porovnání s hodnotami po 7-denní expozici 

je zřejmé, že u syntetických pižem došlo u galaxolidu ke dvojnásobnému a u tonalidu 

dokonce ke trojnásobnému zvýšení koncentrace, zatímco u triclosanu byla průměrná 

koncentrace po 60 dnech expozice o 72 % nižší.  

 

Výpočet transfer faktoru  

Transfer faktor byl vypočten dělením koncentrace polutantů v žížalách jejich 

počáteční koncentrací v kalu. Důvodem pro použití koncentrace polutantů v kalu a ne 

koncentrace v půdě je fakt, že byly žížaly po dobu experimentů přítomny spíše v kalu, než 

v půdě a také to, že koncentrace polutantů v půdě je do jisté míry svévolná a její hodnoty 

proto výrazně ovlivňují výslednou hodnotu transfer faktoru. 

 

7.5 Eliminace polutantů v průběhu 21 dnů po přenesení žížal do čisté půdy 

 

Po 7-denní expozici čistírenským kalem, umístěným na povrchu půdy s žížalami, byly 

žížaly v nádobách pro vzorkovací dny 1 – 21 přeneseny do čisté půdy. Po tuto dobu probíhalo 

jejich vzorkování ve zvyšujících se intervalech 1 – 7 dnů až do 21. dne. Před zahájením testu 

a po vzorkování byly žížaly zváženy (po jejich vyměšení na filtr. papíře). Rozdíl počáteční 

hmotnosti a hmotnosti po vzorkování pro kontrolní a exponované jedince jsou uvedeny 

v tabulce 21, resp. v tabulce 22. 
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Tabulka 21: Rozdíl hmotnosti kontrolních jedinců žížal před zahájením testu a po vzorkování (1 box 

obsahuje 6 jedinců žížal) 

 

 

Tabulka 22: Rozdíl hmotnosti exponovaných jedinců žížal před zahájením testu a po vzorkování (1 box 

obsahuje 6 jedinců žížal) 

 

 

Z výsledků je patrné, že kontrolní žížaly měly v závěru testu prům. přířůstky 26 %, 

zatímco exponovaní jedinci měli přírůstky značně vyšší – prům. 42 %  (t-test p < 0.05). 

  

kontrola č. boxu

hm. před zaháj. 

testu (mg)

hm. po 

vzorkování (mg)

rozdíl % 

(růst)

1 4980 6176 24,02

2 5344 6599 23,48

3 5220 6767 29,64

prům. rozdíl % 25,71

exp. kalem č. boxu

hm. před 

zaháj. testu

hm. po 

vzorkování

rozdíl % 

(růst)

den 0 1 5100 7430 45,69

2 5433 7822 43,97

3 5740 7880 37,28

den 1 4 5320 7440 39,85

5 6260 8942 42,84

6 6122 8640 41,13

den 3 7 5289 7690 45,4

8 5840 8206 40,51

9 5360 7540 40,67

den 7 10 6085 8628 41,79

11 5743 8230 43,3

12 5533 8010 44,77

den 14 13 5030 7292 44,97

14 5448 7640 40,23

15 5560 7911 42,28

den 21 16 5290 7450 40,83

17 5822 8002 37,44

18 5930 8420 41,99

41,94prům. rozdíl %
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Tabulka 23: Koncentrace galaxolidu, tonalidu a triclosanu v žížalách v průběhu 0 - 21 dní po přenosu do 

čisté půdy (n=3) 

 

Vysvětlivky: SD – výběrová směrodatná odchylka 

 

Z naměřených výsledků je patrné, že průběh eliminace je u každé sledované látky 

specifický. Data pro galaxolid vyhovovala rovnici kinetiky prvního řádu (viz část materiál a 

metody). Vypočtená rychlost eliminace pro galaxolid byla 0.51 d-1, což odpovídá 

biologickému poločasu rozkladu 1.36 d. Po 14 dnech od přenesení žížal do čisté půdy byla 

koncentrace galaxolidu pod mezí stanovitelnosti (0.002 µg g-1). Tonalid byl rapidně rozložen 

a již po 3 dnech byl jeho obsah pod mezí stanovitelnosti (0.002 µg g-1). Naproti tomu 

koncentrace triclosanu v žížalách se po dobu eliminační fáze statisticky významně neměnila 

(ANOVA, F5,12 = 1.599, P = 0.234), přestože pokles jeho koncentrace mezi 0. a 1. dnem byl o 

34 %. Po 21 dnech od začátku eliminační fáze byl triclosan stále přítomen v koncentraci 0.37 

± 0.18 µg g-1. 

Čas (d) Galaxolid (µg/g suš. žížal)

1 2 3 1 2 3 Prům. SD

0 56,8 26,8 22,9 1,887 2,783 3,142 2,604 0,646

1 35,4 24,3 26,7 1,195 2,168 1,053 1,472 0,607

3 24,6 22,3 27,3 0,615 0,653 0,421 0,563 0,125

7 29,5 31,4 16,8 0,040 0,006 0,045 0,030 0,022

14 41,5 18,1 25,2 0,010 0,000 0,000 0,003 0,006

21 40,4 39,1 21,6 0,030 0,000 0,000 0,010 0,017

Čas (d) Tonalid (µg/g suš. žížal)

1 2 3 1 2 3 Prům. SD

0 56,8 26,8 22,9 0,046 0,055 0,021 0,041 0,018

1 35,4 24,3 26,7 0,011 0,014 0,041 0,022 0,016

3 24,6 22,3 27,3 0,002 0,000 0,000 0,001 0,001

7 29,5 31,4 16,8 0,000 0,000 0,017 0,006 0,010

14 41,5 18,1 25,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

21 40,4 39,1 21,6 0,007 0,000 0,000 0,002 0,004

Čas (d) Triclosan (µg/g suš. žížal)

1 2 3 1 2 3 Prům. SD

0 56,8 26,8 22,9 0,428 0,603 0,757 0,596 0,165

1 35,4 24,3 26,7 0,367 0,548 0,265 0,393 0,144

3 24,6 22,3 27,3 0,366 0,456 0,448 0,423 0,049

7 29,5 31,4 16,8 0,305 0,353 0,396 0,351 0,046

14 41,5 18,1 25,2 0,292 0,445 0,387 0,375 0,077

21 40,4 39,1 21,6 0,250 0,279 0,582 0,370 0,184

Žížaly (mg suš.)

Žížaly (mg suš.)

Žížaly (mg suš.)
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Obr. 19: Průběh exkrece/eliminace galaxolidu, tonalidu a triclosanu v žížalách (po vyměšení) v průběhu 

21 dní po expozici kalem.  

