
Chem. Listy 103, 236−242 (2009)                                                                                                                                      Cena Merck 

236 

Přítomnost nitroskupiny v molekule Bifenoxu a její 
snadná redukovatelnost umo�ňují stanovení tohoto herbici-
du elektrochemickými metodami, jejich� výhodami oproti 
mnohem populárněj�ím metodám chromatografickým jsou 
např. ni��í pořizovací i provozní náklady a mo�nost stano-
vení ve velmi �irokém koncentračním rozmezí od 10�3 do 
10�12 mol l−1 . Elektrochemické chování Bifenoxu bylo ji� 
dříve sledováno pomocí DC polarografie a cyklické  volta-
metrie24,25 na rtuťových elektrodách. Jako základní elektro-
lyty byly pou�ity tetraalkylamonium hexafluorofosfáty 
v acetonitrilu či dimethylsulfoxidu. Za těchto podmínek 
dochází k jednoelektronové reverzibilní redukci nitrosku-
piny na radikál-anion následované při negativněj�ích po-
tenciálech tříelektronovou ireverzibilní redukcí radikál-
aniontu na hydroxylaminoderivát. Druhá redukce je silně 
ovlivněna koncentrací a typem tetraalkylamoniového kati-
ontu základního elektrolytu. S rostoucí velikostí kationtu 
dochází k posunu půlvlnového potenciálu redukce 
k negativněj�ím hodnotám a toté� platí pro zředěněj�í roz-
toky tetraalkylamonium hexafluorofosfátů. DC polarogra-
fií a diferenční pulsní polarografií na kapající rtuťové elek-
trodě (DME) byl studován vliv pH na chování Bifenoxu 
v prostředí 33% ethanolu. V rozmezí pH 2�12 byl Bifenox 
redukován v jedné čtyřelektronové vlně odpovídající re-
dukci nitroskupiny na hydroxylaminoskupinu. V kyselej-
�ím prostředí byla tato vlna doprovázena při negativněj�ích 
potenciálech dvouelektronovou vlnou redukce hydroxyla-
minoskupiny na aminoskupinu. V silně kyselém roztoku 
do�lo k překryvu těchto dvou vln a Bifenox byl redukován 
pouze v jedné �estielektronové vlně26.  

Ideálními elektrodami pro elektrochemické redukce 
jsou pochopitelně elektrody rtuťové, av�ak obavy 
z toxicity rtuti a přísné ekologické a bezpečnostní předpisy 
vedou k vývoji nových elektrodových materiálů, mezi 
nimi� vynikají netoxické pevné amalgámové elektrody27,28, 
které se ji� dříve osvědčily při voltametrickém stanovení 
stopových mno�ství různých pesticidů a dal�ích ekotoxic-
kých a genotoxických látek29−37. Cílem této práce bylo 
nalezení optimálních podmínek pro stanovení mikromolár-
ních a submikromolárních koncentrací Bifenoxu pomocí 
diferenční pulsní voltametrie (DPV) na stříbrné pevné 
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Úvod 

 
Bifenox (methyl 5-(2,4-dichlorfenoxy)-2-nitrobenzoát, 

CAS Name: methyl-5-(2,4-dichloro-phenoxy)-2-nitro-
benzoate, CAS Registry number: 42576-02-3, viz obr. 1) 
patří do skupiny herbicidů odvozených od difenyletheru, 
jejich� herbicidní účinek spočívá v kompetitivní inhibici 
enzymu protoporfyrinogen oxidasy1. Je to látka neperzis-
tentní (poločas rozkladu v půdě je 5−7 dní), av�ak je pro-
kázáno jeho cytotoxické2, hepatotoxické3 a genotoxické4 
působení a je tedy potenciální �kodlivinou i pro člověka 
stojícího na vrcholu potravního řetězce. Právě z těchto 
důvodů je potřebné hledat metody stanovení jeho stopo-
vých mno�ství v pitné i povrchové vodě a v potravinách 
rostlinného i �ivoči�ného původu. 

Z analytických metod převládá pro stanovení Bifeno-
xu plynová chromatografie5−15. Neju�ívaněj�ím detektorem 
je detektor hmotnostní, ale pou�ít lze i jiné detektory 
(např. ECD, AED, NPD). Druhou nejbě�něj�í metodou je 
chromatografie kapalinová16−21. Vyu�ívá se systému 
s obrácenými fázemi a hmotnostního detektoru či UV de-
tekce (převá�ně detektoru s diodovým polem). Pozornost 
byla věnována i TLC (cit.22) a RP-HPTLC (cit.23).  

