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TÓM TẮT 

Để phát hiện và định lượng các thuốc bảo vệ thực vật họ Clo hữu cơ trong nước, có nhiều kĩ thuật chiết và phương pháp phân 
tích khác nhau đã được phát triển gần đây. Trong đó phương pháp phân tích thường được áp dụng và khá chọn lọc đối với các 
thuốc bảo vệ thực vật họ Clo hữu cơ là sắc ký khí ghép đầu dò cộng kết điện tử (ECD). Nhưng khâu quan trọng nhất trong quá 
trình phân tích thuốc trừ thuốc bảo vệ thực vật họ Clo hữu cơ là xử lý mẫu. Kĩ thuật chiết tách và máy cô quay được xem là một 
tiêu chuẩn với ưu điểm khả năng chiết tốt, nhanh, an toàn đối với những chất dễ bị phân hủy do thời gian cấp nhiệt rất ngắn, tiết 
kiệm năng lượng. 

Từ khóa: Thuốc bảo vệ thực vật họ Clo hữu cơ, sắc ký khí ghép đầu dò cộng kết điện tử( ECD), kĩ thuật chiết tách và máy cô 
quay. 

ABSTRACT 

For the detection and quantification of organochlorine pesticides in water, various extraction techniques and analytical methods 
have been developed recently. Whereas the analytical method is often applied and quite selective for organophosphorus 
insecticides, the electron donor transcript (ECD). But the most important step in the process of analyzing pesticide organic chlorine 
pesticide is to process the sample. Extraction and spinning is considered a standard with the advantage of good, fast, safe 
extraction of substances easily decomposed due to very short heating time, saving energy. 
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