Vysvětlivky: Výsledky jsou znázorněny jako průměr (µg g-1 suš. žížal) ± výběrová směrodatná odchylka; 

statistický rozdíl je naznačen písmeny (Holm-Sidak P < 0.05). Názvy sloučenin Galaxolid a Tonalid jsou 

uvedeny v anglickém způsobu psaní. Days – počet dnů od přenesení do čisté půdy. 
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Obr. 20: Eliminace galaxolidu a výpočet rychlosti degradace pomocí lineární regrese 

 

Tabulka 24: výsledné koncentrace v ug/g suš. triclosanu, galaxolid a tonalidu v žížalách s uvedením 

hodnoty ln 

 

Vysvětlivky: pouze data pro galaxolid splňovala kritéria pro stanovení rychlosti degradace pomocí lineární 

regrese  

y = -0,51x + 0,957
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Galaxolid

Čas (d)

µg/g suš. ln µg/g suš. ln µg/g suš. ln

0 2,604 0,957 0,041 -3,204 0,596 -0,518

1 1,472 0,387 0,022 -3,808 0,393 -0,933

3 0,563 -0,574 0,001 -6,946 0,423 -0,859

7 0,030 -3,490 0,006 -5,190 0,351 -1,046

14 0,003 -5,740 0,000 0,375 -0,981

21 0,010 -4,598 0,002 -6,070 0,370 -0,994

Galaxolid Tonalid triclosan
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Tabulka 25: Porovnání dostupných dat o bioakumulaci galaxolidu, tonalidu a triclosanu v žížalách. 

Transfer faktor (z kalu do žížal) či bioakumulační faktor (z půdy do žížal) pro tyto polutanty z kalu či z 

půdy obohacené o kal 

           

Polutant  TF, BAF Druh Expozice Reference 

Galaxolid  TF = 0.13 ± 0.03 
Dendrobaena 

veneta 
7 dní 

Současná 

studie 
 BAF = 1.91 ± 

0.47 

 TF = 0.27 ± 0.04 
Dendrobaena 

veneta 
60 dní 

Současná 

studie 
 BAF = 3.7 ± 

0.56 

 BAF = 2.5 
Eisenia fetida 

14 dní (Kinney et al. 

2012)  BAF = 11 56 dní 

Tonalid  TF = 0.024 ± 

0.010 Dendrobaena 

veneta 
7 dní 

Současná 

studie  BAF = 0.34 ± 

0.15 

 TF = 0.07 ± 0.01 
 60 dní 

Současná 

studie  BAF = 1 ± 0.18 

 BAF = 0.33 
Eisenia fetida 

14 dní (Kinney et al. 

2012)  BAF = 0.68 56 dní 

Triclosan  TF = 0.76 ± 0.21 
Dendrobaena 

veneta 
7 dní 

Současná 

studie 
 BAF = 10.9 ± 

3.0 

 TF = 0.15 ± 0.04 
Dendrobaena 

veneta 
60 dní 

Současná 

studie 
 BAF = 2.02 ± 

0.55 

 BAF = 6.7 
Eisenia fetida 

14 dní (Kinney et al. 

2012)  BAF = 5.2 56 dní 

 
BAF = 10 Nespecifikován 2 roky 

(Pannu et al. 

2012) 

 BAF = 4.2 Endogeické žížaly 4 roky 
(Macherius et 

al. 2014) 
 

BAF = 13.9 
Anektické 

(hlubinné) žížaly 
4 roky 
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7.6 Úpravy metody QuESChERS pro stanovení sledovaných mikropolutantů 

 

V průběhu experimentů byla metoda upravena tak, aby bylo možné analyzovat 

vybrané polutanty. Z pilotních měření pomocí spikovaných slepých vzorků bez žížal 

vyplynulo, že použtí PSA pro vyčičtění extraktů výrazně snižuje koncentraci 

organofosfátových zpomalovačů hoření a triclosanu a proto byla v následných analýzách PSA 

vynechána. Problematická byla také analýza bisfenolu A, který byl přítomen ve všech 

vzorcích včetně kontrolního a slepého stanovení a proto bylo od jeho analýzy ustoupeno. 

Vhodné se naopak ukázalo být zkrácení doby třepání vzorku se rozpoustědlem a použití 

čajového extraktu pro „zanesení“ chromatografické kolony společně se standardy před 

samotnou analýzou vzorků, což vedlo ke zlepšení křivek na chromatogramu (odstranění 

„ocásků“ za peaky sledovaných látek – jedná se o vlastní praxi technologa zodpovědného za 

obsluhu plynového chromatografu v institutu NIBIO s mnohaletou praxí v oboru). 

 

Navrhovaná metodika exktrakce pro sledované mikropolutanty: 

 

1) Připravené vzorky jsou buďto vysušeny při pokojové teplotě (půda), příp. v peci při 

40 °C (kal) či odvodněny pomocí lyofilizace nebo s použitím sulfátu sodného (žížaly) 

2) 50 – 60 mg vzorku je naváženo do plastových jednorázových ampulek se šroubovacím 

víčkem 

3) Do každé ampulky je napipetováno 0.1 µg trifenyl fosfátu (laboratorní standard) 

4) Do každé ampulky je napipetováno 1.5 ml zásobního roztoku směsi aceton:hexan 

v poměru 1:1 (včetně min. 3 „slepých“ - blank stanovení) 

5) Ampulky jsou umístěny na vertikální třepačku a třepány po dobu 1 h (800 ot. min1) 

6) Ampulky jsou umístěny do centrifugy, kde jsou centrifugovány po dobu 5 min při 

3000 ot. min-1  

7) Supernatanty jsou odpipetovány do skleněných ampulek s plastovými víčky, které lze 

použít v laboratorním vortexu 

8) Kroky 4-7 jsou zopakovány (třepání pouze 30 min) a supernatanty smíchány 

9) Pro analýzu 4-nonylfenolu je do každého extraktu přidáno 100 mg směsi PSA a 

homogenizováno na laboratorním vortexu 
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10) Pro analýzu galaxolidu, tonalidu, triclosanu a organofosfátů je předchozí krok 

vynechán 

11) 1 ml extraktu je napipetován do GC-ampulky 

12) Extrakty v GC-ampulkách jsou odpařeny do sucha pomocí N2 

13) Obsahy GC-ampulek jsou zotaveny 1 ml toluenu a ampulky uzavřeny 

14) 5 µl vzorku je vstříknuto do plynového chromatografu s hmotnostní spektrometrií 

(GC-MS či GC-MS/MS) 

 

 

Tabulka 26: Koncentrace galaxolidu, tonalidu a triclosanu v kalu Bekkelaget, strukturní vzorec, CAS 

číslo a informace o extrahovatelnosti.  