 
* Dana Cabalková tuto práci úspě�ně prezentovala v soutě�i O cenu firmy Merck 2008 za nejlep�í studentskou vědeckou 
práci v oboru analytická chemie. 
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Obr. 1. Strukturní vzorec Bifenoxu 
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amalgámové elektrodě modifikované rtuťovým meniskem 
(m-AgSAE) s co nejni��í mezí stanovitelnosti. 

 
 

Experimentální část  
 
Reagencie 

 
Zásobní roztok Bifenoxu (methyl-5-(2,4-dichlor-

fenoxy)-2-nitrobenzoát, 99%, Sigma-Aldrich, Německo) 
o koncentraci 1⋅10�3 mol l�1 byl připraven rozpu�těním 
0,0342 g látky ve 100 ml methanolu za pomoci ultrazvuku.   

Brittonovy-Robinsonovy (BR) pufry o potřebném pH 
byly připraveny smísením 0,2 mol l�1 NaOH s roztokem 
obsahujícím kyselinu boritou, fosforečnou a octovou, ka�-
dou o koncentraci 0,04 mol l�1 (v�echny tyto chemikálie 
čistoty p. a., Lachema Brno, ČR). Hodnota pH byla měře-
na digitálním pH-metrem Jenway 4330 s kombinovanou 
skleněnou elektrodou (typ 924 005) (v�e Jenway, Essex, 
Velká Británie). 

 
Aparatura 

 
Při voltametrických měřeních byl pou�it počítačem 

řízený systém Eco-Tribo Polarograf se softwarem PolarPro 
verze 2.0, (Polaro-Sensors, Praha, ČR). Měření byla pro-
váděna v tříelektrodovém zapojení. Pracovní elektrodou 
byla stříbrná pevná amalgámová elektroda modifikovaná 
rtuťovým meniskem (Polaro-Sensors, ČR) o průměru 
amalgámového disku 520 µm. Jako referentní elektroda 
slou�ila elektroda argentchloridová (3 mol l�1 KCl) a jako 
pomocná byla pou�ita platinová drátková elektroda. Při 
DP voltametrii byla pou�ívána polarizační rychlost 
20 mV s−1, pulsy o �ířce 100 ms a modulační amplituda 
−50 mV. Spektrofotometrická měření byla prováděna na 
přístroji Agilent 8453 řízeném počítačem pomocí ovláda-
cího programu UV-Visible ChemStation verze 9.01 
(Agilent, USA) v křemenných kyvetách měrné tlou�ťky 
1 mm. 

 
Pracovní postupy 

 
Při voltametrických měřeních bylo do odměrné baňky 

na 10 ml odměřeno příslu�né mno�ství roztoku Bifenoxu 
v methanolu, 1 ml BR pufru o příslu�ném pH a roztok byl 
doplněn po rysku methanolem. Takto připravený roztok 
byl po promíchání převeden do polarografické nádobky 
a zbaven kyslíku pětiminutovým probubláváním dusíkem. 
Následně byl proveden záznam voltametrické křivky. 
V�echny křivky byly měřeny třikrát a poté statisticky vy-
hodnoceny. Mez stanovitelnosti (LQ) byla počítána progra-
mem ADSTAT, který ji počítá pomocí hodnoty signálu, 
pro kterou je relativní směrodatná odchylka predikce 
z kalibračního grafu dostatečně malá a rovná číslu 0,1 
(cit.38). V�echna měření probíhala za laboratorní teploty.  

V rámci měření byly s pracovní elektrodou prováděny 
tři operace, kterými byl obnovován její povrch: 

Amalgamace: Byla prováděna jednou týdně nebo 
kdy� se vyskytly komplikace s reprodukovatelností či citli-
vostí měření. Ponořením dolní části elektrody do lahvičky 
s kapalnou rtutí a intenzivním mícháním lahvičkou po 
dobu asi 15 s se obnovil na povrchu elektrody rtuťový 
meniskus. 

Elektrochemická aktivace: Byla prováděna v�dy na 
začátku pracovního dne, po přestávce v měřeních, která 
byla del�í ne� 1 hodina a po amalgamaci. Provádí se 
v roztoku 0,2 mol l�1 KCl, který není probubláván dusíkem 
při vlo�eném napětí �2200 mV po dobu 300 s. V jejím 
průběhu dochází k odstranění oxidů a adsorbovaných látek 
z povrchu elektrody, čím� se zlep�uje citlivost a opakova-
telnost následných měření.   

