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1. ábra Mátrixhatás-vizsgálat és a metanol oldószerhatásának meghatározása
a kifejlesztett enzimjelzéses immunoassay esetében

2. ábra Mintavételi pontok haza felszíni vizek glyphosate-szennyezettségének monitorozása során (2010-2011).
A hazai felszíni vizekben a glyphosate-szennyezettséget 0,54-0,98 μg/l mértékűnek találtuk.

Környezetanalitikai vizsgálatainkban a jól alkalmazható analitikai eszköznek bizonyult az immunanalitika eljárás glyphosate hatóanyag környezeti mátrixokból (talaj, felszíni víz,
talajvíz) való kimutatására (a kifejlesztett módszer paraméterei: IC50: 0,66±0,16 ng/ml, a szigmoid meredeksége az IC50 pontban: 1,52±0,76 ng/ml, kimutatási határ: 0,05 ng/ml).
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5. ábra Glyphosate izopropilaminsójának koncentrációváltozása a tiszta hatóanyag (üres jelölő) és Roundup
Classic készítmény (fekete jelölő) esetében a Dunából ( □/■) és a Balatonból (◊/♦) vett vízmintákban.
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3. ábra Roundup Alphée és a Roundup Speed gyomirtó szerek hatása Lumbricus terrestris (bal) és
Aporrectodea caliginosa (jobb) aktivitására és szaporodási paramétereire.
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4. ábra Kelési arány (%) a két vizsgált földigilisztafaj (L. terrestris és A. caliginosa) esetében
növényvédőszer-kezelés hatására (+H) és a kontrollcsoportokban (-H)

Roundup Alphee és Roundup Speed hatásának vizsgálata során a két vizsgált
földigilisztafaj (Lumbricus terrestris és Aporrectodea caliginosa) érzékenysége eltérőnek
bizonyult. A növényvédőszer-kezelést követő 4. hétben a túlélő egyedek száma L.
terrestris esetében 93±7% és 87±10% volt, míg A. caliginosa esetében mortalitást nem
tapasztaltunk, mely oka az életmódbeli különbséggel magyarázható.
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6. ábra Glyphosate izopropilaminsójának koncentrációváltozása (folytonos nyíl) a tiszta hatóanyag (bal) és
Roundup Classic készítmény (jobb) esetében természetes biofilm jelenlétében Dunában. A szaggatott nyíl a heti
egyszeri mesterséges szennyezés (100 µg/l glyphosate és a Roundup Classic ezzel ekvivelens koncentrációja)
után bekövetkezett koncentrációváltozást mutatja. A biofilm biomasszaváltozását az oszlopok mutatják a kezelt
(folytonos) és kontroll (szaggatott) csoport esetében. A kördiagrammok a kéthetente vizsgált biofilmek
algaösszetételét mutatják a kezelt (felső sor) és kontroll (alsó sor) esetében kékalgák (kék), kovaalgák
(narancs) és zöldalgák (zöld) tekintetében.

Glyphosate természetes vizekben való lebomlásának vizsgálati eredményei alapján
a hatóanyag környezeti sorsát felszíni vizekben befolyásolja a víz mikrobiológiai
összetétele, a készítményben (pl. Roundup Classic) alkalmazott adalékanyagok,
illetve a természetesen képződő biofilmek jelenléte.