Polutant Strukturní 

vzorec 

CAS 

Číslo 

LOQ  

(µg g-1 

suš.) 

Zpětné 

získání  

(%, n=3) 

Koncentrace v kalu  

(µg g-1 suš., průměr 

± SD) 

Galaxolid 

 

1222-05-

5 

0.002 103 19.5 ± 8.2 

Tonalid 

 

1506-02-

1 

0.002 99 1.7 ± 0.7 

Triclosan 

 

3380-34-

5 

0.02 98 0.8 ± 0.1 

 
Vysvětlivky: LOQ – mez stanovitelnosti, SD – výběrová směrodatná odchylka 

 

7.7 Vliv aplikace kalů na růst a reprodukci žížal v průběhu 3 generací 

 

V průběhu experimentu byla sledována reprodukce žížal počítáním množství kokonů, 

které během expozice kalem či koňským trusem nakladly a počet vylíhnutých žížal. 

Z naměřených hodnot je patrný významný rozdíl mezi produkcí kokonů v kontrole a v testu.  
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Tabulka 27: Reprodukce žížal v průběhu  

a) 1. generace     b) 2. generace 

                         

Vysvětlivky: SD - výběrová směrodatná odchylka 

 

Tabulka 28: Reprodukce žížal v průběhu 3. generace 

 

Vysvětlivky: SD - výběrová směrodatná odchylka 

č. typ

počet 

kokonů

počet 

vylíhnutých j.

1 k. trus 12 20

2 k. trus 14 21

3 k. trus 18 32

4 k. trus 17 34

5 k. trus 21 29

prům. 16,4 27,2

SD 3,51 6,38

6 kal 46 81

7 kal 41 76

8 kal 42 78

9 kal 38 73

10 kal 43 71

prům. 42 75,8

SD 2,92 3,96

č. typ

počet 

kokonů

počet 

vylíhnutých j.

1 k. trus 8 10

2 k. trus 12 9

3 k. trus 11 10

4 k. trus 10 8

5 k. trus 14 8

prům. 11 9

SD 2,24 1,00

6 kal 36 21

7 kal 29 34

8 kal 30 35

9 kal 34 38

10 kal 30 32

prům. 31,8 32

SD 3,03 6,52

č. typ

počet 

kokonů

počet 

vylíhnutých j.

1 k. trus 3 3

2 k. trus 2 0

3 k. trus 5 2

4 k. trus 1 0

5 k. trus 4 0

prům. 3 1

SD 1,58 1,41

6 kal 29 30

7 kal 38 42

8 kal 31 38

9 kal 28 37

10 kal 24 33

prům. 30 36

SD 5,15 4,64
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Obr. 21: Reprodukce v průběhu 3 generací - počet kokonů 

 

 

Obr. 22: Reprodukce v průběhu 3 generací - počet vylíhnutých jedinců kokon-1 

 

Z naměřených výsledků je patrné, že u kontrolní skupiny se celková reprodukce 

v průběhu 3. generací postupně snižovala - ve druhé generaci došlo ke snížení reprodukce o 

48.6 % (t-test p > 0.05) a ve třetí generaci dále o 67.3 % (t-test p < 0.05). Naproti tomu u 

testované skupiny došlo nejprve ve druhé generaci ke snížení celkové reprodukce o 43.5 % (t-

test p > 0.05) a následně pak ke zvýšení reprodukce ve třetí generaci o 29 % (t-test p < 0.05). 
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Tabulka 29: Růst žížal v průběhu  

a) 1. generace                             b) 2. generace   c) 3. generace 

    

Vysvětlivky: SD - výběrová směrodatná odchylka 

   

 

Obr. 23: Růst žížal v průběhu 3 generací 

 

Z naměřených dat lze vidět, že jak u kontrolní, tak u testované skupiny došlo 

k nejvyššímu růstu jedinců ve 2. generaci. Zatímco u kontrolní skupiny byl růst oproti 1. 

generaci vyšší o 15.2 % (t-test p < 0.05), u testované skupiny byl růst vyšší o 5.15 % (t-test 

p > 0.05). Ve třetí generaci došlo k poklesu růstu jedinců u obou skupin. Zatímco v kontrolní 

skupině byl celkový průměrný růst ve třetí generaci na začátku reprodukčního období nižší o 

č. typ prům. váha (g)

1 k.trus 0,51

2 k.trus 0,4

3 k.trus 0,62

4 k.trus 0,32

5 k.trus 0,78

prům. 0,53

SD 0,18

6 kal 2,15

7 kal 2,42

8 kal 2,23

9 kal 1,67

10 kal 2,60

prům. 2,21

SD 0,35

č. typ prům. váha (g)

1 k.trus 0,56

2 k.trus 0,74

3 k.trus 0,6

4 k.trus 0,72

5 k.trus 0,41

prům. 0,61

SD 0,13

6 kal 1,88

7 kal 2,32

8 kal 2,2

9 kal 2,4

10 kal 2,84

prům. 2,33

SD 0,35

č. typ prům. váha (g)

1 k. trus 0,21

2 k. trus 0,3

3 k. trus 0,25
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40.3 % než ve druhé generaci (t-test p > 0.05), u skupiny vystavené kalu došlo k poklesu o 

4.3 % (t-test p < 0.05). 

 

Tabulka 30: PLFA analýza výměšků žížal ve 3. generaci 

 

Vysvětlivky:  

G+ grampozitivní b. 

G- gramnegativní b. 

F – houby 

AB – aktinobakterie 

PTZ – protozoa 

 

Z analýzy fosfolipidových mastných kyselin jsou patrné rozdíly v zastoupení 

jednotlivých kategorií mikroorganismů u žížal vystavených působení kalu a u kontrolní 

skupiny, která byla krmena koňským trusem. U kontrolní skupiny byla nejvyšší průměrná 

koncentrace grampozitivních bakterií ve vzorcích  332.3 ± 50.02 nmol g-1 suš., zatímco u 

vzorků vystavených kalu byla jejich koncentrace vyšší o 5 % a činila 349.04 ± 43.4 nmol g-1 

suš. Průměrná koncentrace gramnegativních bakterií byla v kontrolních vzorcích žížal 280.6 ± 

102.6 nmol g-1 suš., přičemž u žížal vystavených kalu byla vyšší o 39.5 % a byla 391.5 ± 

162.8 nmol g-1 suš. Houby byly v kontrolních vzorcích zastoupeny v průměrné koncentraci 

211.2 ± 38.9 nmol g-1 suš., zatímco u vzorků vystavených kalu byla jejich koncentrace vyšší o 

51 % a činila 318.5 ± 269 nmol g-1 suš. Aktinobakterie byly ve vzorcích vystavených kalu 

přítomny v průměrné koncentraci 49.4 ± 40.3 nmol g-1 suš., zatímco u kontrolní skupiny byla 

jejich koncentrace o 17.8 % vyšší a činila 60.04 ± 10 nmol g-1 suš. Koncentrace protozoa 

nebyly brány v úvahu kvůli příliš vysoké variabilitě výsledků - v kontrolní skupině nebyla 
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protozoa přítomna vůbec, zatímco u skupiny vystavené kalu byla jejich neměřená koncentrace 

46.7 ± 81 nmol g-1 suš.  