Regenerace: Provádí se v analyzovaném roztoku před 
ka�dým měřením a spočívá ve skokovém střídání kladněj-
�ích E1

reg a záporněj�ích E2
reg  potenciálů daných pou�itým 

základním elektrolytem a stanovovanou látkou, v intervalu 
0,05 s po dobu 25 s. Optimální hodnotu E1

reg a E2
reg je pro 

ka�dou látku nutno najít experimentálně. 
 
 

Výsledky a diskuse 
 
Nejprve byla spektrofotometricky sledována stá-

lost zásobního roztoku Bifenoxu v methanolu o kon-
centraci 1⋅10−3 mol l−1, jeho� absorbance byla měřena při 
vlnové délce 285 nm, kde měla studovaná látka absorpční 
maximum. Hodnota molárního absorpčního koeficientu (ε) 
při této vlnové délce činila 8,35⋅103 mol−1 l  cm−1. Výsled-
ky měření stálosti zásobního roztoku jsou shrnuty v tab. I, 
z ní� je patrno, �e zásobní roztok Bifenoxu v methanolu je 
při uchovávání za nepřístupu světla stálý nejméně po dobu 
5 měsíců, neboť za tuto dobu nedo�lo ke statisticky vý-
znamnému poklesu absorbance. 

Při hledání vhodného prostředí pro voltametrická 
měření byla spektrofotometricky sledována stálost Bifeno-
xu o koncentraci 1⋅10−4 mol l−1 v 50% methanolu. Výsled-
ky jsou shrnuty v tab. II, z ní� je patrno, �e 50% methanol 
není vhodný vzhledem k výraznému poklesu absorbance 
po 15 minutách, co� zřejmě souvisí s vylučování této ob-
tí�ně rozpustné látky z daného roztoku. Naproti tomu 
v 90% methanolu je ji� Bifenox dostatečně stálý, neboť 
v průběhu 60 min nedo�lo k poklesu absorbance.  

Stálost roztoku Bifenoxu v 90% methanolu byla ná-
sledně sledována pomocí tast polarografie na kapající rtu-

Tabulka I 
Spektrofotometrické studium stálosti zásobního roztoku 
Bifenoxu o koncentraci 1⋅10−3 mol l−1 v methanolu při 
vlnové délce 285 nm. Měřeno proti methanolu v křemen-
ných kyvetách měrné tlou�ťky 1 mm  

t , dny 0 7 24 84 122 161 
A285 0,835 0,841 0,829 0,840 0,838 0,833 
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ťové elektrodě při pH pou�itého pufru 2, 7 a 12. (Do 10 ml 
odměrné baňky byl odměřen 1 ml zásobního roztoku Bife-
noxu (1⋅10−3 mol l−1), 1 ml BR pufru o příslu�ném  pH 
a roztok  byl po  rysku  doplněn  methanolem).  Výsledky 
shrnuté v tab. III potvrzují stálost Bifenoxu při v�ech sle-
dovaných pH, a proto bylo pro dal�í měření zvoleno pro-
středí 90% methanolu.  

Vliv pH na chování Bifenoxu (c = 1⋅10−4 mol l−1) při 
DPV na m-AgSAE byl sledován v prostředí methanol − 
BR pufr (9:1) o pH pou�itého pufru  2�12. Získané volta-
mogramy jsou na obr. 2. V kyselém a neutrálním prostředí 
poskytuje látka jeden pík, který se s rostoucím pH posouvá 
k negativněj�ím hodnotám. Od pH 8 je patrný dal�í pík při 
negativněj�ím potenciálu. Při pH 8−12 je potenciál obou 
píků na pH nezávislý. Zji�těné závislosti potenciálů píků 
Ep1 a Ep2 jsou uvedeny na obr. 3. Lze předpokládat, �e pík 
v kyselém prostředí odpovídá ireverzibilní čtyřelektronové 
redukci nitroskupiny na hydroxylaminoskupinu (rov. (1)). 
V alkalickém prostředí byl pozorován odli�ný redukční 
mechanismus, kdy látka poskytovala dva píky, jejich� 
potenciály jsou na pH nezávislé. V souladu 
s literaturou39,40 byly tyto píky připsány jednoelektronové-
mu a tříelektronovému kroku podle rov. (2) a (3). 

ArNO2 + 4 e− + 4 H+  →  ArNHOH + H2O       (1) 
ArNO2 + e− ↔ ArNO2

�−                                                          (2) 
ArNO2

�− + 3 e− + 4 H+  →  ArNHOH + H2O           (3)                                                     
V tomto případě první krok (rov. (2)) zahrnuje rychlé 

reverzibilní přijetí jednoho elektronu za vzniku radikál-
aniontu, druhým krokem je pomalá tříelektronová ireverzi-
bilní redukce (rov. (3)). Rychlost určujícím krokem v rov. 

(3) a (1) je přijetí druhého elektronu za vzniku nitroso-
aniontu, buď přímo, nebo po předchozí protonizaci radi-
kál-aniontu. Proto je pořadí přijímání elektronů a protonů 
v obou krocích silně závislé na pou�itém základním elekt-
rolytu, stejně  jako na struktuře dané  nitrosloučeniny. Sta-
bilita radikál-aniontu vzniklého podle rov. (2) je zvý�ena 
v prostředí s nedostatkem volných protonů nutných pro 
průběh reakce (3), jako je tomu v aprotických rozpou�tě-
dlech nebo právě ve vodně-methanolickém alkalickém 

Tabulka II 
Spektrofotometrické studium stálosti roztoku Bifenoxu o koncentraci 1⋅10−4 mol l−1 v 50% a 90%  methanolu při vlnové 
délce 285 nm. Měřeno proti 50% či 90% methanolu v křemenných kyvetách měrné tlou�ťky 1 mm  

t , min 0 5 10 15 20 30 40 50 60 
A285 v 50% MeOH 0,075 0,070 0,048 0,031 − − − − − 
A285  v 90% MeOH 0,076 0,077 0,076 0,077 0,077 0,077 0,076 0,076 0,076 

Tabulka III 
Tast polarografické studium stálosti roztoku Bifenoxu o koncentraci 1⋅10−4 mol 1−1 v 90% methanolu při pH pou�itého 
pufru 2, 7 a 12  

  pH 2 pH 7 pH 12 
t, min −E1/2,mV −Ilim,nA −E1/2,mV −Ilim,nA −E1/2,mV −Ilim,nA 
0 447 690 807 705 814 852 
10 450 690 807 705 813 852 
20 451 691 804 706 810 852 
30 451 690 800 705 811 852 
40 446 690 804 706 811 853 
50 448 691 800 705 813 853 
60 446 691 800 706 811 852 
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Obr. 2. Voltamogramy Bifenoxu (c = 1⋅10−4 mol l−1) měřené 
technikou DPV na m-AgSAE v prostředí methanol − BR pufr 
o pH  2�12 (9:1). Čísla nad píky odpovídají hodnotě pH pou�ité-
ho pufru 
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prostředí. Na základě těchto skutečností je pochopitelná 
závislost potenciálu píku čtyřelektronové redukce nit-
roskupiny na hydroxylaminoskupinu v kyselém a neutrál-
ním prostředí na pH (obr. 3). Potenciál se posouvá směrem 
k záporněj�ím hotnotám s rostoucím pH, neboť rychlost 
určujícím krokem redukce je přijetí druhého elektronu, 
kterému v této oblasti pH předchází přijetí protonu. 
S rostoucím pH vede inhibice protonizace k rozdělení píku 
a nakonec je od pH 8 potenciál píku na pH nezávislý, pro-
to�e jednoelektronová redukce ArNO2 na ArNO2

�− je rych-
lá a  nevy�aduje protony. Konstantní potenciál druhého 
píku (a jeho separace) je zřejmě způsoben tím, �e radikálo-
vý anion ArNO2

�− vzniklý v prvním kroku není pro nedo-
statek protonů protonizován a sám, v neprotonizované 

formě (tedy bez závislosti na pH), se dále redukuje a� při 
negativněj�ím potenciálu na dianion, který si protonizaci 
ji� vynutí. Takto vzniklý meziprodukt dihydroxylamin 
ArN(OH)2 pak velmi rychle dehydratuje za vzniku nitroso-
sloučeniny, ArNO, její� redukční potenciál je pozitivněj�í 
ne� redukční potenciál výchozí nitrosloučeniny ArNO2 
a výsledkem dvouelektronové redukce je hydroxylamin 
ArNHOH.    