 

7.8 Porovnání výsledků s již publikovanými daty 

 

Měření koncentrace 4-nonylfenolu v půdě ukázalo na jeho dvoufázovou degradaci 

s rapidní úvodní fází a pomalejší následnou fází, což odpovídá dříve publikovaným 

výsledkům (Topp a Starratt 2000; Brown et al. 2009; Soares et al. 2008). Ryhlost degradace 

nonylfenolu aplikovém v kalu však může probíhat pomaleji, díky jeho vazbě na organickou 

složku kalu. Na rozdíly v rychlosti degradace bisfenolu A a triclosanu při spikování a při 

aplikaci formou kalu upozorňuje např. (Langdon et al. 2013). 

V průběhu experimentu s 4-nonylfenolem nebyla pozorována jeho toxicita v žížalách 

Aporrectodea caliginosa měřená úhynem nebo inhibicí růstu. Nonylfenol byl spikován do 

půdy v koncentraci 25 mg kg-1, což je přibližná hodnota EC10 pro reprodukci tohoto druhu 

v půdě LUFA (Krogh et al. 1996). Koncentrace 4-nonylfenolu v žížalách byla po 28 dnech 

0.79 ± 0.02 µg g-1 suš., zatímco po 120 dnech byla jeho koncentrace vyšší a dosahovala 1.66 

± 0.13 µg g-1 suš. Transfer faktor půda-žížaly po 28 dnech byl 0.03 a po 120 dnech 0.07. 

S ohledem na snižující se rychlost degradace 4-nonylfenolu spikovaného do půdy je možné 

usoudit, že by se hodnota transfer faktoru mohla ještě mírně zvýšit, pokud bychom žížaly 

ponechali v půdě po delší dobu. Kinney et al. (2008) měřil koncentraci 77 polutantů 

(indikátorů antropogenního odpadu) v žížalách po aplikaci kalů na zemědělskou půdu. 

Koncentrace nonylfenolu (směs izomerů) byla v žížalách (nespecifikovaný druh) 3.75 µg g-1 

suš. a odpovídala tak transfer faktoru v tomto testu TF = 2.05 (koncentrace nonylfenolu v kalu 

byla 7.7 µg g-1 suš.). Chybějící informace o druhu žížal však ztěžují porovnání, protože se 

může jednat o epigeické druhy, které se živí organickou hmotou v kalu a kromě dermální 

cesty tak dochází ke vstupu polutantů i formou ingesce. Při experimentu byly některé žížaly 

při vzorkování pozorovány v hibernační pozici, což může být ovlivněno jak samotným 

spikováním, tak i jinými faktory (roční období, obsah vody v půdě, apod.) 

Po 7-denní expozici kalem byly koncentrace sledovaných polutantů v žížalách 2.6 ± 

0.6 µg g-1 suš. pro galaxolid, 0.04 ± 0.02 µg g-1 suš. pro tonalid a 0.6 ± 0.2 µg g-1 suš. pro 

triclosan, zatímco po 60-denní expozici byly koncentrace 5.2 ± 0.79 µg g-1 suš. pro galaxolid, 
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0.12 ± 0.02 µg g-1 suš. pro tonalid a 0.11 ± 0.03 µg g-1 suš. pro triclosan. Chybějící 

ekotoxikologická data spojující koncentraci těchto polutantů v organismech s jejich toxicitou 

však neumožňují určit, zda jsou tyto koncentrace pro žížaly nebezpečné. Nicméně v dřívější 

studii, při které byla koncentrace triclosanu spikovaného do kalu smíchaného s půdou 0.5 – 1 

µg g-1 suš. (Pannu et al. 2012) nevedlo toto rozmezí koncentrací k letálnímu efektu. Toto je 

v souladu s výsledky provedené kinetické studie, při které byla koncentrace triclosanu v kalu 

0.8 µg g-1 suš. Wang et al. (2015) určil akutní a chronickou toxicitu galaxolidu v půdě pro 

žížaly Eisenia fetida. EC50 pro přežití žížal po 14 dnech expozice byla 188 (95 % interval 

spolehlivosti 168-211) µg g-1. EC10 pro produkci kokonů byla 9.2 (95 % IS 8-10) µg g-1, 

zatímco EC10 pro počet vylíhnutých jedinců byla 6.8 (95 % IS 5.8-7.8) µg g-1. V kontextu 

endokrinních disruptorů mají efekty na funkci hormonálního a nervového systému tendenci se 

projevit už při nízkých až velmi nízkých koncentracích těchto látek ve srovnání 

s koncentracemi způsobujícími zvýšenou mortalitu. Doba vnitřní expozice k polutantům zde 

hraje rovněž významnou roli a má za následek, že látky jako galaxolid mohou být méně 

problematické pro půdní bezobratlé organismy díky svému krátkému biologickému poločasu 

rozkladu. 

Eliminace galaxolidu, tonalidu a triclosanu z žížal byla sledována po dobu 21 dnů a 

ukázalo se, že syntetická pižma mohou být efektivně eliminována či metabolizována. 

Koncentrace v žížalách byla pod mezí stanovitelnosti pro galaxolid po 14 dnech a pro tonalid 

po 3 dnech od začátku eliminace, což ukazuje na krátký biologický poločas rozkladu těchto 

látek v žížalách. Data o eliminaci galaxolidu nám umožnila vypočítat rychlost jeho degradace, 

která byla 0.51 d-1 a odpovídá poločasu rozkladu 1.36 d. Difrancesco et al. (2004) ve své 

studii sledovala degradaci galaxolidu z kalu, aplikovaném na zemědělskou půdu bez použití 

žížal po dobu 1 roku a vypočítala průměrný poločas jeho rozkladu v půdě 140 – 145 dní. Je 

tedy zřejmé, že při experimentu probíhala degradace v žížalách mnohem rychleji, což otvírá 

možnosti dalšího výzkumu pro využití těchto organismů v bioremediaci. V případě triclosanu 

byla naopak pozorována bioakumulace v žížalách s výslednou koncentrací 0.370 ± 0.184 µg 

g-1 suš. po 21 dnech od expozice. U triclosanu byla dříve prokázána schopnost zvyšovat 

aktivitu katalázy v žížalách Eisenia fetida ve 28-denní expozici v půdě s koncentrací 

triclosanu 10 mg kg-1 a zvyšovat aktivitu superoxid dismutázy při 50 mg kg-1 (Lin et al. 