Dále bylo zkoumáno elektrochemické chování Bife-
noxu na m-AgSAE v prostředí methanol � BR pufr o pH 2, 
7 a 12 (9:1) pomocí cyklické voltametrie. Obr. 4 ukazuje 
cyklický voltamogram získaný při pH 7. V prvním dopřed-
ném scanu je patrný katodický pík pc1 odpovídající čtyře-
lektronové ireverzibilní redukci nitroskupiny na hydroxyl-
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Obr. 3. Závislost potenciálu prvního píku (1) a druhého píku 
(2) Bifenoxu  (c = 1⋅10−4 mol l−1) na pH pou�itého pufru. Měře-
no technikou DPV na m-AgSAE v prostředí methanol − BR pufr 
o pH  2�12 (9:1)  
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Obr. 4. Cyklické voltamogramy Bifenoxu (c = 1⋅10�4 mol l−1) 
na m-AgSAE v prostředí methanol � BR pufr o pH  7 (9:1).  
1. (---), 2. (⋅⋅⋅⋅) a 12. (⎯) scan. Rychlost změny potenciálu 
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Obr. 5. Vybrané voltamogramy Bifenoxu (c = 1⋅10−4 mol l−1) 
měřené technikou CV na m-AgSAE v prostředí methanol − 
BR pufr o pH 2 (9:1). Polarizační rychlost: 20 (1), 40 (2), 80 (3), 
160 (4) a 320 (5) mV s−1. Vlo�ená závislost proudu katodického 
píku pc1 na odmocnině z rychlosti polarizace 

Obr. 6. Vybrané voltamogramy Bifenoxu (c = 1⋅10−4 mol l−1) 
měřené technikou CV na m-AgSAE v prostředí methanol − 
BR pufr o pH 12 (9:1). Polarizační rychlost: 20 (1), 40 (2), 80 
(3), 160 (4) a 320 (5) mV s−1. Vlo�ená závislost proudů katodic-
kých píků pc1a a pc1b na odmocnině z rychlosti polarizace 
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aminoskupinu (rov. (1)). Anodický pík pa2 při zpětném 
scanu odpovídá dvouelektronové reverzibilní oxidaci hyd-
roxylaminoskupiny na nitrososkupinu, zpětné reakci pak 
odpovídá katodický pík pc2 v druhém cyklu (rov. (4)).  

 ArNHOH ↔ ArNO + 2 e� + 2 H+                     (4) 
Ze zji�těné přímé úměrnosti vý�ky katodického píku 

pc1odmocnině z rychlosti polarizace při pH 2 (viz obr. 5) 
vyplývá, �e redukce nitroskupiny na hydroxylaminoskupi-
nu je řízena difuzí. Toté� bylo potvrzeno i při pH 7 
a pH 12, kde v�ak jsou z dříve diskutovaných důvodů po-
zorovány dva píky pc1a a pc1b (viz obr. 6). 

Z analytického hlediska byl nejvy��í, nejlépe vyvinu-
tý a nejsnáze vyhodnotitelný pík získán při pH pou�itého 
pufru 7, a proto bylo pro dal�í měření zvoleno jako vhodné 
prostředí směs methanol − BR pufr o pH 7 (9:1). Opakova-
ným měřením roztoku Bifenoxu (c = 1⋅10−4 mol l−1) 
v prostředí methanol − BR pufr o pH 2, 7 a 12 (9:1) byla 
sledována mo�ná pasivace povrchu elektrody. Před prvním 
měřením byla prováděna aktivace a před ka�dým měřením 
regenerace elektrody. Opakovatelnost signálu Bifenoxu 
dokumentuje obr. 7. Byly pou�ity experimentálně optima-
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Obr. 7. Voltamogramy Bifenoxu (c = 1⋅10−4 mol l−1) měřené 
technikou DPV na m-AgSAE v prostředí methanol − BR pufr 
o pH  7 (9:1). Regenerační parametry: E1

reg = �200 mV, t1reg = 
0,05 s,  E2

reg = �1550 mV, t2reg = 0,05 s, 250 skoků mezí E1
reg 

a E2
reg. Pořadové číslo měření: 1 (�), 4 (⋅⋅⋅), 7 (⋅⋅⋅), 11 (⋅⋅⋅), 15 (⋅⋅⋅), 

19 (⋅⋅⋅), 24 (�). Vlo�ená závislost proudu píku Ip na počtu měření N   
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Obr. 8. Voltamogramy Bifenoxu měřené technikou DPV na 
m-AgSAE v prostředí methanol − BR pufr o pH 7 (9:1). Para-
metry regenerace m-AgSAE − viz obr. 7. Koncentrace Bifenoxu 
[mol l−1]: 1⋅10−5 (1), 2⋅10−5 (2), 4⋅10−5 (3), 6⋅10−5 (4), 8⋅10−5 (5), 
1⋅10−4 (6). Vlo�ená je kalibrační závislost proudu píku Ip na kon-
centraci Bifenoxu v koncentračním rozmezí 1⋅10−4�1⋅10-5 mol l−1   