2012). Biologická rezistence triclosanu v žížalách může znamenat riziko jeho přenosu 

v potravním řetězci (např. pro ptáky, hlodavce či krtky), nicméně nebylo možné nalézt 

literaturu, která by se blíže věnovala tématu přenosu triclosanu v terestrických ekosystémech. 
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Na perzistenci triclosanu v zemědělské půdě po aplikaci kalů poukazuje např. ve své studii 

Langdon et al. (2012). 

Toxicita kalu pro žížaly byla sledována u třech po sobě jdoucích generacích, při čemž 

u ani jedné z generací nebyla zaznamenána toxicita pro dospělce v uvedeném množství 

aplikovaného kalu na půdu. Ve druhé generaci byl zaznamenán pokles reprodukce jak u 

kontrolní skupiny, tak u skupiny vystavené kalu, přičemž tyto hodnoty ale nebyly statisticky 

významné. Ve třetí generaci došlo u skupiny vystavené kalu ke zvýšení reprodukce o 29 %, 

zatímco u kontrolní skupiny reprodukce dále klesala. Pokles reprodukce žížal ve druhé 

generaci ve stejném médiu může být typickým projevem adaptace organismů; zejména u 

skupiny vystavené kalu se zdá tento scénář být pravděpodobný, jelikož laboratorní chov žížal 

nebyl kalu dříve vystaven. Pokles reprodukce žížal v kontrolní skupině v průběhu celého 

experimentu může být vysvětlen nedostatkem důležitých nutrientů v koňském trusu, ale také 

vlivem celkově klesajícího počtu jedinců v populaci, což může být také důvod k poklesu růstu 

jedinců, jak bylo již prokázáno dřívější studií (Neuhauser et al. 1980).  
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8 Aplikace výsledků pro technologii úpravy kalů 

 

Na základě zjištěných výsledků v experimentech lze uvést, že žížaly mohou být 

vhodnými organismy pro vermikompostování či bioremediaci kalu. V prvním experimentu 

bylo zjištěno, že žížaly mohou odolávat i vysokým koncentracím 4-nonylfenolu v půdě, 

pokud je do půdy spikován. V experimentu, při kterém byla sledována kinetika eliminace 

galaxolidu, tonalidu a triclosanu bylo dále ověřeno, že kal nebyl pro žížaly toxický a 

docházelo zároveň k bioakumulaci  sledovaných polutantů. Ve třetím experimentu, při kterém 

byl sledován dlouhodobý vliv kalu na růst a toxicitu v žížalách ve třech po sobě jdoucích 

generacích bylo ověřeno, že kal způsobuje viditelný nárůst hmotnosti žížal v porovnání 

s kontrolou. Úspěšnost použití žížal jako prostředku pro vermikompostování kalu ověřil např. 

Ludibeth et al., (2012). 

Možnost použití žížal k bioremediaci kalů je však závislá na použité technologii pro 

úpravu a hygienizaci kalů. Aby žížaly rostly a množily se, je zapotřebí, aby měly dostatečný 

přísun organické hmoty a optimální okolní podmínky pro činnost bakterií v trávícím traktu. 

Žížaly žíjí v aerobním prostředí a  preferují hodnotu okolního pH v rozmezí 6 – 7, u druhu 

Eisenia fetida je to 5 – 9, (Edwards C.A. 1996); v kyselejším či zásaditějším prostředí dochází 

k buněčné otravě a úniku žížal do okolního prostředí. 

 Kritickými problémy při hygienizaci kalu vápnem jsou přítomnost CaO v substrátu a 

tvorba amoniaku. Teplota kalu po vyvápnění dosahuje až 55 °C a hodnota pH stoupá až k 12. 

Při styku žížal s práškovým CaO dochází k jejich popálení a smrti díky reakci CaO a vody 

v těle žížal (obsah vody v žížalách je až 90 %) za vzniku CaOH2 (hašené vápno), které žížaly 

rozleptá. Žížaly tolerují jen velice nízké koncentrace amoniaku v okolním prostředí (< 0.5 mg 

g1 substrátu) a teplotní rozmezí mezi max. 4 – 30 °C. V případě úpravy kalu vápněním by 

proto bylo možné bioremediaci žížalami zařadit až po ukončení procesu hygienizace, kdy 

okolní podmínky dovolí žížalám růst a reprodukci. 

Nabízí se i zařazení vermikompostování za takové metody hygienizace kalů, při 

kterých dojde k odstranění patogenních mikroorganismů  termickou cestou, jako např. 

pasterizace či termofilní aerobní stabilizace. 
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Závěr a diskuse 

 

Data získaná z experimentu s 4-nonylfenolem ukázala, že ačkoli je do minerální půdy 

spikován v koncentraci, která je výrazně pod limitem, navrhovaným Evropskou komisí (50 

mg kg-1), může být v půdě přítomen i po 4 měsících od spikování a během této doby 

bioakumulován žížalami. 

Rychlost degradace polutantů v půdě je kromě mnoha jiných faktorů závislá i na 

obsahu huminových kyselin. Data z provedeného experimentu ukazují na rapidní úvodní 

rozklad nonylfenolu spikovaného v minerální půdě, který by však v organické půdě mohl 

probíhat mnohem pomaleji. 

Důvodem pro nenalezení 4-NP v ječmeni může být efektivnější rostlinná bariéra pro 

vstup organických polutantů, která je slabší u žížal, živících se organickou hmotou v půdě a 

mající přímý kontakt s polutanty skrz svůj zažívací trakt. Na rozhraní půda-kořen, kde jsou 

mikroorganismy vysoce aktivní, může také docházet k rychlejšímu rozkladu již tak nízkých 

koncentrací 4-NP po prvotním rapidním rozložení, následujícím spikování. 

Z výsledků experimentů s kalem vyplynulo, že použití kalů v běžné dávce (5 t suš. 

rok1), může mít za následek bioakumulaci některých polutantů v žížalách. Díky měření 

eliminace těchto polutanů z žížal v čisté půdě v průběhu 3 týdnů od expozice bylo dokázáno, 

že žížaly mohou některé polutanty efektivně eliminovat, zatímco jiné podléhají eliminaci či 

biodegradaci mnohem pomaleji. 

Koncentrace kontaminantů, jimž jsou organismy vystaveny, jsou nejvyšší krátce po 

aplikaci kalů na zemědělskou plochu a očekává se, že díky abiotickým a biotickým procesům 

se tyto koncentrace časem sníží. Toto je důležité zejména u polutantů s krátkým poločasem 

rozkladu a znamená to, že vzorkování po několika týdnech, jako je tomu u mnoha 

standardizovaných procedur (viz ISO, OECD), se nemusí shodovat s vrcholnou koncentrací 

polutantů v půdě. Toxické efekty polutantů jsou často nejvyšší v době jejich nejvyšší 

koncentrace a i krátká expozice organismů této koncentraci může způsobit chronické či 

genotoxické efekty. Informace o vrcholné koncentraci společně s toxikokinetickými aspekty 

jsou proto nezbytná pro popis rizik spojených s aplikací kalů, příp. jiných půdu-zlepšujících 

hmot. Ve druhém experimentu byly stanoveny transfer faktory kal-žížaly po 7-denní expozici 
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kalem. Transfer faktory byly založeny na koncentracích polutantů v kalech, namísto 

koncentrací v půdě. Důvodem, proč byl zvolen tento přístup je, že druh žížal, použitý 

v experimentu, se živí organickou hmotou na povrchu půdy a pouze minimálním množstvím 

půdy a také to, že objem půdy v tomto druhu experimentu může být libovolný, což může mít 

za následek vysokou variabilitu koncentrace polutantů z kalu v půdě a tím i vysokou 

variabilitu výsledných transfer faktorů. Abychom přiblížili tento argument, byly stanoveny 

transfer faktory půda-žížaly a výsledné hodnoty byly uvedeny jako BAF v tabulce 21. 

Hodnoty jasně ukazují rozdíly ve výpočtu transfer faktoru kal-žížaly a půda-žížaly. 

V porovnání s experimenty, kdy jsou polutanty do půdy spikovány, mohou mít 

organické látky v kalech nižší biodostupnost pro organismy a to díky několika faktorům, jako 

např. precipitaci v průběhu čistírenského procesu, stabilizačním procesům, či stárnutí kalu 

v průběhu jeho skladování a manipulace s ním. Žížaly se také mohou vyvarovat2 konzumaci 

kalu, což může mít efekt na expozici a příjem polutantů.  

Další z faktorů, které mohou mít vliv na expozici, je, zda je kal zapraven do půdy či 

aplikován na její povrch. Způsob aplikace kalu má vliv jak na to, které organismy přijdou 

s kalem do styku, tak i na rychlost degradace polutantů v kalu obsažených. V průběhu 

experimentů s kalem nám jeho umístění na povrch umožnilo ověřit, že se žížaly kalem 

skutečně živily a nikoli se mu vyhýbaly. Tento zvolený přístup také zajistil, že ingesce kalu a 

jeho mikrobiální degradace nebyly omezeny nízkým obsahem kyslíku, jako tomu může být u 

jílovitých půd. 

Zatímco mnoho z chemikálií, které jsou běžně přítomny v čistírenském kalu, jsou 

považovány za neproblematické díky své rychlé degradaci, při experimentu bylo dokázáno, že 

žížaly mohou být vystaveny vysokým a dlouhotrvajícím koncentracím, zejména pro triclosan, 

což zvyšuje riziko triclosanu a jeho metabolitů působit toxické efekty, chronickou toxicitu, či 

efekty spojené s endokrinně-disruptivními vlastnostmi. Ve vztahu k čistírenským 

technologiím a technologiím úpravy kalů je zřejmé, že přestože kal nevykazuje akutní 

toxicitu, může docházet k bioakumulaci polutantů v kalu obsažených a nemusí přitom jít o 

význámné koncentrace. 

                                                 

 

2 Přeloženo z angl. avoidance – což je běžný termín v toxikologii, autor k němu však nenalezl český ekvivalent. 
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Příloha A: Analýzy kalů (Bekkelaget, Moss a Sandefjord) v letech 2012 - 2013 

Tabulka A1: Analýza kalů Sandefjord (SAN), Moss (MOV), Bekkelaget (BEK), Nord-Jæren (IVAR), Fredrikstad (FREVAR) a Ottestad (HIAS) 14.11.2012.  

 

From: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 173, N-0277 Oslo. Tlf. +47 2213 1800.  Faks. +47 2252 5177.  Email:  info.on@alsglobal.com

To: Bioforsk Jord og miljø  Ref: Erik Joner  [erik.joner@bioforsk.no]

Program:     JORD

Ordernumber: N1210787  ( 2110818.05; Bio-slam )

Report created: 2012-11-14 by Rikke.Krefting

ELEMENT SAMPLE SAN  frysetørket MOV  frysetørket BEK frysetørket IVAR frysetørket FREVAR frysetørket HIAS frysetørket

TCPP (Tri-Klor-Isopropylfosfat) mg/kg TS 1,3 1 1,5 1,2 0,62 0,68

TCEP (Tri-Klor-Etylfosfat) mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 <0.10

TBP (Tri-N-Butylfosfat) mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 <0.20

TDCP (Tri-(Diklorpropyl)-fosfat mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

TCrP (Tri-Kresylfosfat) mg/kg TS n,d n,d n,d n,d n,d n,d

TPhP (Tri-Fenylfosfat) mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Tørrstoff (G) % 91,4 89,1 92,8 91,9 92,5 89,1

TetraBDE µg/kg TS 14 13 15 13 6,7 14

PBDE-47 µg/kg TS 14 13 12 13 6,7 14

PentaBDE µg/kg TS 28 22 20 27 12 26

PBDE-99 µg/kg TS 24 19 16 23 9,9 22

PBDE-100 µg/kg TS 4,4 3,2 3,5 3,7 1,9 3,5

HeksaBDE µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10

HeptaBDE µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10

OktaBDE µg/kg TS <15 <15 <15 67 <15 28

NonaBDE µg/kg TS <25 46 36 200 <25 77

DekaBDE (PBDE-209) µg/kg TS 410 900 420 1900 240 390

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) µg/kg TS <25 <25 <25 <25 <25 <25