Tabulka IV 
Parametry kalibračních přímek pro stanovení Bifenoxu metodou DPV na m-AgSAE v prostředí methanol − BR pufr o pH 7 
(9:1)  

c 
[mol l−1] 

Směrnice 
[nA mol−1 l] 

Úsek 
[nA] 

korelační koefi-
cient 

LQ 
[mol l−1] 

(1 � 10)⋅10−5 −1,00⋅106 −3,8 0,9987 � 
(1 � 10)⋅10−6 −1,21⋅106 −0,3 0,9997 � 
(1 � 10)⋅10−7 −1,19⋅106 �0,7 0,9995 2,4⋅10−7 
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Obr. 9. Voltamogramy Bifenoxu měřené technikou DPV na 
m-AgSAE v prostředí methanol − BR pufr o pH 7 (9:1). Para-
metry regenerace m-AgSAE − viz obr. 7. Koncentrace Bifenoxu 
[mol l−1]: 1⋅10−6 (1), 2⋅10−6 (2), 4⋅10−6 (3), 6⋅10−6 (4), 8⋅10−6 (5), 
1⋅10−5 (6). Vlo�ená je kalibrační závislost proudu píku Ip na kon-
centraci Bifenoxu v koncentračním rozmezí 1⋅10−5�1⋅10−6 mol l−1   
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lizované regenerační potenciály: E1
reg = �200 mV a  E2

reg = 
�1550 mV. Tyto potenciály byly automaticky vkládány na 
m-AgSAE po dobu treg = 0,05 s. Celkový počet skoků mezi 
těmito potenciály byl 250. Hodnota relativní směrodatné 
odchylky (RSD) je za těchto podmínek 3 % (pH 2), 1,9 % 
(pH 7) a 1,5 % (pH 12).         

V nalezeném optimálním prostředí tj. ve směsi methanol 
− BR pufr o pH 7 (9:1) byly metodou DPV na m-AgSAE 
proměřeny koncentrační závislosti v rozmezí 1⋅10−7 a� 
1⋅10−4 mol l−1. Naměřené voltamogramy pro jednotlivá 
koncentrační rozmezí jsou zobrazeny na obr. 8−10. Získa-
né závislosti vý�ky píků na koncentraci Bifenoxu jsou 
lineární, příslu�né parametry kalibračních přímek a dosa-
�ená mez stanovitelnosti LQ jsou uvedeny v tabulce IV.  

 
 

Závěr  
 
Bylo prostudováno chování Bifenoxu při diferenční 

pulsní voltametrii na m-AgSAE a byly nalezeny optimál-
ní podmínky pro jeho stanovení v koncentračním rozme-
zí 1⋅10�4 � 1⋅10�7 mol l�1 v prostředí methanol � BR pufr 
o pH 7 (9:1). Zároveň byl prozkoumán charakter elektro-
chemického chování Bifenoxu na m-AgSAE  pomocí cyk-
lické voltametrie na této elektrodě. V současné době je 
věnována pozornost dal�ímu zvý�ení citlivosti a selektivity 
tohoto stanovení pomocí předbě�né separace a prekoncent-
race stanovované látky extrakcí tuhou fází. 

 
Tento výzkum byl finančně podporován Grantovou 

agenturou České republiky (grant 203/07/1195) a Minis-
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D. Cabalkováa, J. Bareka, J. Fischera, T. Navrátilb, 

K. Peckováa, and B. Yosypchukb  (a Department of Ana-
lytical Chemistry, UNESCO Laboratory of Environmental 
Electrochemistry, Charles University, Prague, b J. Hey-
rovský Institute of Physical Chemistry, Academy of Sci-
ences of the Czech Republic, Prague): Voltammetric De-
termination of Herbicide Biphenox on Mercury-
Meniscus-Modified Solid Silver Amalgam Electrode 

 
Optimum conditions are described for the determina-

tion of micromolar and submicromolar concentrations of 
herbicide Biphenox by differential pulse voltammetry 
(DPV) on non-toxic solid silver amalgam electrode modi-
fied with mercury meniscus in aqueous methanolic (9:1) 
Britton-Robinson buffer (pH 7). The limit of quantification 
is 2.4⋅10−7 mol l−1. Cyclic voltammetry with the same 
working electrode was used to clarify the mechanism of 
the electrode reaction. 