Dekabrombifenyl (DeBB) µg/kg TS <25 <25 <25 <25 <25 <25

Heksabromsyklododekan (HBCD) µg/kg TS <25 <25 <25 <25 <25 <25

C10-Alkyl-Bensensulfonat mg/kg TS 75 120 42 64 180 37

C11-Alkyl-Bensensulfonat mg/kg TS 370 535,9 190 330 790 160

C12-Alkyl-Bensensulfonat mg/kg TS 530 700 250 510 1000 210

C13-Alkyl-Bensensulfonat mg/kg TS 470 600 220 470 860 180

C14-Alkyl-Bensensulfonat mg/kg TS 6,1 6,6 <5.0 6,5 10 <5.0

Musk amberette µg/kg TS 12 29 18 110 39 17
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Vysvětlivky: TS – sušina, frysetørket – lyofilizované vzorky kalu 

Tabulka A2: Analýza na vzorcích čerstvého, nevysušeného kalu 

 

Musk xylene µg/kg TS <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Musk moskene µg/kg TS <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Musk tibetene µg/kg TS <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Musk ketone µg/kg TS <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Cashmerane µg/kg TS 35 87 36 8,9 23 63

Celestolide µg/kg TS 55 69 34 11 19 42

Phantolide µg/kg TS n,d n,d n,d n,d n,d 13

Traseolide µg/kg TS 48 63 34 33 19 46

Galaxolide µg/kg TS 4600 8400 3400 370 1800 6500

Tonalide µg/kg TS 1700 2100 1200 1200 860 1500

Galaxolide lactone µg/kg TS 33000 9200 4200 8200 4700 3100

2-amino musk xylene µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10

4-amino musk xylene µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10

2-amino musk ketone µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10

ELEMENT SAMPLE SAN fersk MOV fersk BEK fersk IVAR fersk FREVAR  fersk HIAS  fersk VEAS fersk

Tørrstoff (G) % 23,5 20,6 28,2 89,2 31,3 28,7 45,3

Naftalen mg/kg TS <0.30 <0.35 <0.25 0,2 0,35 0,28 0,26

Acenaftylen mg/kg TS <0.30 <0.35 <0.25 <0.050 <0.25 <0.25 <0.20

Acenaften mg/kg TS <0.30 <0.35 <0.25 <0.050 <0.25 <0.25 <0.20

Fluoren mg/kg TS <0.30 <0.35 <0.25 0,24 <0.25 <0.25 <0.20

Fenantren mg/kg TS 0,4 <0.35 0,53 0,55 0,35 0,45 1,2

Antracen mg/kg TS <0.30 <0.35 <0.25 <0.050 <0.25 <0.25 0,24

Fluoranten mg/kg TS <0.30 <0.35 0,34 0,17 <0.25 <0.25 0,93

Pyren mg/kg TS <0.30 <0.35 0,39 0,28 <0.25 <0.25 0,71

Benso(a)antracen^ mg/kg TS <0.30 <0.35 <0.25 <0.050 <0.25 <0.25 0,42

Krysen^ mg/kg TS <0.30 <0.35 <0.25 0,054 <0.25 <0.25 0,35

Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS <0.30 <0.35 <0.25 <0.050 <0.25 <0.25 0,31

Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS <0.30 <0.35 <0.25 <0.050 <0.25 <0.25 <0.20

Benso(a)pyren^ mg/kg TS <0.30 <0.35 <0.25 0,21 <0.25 <0.25 0,31

Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS <0.30 <0.35 <0.25 <0.050 <0.25 <0.25 <0.20

Benso(ghi)perylen mg/kg TS <0.30 <0.35 <0.25 0,084 <0.25 <0.25 <0.20

Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS <0.30 <0.35 <0.25 0,052 <0.25 <0.25 <0.20
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Vysvětlivky: TS - sušina

Sum PAH-16 mg/kg TS 0,4 n,d. 1,26 1,84 0,7 0,73 4,73

Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS n,d. n,d. n,d. 0,316 n,d. n,d. 1,39

Bisfenol A mg/kg TS 0,29 0,31 0,46 0,73 0,93 2,2 0,31

Fenol mg/kg TS 0,47 0,3 <0.10 0,5 <0.10 0,14 0,79

o-Kresol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

m-Kresol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 0,33 <0.10 <0.10 <0.10

p-Kresol mg/kg TS 5,5 1,7 1,1 0,35 0,48 <0.10 <0.10

2,3-Dimetylfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,4-Dimetylfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,5-Dimetylfenol mg/kg TS <0.10 0,73 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,6-Dimetylfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

3,4-Dimetylfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

3,5-Dimetylfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2-Etylfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

3-Etylfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 0,24 <0.10 <0.10 <0.10

4-Etylfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,4,6-Trimetylfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,3,5-Trimetylfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2-n-Propylfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

4-n-Propylfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 0,37 <0.10 <0.10 <0.10

2-Isopropylfenol mg/kg TS <0.10 0,12 <0.10 <0.10 <0.10 0,17 <0.10

3-tert-Butylfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

4-n-Nonylfenol mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.040 <0.020 <0.030 <0.060 <0.020

4-iso-Nonylfenol (tekn.) mg/kg TS 3,6 3,8 5 13 3,8 4,9 4,4

4-t-Oktylfenol mg/kg TS 0,11 0,12 0,29 0,33 0,11 0,15 0,15

NP1EO mg/kg TS 2,1 2,5 1,6 7,7 2,9 6,1 2,4

NP2EO mg/kg TS <0.50 <0.50 <0.40 <0.30 <0.30 <0.30 <0.40

NP3EO mg/kg TS <2.0 <1.5 <2.0 <11 <0.90 <0.90 <1.4

OP1EO mg/kg TS <0.050 0,068 0,046 0,11 0,11 0,26 0,13

OP2EO mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.040 <0.085 <0.030 <0.030 <0.020

OP3EO mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.040 <0.050 <0.030 <0.060 0,11
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Vysvětlivky: TS - sušina

ELEMENT SAMPLE VEAS, fersk IVAR, fersk FREVAR, fersk HIAS, fersk

Tørrstoff (G) % 45,3 89,2 31,3 28,7

2-Monoklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

3-Monoklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

4-Monoklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,3-Diklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,4+2,5-Diklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,6-Diklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

3,4-Diklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

3,5-Diklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,3,4-Triklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,3,5-Triklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,3,6-Triklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,4,5-Triklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,4,6-Triklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

3,4,5-Triklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,3,4,5-Tetraklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.15 <0.10

2,3,4,6-Tetraklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

2,3,5,6-Tetraklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Pentaklorfenol mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Dimetylftalat mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.050 <0.050

Dietylftalat mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

Di-n-propylftalat mg/kg TS <0.15 <0.50 <0.15 <0.10

Di-n-butylftalat (DBP) mg/kg TS <0.20 <0.10 <0.20 <0.050

Di-isobutylftalat mg/kg TS <0.050 0,39 <0.050 <0.10

Di-pentylftalat (DPP) mg/kg TS <0.50 <0.050 <0.60 <1.2

Di-n-oktylftalat (DNOP) mg/kg TS <0.30 <1.2 <0.15 <0.20

Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) mg/kg TS 13 43 16 6,6

Butylbensylftalat (BBP) mg/kg TS <0.050 0,47 <0.20 <0.050

Di-sykloheksylftalat mg/kg TS 0,16 0,28 <0.15 0,1

Oktametylsyklotetrasiloksan mg/kg 0,02 0,016 <0.010 0,011

Dekametylsyklopentasiloksan mg/kg 0,34 0,11 0,13 0,16

Dodekametylsykloheksasiloksan mg/kg <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Triklosan mg/kg TS 1,8 5,1 1,2 2

Please note: This report is preliminary and does not contain all relevant information.

For the definitive and complete reporting of the results, reference is made to the

corresponding signed final report from ALS Laboratory Group Norway AS
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Tabulka A3: Analýza alkylfenolů a jejich etoxylátů v kalech Bekkelaget a Sandefjord 10.10. 2013 

(nepublikovaná data).  

 

Vysvětlivky: TS - sušina 

From: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 173, N-0277 Oslo. Tlf. +47 2213 1800.  Faks. +47 2252 5177.  Email:  info.on@alsglobal.com

To: Bioforsk Jord og miljø  Ref: Erik Joner  [erik.joner@bioforsk.no]

Program:     JORD

Ordernumber: N1311251  ( 2110818.04; Biosolids )

Report created: 2013-10-10 by cheau-ling.poon

ELEMENT SAMPLE Prøve 1 (BEK2) slam Prøve 2 (IVAR2) slam

Tørrstoff (G) % 27,6 89,4

4-n-Nonylfenol mg/kg TS <0.040 <0.015

4-iso-Nonylfenol (tekn.) mg/kg TS 3 7,4

4-t-Oktylfenol mg/kg TS 0,29 0,021

NP1EO mg/kg TS 6,1 6,3

NP2EO mg/kg TS <0.40 <0.18

NP3EO mg/kg TS <0.40 <0.65

OP1EO mg/kg TS 0,36 0,043

OP2EO mg/kg TS <0.040 <0.010

OP3EO mg/kg TS <0.040 <0.010

Please note: This report is preliminary and does not contain all relevant information.

For the definitive and complete reporting of the results, reference is made to the

corresponding signed final report from ALS Laboratory Group Norway AS
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Tabulka A4: Analýza kalu Bekkelaget 25.10.2013. TS - suš. 

 

Vysvětlivky: TS - sušina 

From: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 173, N-0277 Oslo. Tlf. +47 2213 1800.  Faks. +47 2252 5177.  Email:  info.on@alsglobal.com

To: Bioforsk Jord og miljø  Ref: Erik Joner  [erik.joner@bioforsk.no]

Program:     JORD

Ordernumber: N1311546  ( 2110818.05; Bio-slam )

Preliminary report created: 2013-10-25 by cheau-ling.poon

ELEMENT SAMPLE BEK 3 slam

TCPP (Tri-Klor-Isopropylfosfat) mg/kg TS 0,23

TCEP (Tri-Klor-Etylfosfat) mg/kg TS <0.10

TBP (Tri-N-Butylfosfat) mg/kg TS <0.10

TDCP (Tri-(Diklorpropyl)-fosfat mg/kg TS <0.10

TCrP (Tri-Kresylfosfat) mg/kg TS <0.80

TPhP (Tri-Fenylfosfat) mg/kg TS <0.10

TIBP (Tri-Iso-Butylfosfat) mg/kg TS <1.0

ToCrP (Tri-o-Kresylfosfat) mg/kg TS <0.10

TBEP (Tri-(2-Butoksietyl)fosfat mg/kg TS <0.50

EHDPhP (2-etylheksyl-di-fenylfosfat) mg/kg TS 0,12

DBPhP (Dibutylfenylfosfat) mg/kg TS <0.50

DPhBP (Difenylbutylfosfat) mg/kg TS <0.50

TEHP (Tri(2-etylheksyl)fosfat) mg/kg TS <0.10

TetraBDE µg/kg TS 26

PBDE-47 µg/kg TS 22

PentaBDE µg/kg TS 7,8

PBDE-99 µg/kg TS 4

PBDE-100 µg/kg TS 3,8

HeksaBDE µg/kg TS 3

HeptaBDE µg/kg TS <5.0

OktaBDE µg/kg TS <10

NonaBDE µg/kg TS 92

DekaBDE (PBDE-209) µg/kg TS 390

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) µg/kg TS 11

Dekabrombifenyl (DeBB) µg/kg TS <50

Heksabromsyklododekan (HBCD) µg/kg TS <50

Bisfenol A mg/kg TS 1,5

Dimetylftalat mg/kg TS <0.20

Dietylftalat mg/kg TS <0.20

Di-n-propylftalat mg/kg TS <0.20

Di-n-butylftalat (DBP) mg/kg TS <0.20

Di-isobutylftalat mg/kg TS <0.30

Di-pentylftalat (DPP) mg/kg TS <0.20

Di-n-oktylftalat (DNOP) mg/kg TS <0.20

Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) mg/kg TS 8,1

Butylbensylftalat (BBP) mg/kg TS <0.20

Di-sykloheksylftalat mg/kg TS <0.20
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Vysvětlivky: TS - sušina   

Triklosan mg/kg TS 1,6        

Musk amberette µg/kg TS 23

Musk xylene µg/kg TS <2.0

Musk moskene µg/kg TS <2.0

Musk tibetene µg/kg TS <2.0

Musk ketone µg/kg TS <2.0

Cashmerane µg/kg TS 40

Celestolide µg/kg TS 34

Phantolide µg/kg TS <2.0

Traseolide µg/kg TS 62

Galaxolide µg/kg TS 11000

Tonalide µg/kg TS 1400

Galaxolide lactone µg/kg TS 1200

2-amino musk xylene µg/kg TS <5.0

4-amino musk xylene µg/kg TS <5.0

2-amino musk ketone µg/kg TS <5.0

Please note: This report is preliminary and does not contain all relevant information.

For the definitive and complete reporting of the results, reference is made to the

corresponding signed final report from ALS Laboratory Group Norway AS
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Příloha B: Chromatogram triclosanu, galaxolidu a tonalidu při analýze 

v žížalách 

 

Obr. B1: Chromatogram triclosanu, galaxolidu a tonalidu ze dne 20.11.2015 
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