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1. Összefoglalás
Amikor a mezőgazdasági termelők 1974-ben megismerkedtek az akkor vadonatúj 
és nagy előnyöket ígérő gyomirtó szerrel, a glifozáttal, vajon ki gondolta volna, hogy 
közel 40 év múltán a molekuláris biológiai nagyipar olyan növényeket fog előállítani, 
amelyek az addigra elavulni látszó hatóanyag diadalútját fogják beláthatatlan időre 
meghosszabbítani? 
A glifozát – N-(foszfonometil)-glicint –, mint leendő herbicid hatóanyagot 1971-ben az 
amerikai Monsanto cég szabadalmaztatta. A belőle előállított készítmény a „Roundup” 
fantázianevet kapta. A szer a növények levelébe szívódva blokkolja az 5-enolpiruvát-
sikiminsav-3-foszfát szintáz enzim (EPSPS) működését, így megakadályozza az 
aromás gyűrűt tartalmazó aminosavak (fenilalanin, tirozin, triptofán) szintézisét. Így a 
permet felszívódását követő, néhány napon belül a növény elpusztul. A glifozát házi 
kertekben is alkalmazható az agresszíven tért hódító tarackbúza ellen, azonban – saját 
tapasztalatunk szerint – kissé túladagolva, a szer totális gyomirtóként tönkreteheti a 
kert kultúrnövényeit is.
Az 1980-as évek végén új fejezet kezdődött a molekuláris biológiai kutatások 
eredményeinek agrotechnikai vonatkozású alkalmazásában. Megjelentek az első 
szabadföldön termesztett genetikailag módosított növények. Közöttük az egyik, talán 
legnagyobb jelentőségű „termék” a glifozáttal szemben ellenálló növény, a Roundup 
Ready Soybean (RR szója) volt. Az RR szója szabadalmának tulajdonosa szintén a 
Monsanto. 
A glifozát felhasználásának növekvő üteme, és az a tény, hogy egy európai felmérés 
során 182 ember vizeletében 44% gyakorisággal sikerült a hatóanyag jelenlétét kimu-
tatni, arra ösztönzött bennünket, hogy a WESSLING Hungary Kft. laboratóriumaiban 
módszert állítsunk be a glifozát maradékainak kimutatására növényi és állati eredetű 
élelmiszerekből, mezőgazdasági terményekből. A mérésekhez LC-MS-MS technikát 
alkalmaztunk electrospray ionforrással és negatív ionizációval. A vegyület azonosítását 
az LC-MS-MS rendszerben a 168→63, 168→79 és 168→150 átmenetek figyelésével 
végeztük.  Kidolgozott módszerünket almából és tehéntejből készült mintakivonatok 
elemzésével validáltuk. Ezen túlmenően a laboratóriumba érkező egyéb mátrixok 
elemzésénél kapott analitikai teljesítményjellemzők felhasználásával folyamatos 
validálást („on-going” validation) is végeztünk. Kidolgozott módszerünkkel 10 és 
100 µg/kg szinten R=79,4%-os átlagos visszanyerést és RSD=12,6%-os relatív 
szórás-adatot értünk el. Így módszerünk ismételhetőségét, valamint torzítatlan- 
ságát megfelelőnek ítéltük.
Bízunk benne, hogy e herbicid-molekula maradékainak laboratóriumi vizsgálatával 
hozzájárulhatunk hazánk élelmiszer- és környezetbiztonságának javításához.
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2. Bevezetés és irodalmi áttekintés

A mezőgazdasági kártevő élőlények a termények 
mintegy 35%-át pusztítják el, ezen belül a gyomok 
hozzávetőlegesen 9% veszteséget okoznak. A gyom-
növények a termőtalaj vízkészletét és tápanyagkész-
letét csökkentik, elősegítik a kultúrnövényeket káro-
sító egyéb élőlények terjedését, esetenként mérgező 
magvaikkal élelmiszerlánc-biztonsági aggályt is je-
lenthetnek. A gyomnövények fizikai jelenléte nehezíti 
a betakarítást és a termény biztonságos feldolgozá-
sát [1].

A növényvédelem hőskorában főként a rovarok ellen 
használt szerves foszforvegyületek és a növénybe-
tegségeket okozó gombák féken tartására szolgáló 
réz-sók és az elemi kén voltak ismeretesek. A Mon-
santo kutatói a 70-es években figyeltek fel arra, hogy 
a szerves foszforvegyületek között gyomirtó hatású 
molekulákat is lehet találni [2]. A John E. Franz ál-
tal 1971-ben felfedezett, majd néhány évvel később 
szabadalmaztatott N-(foszfono-metil)-glicin, közis-
mert nevén a „glyphosate” (magyar helyesírással gli-
foszát vagy glifozát), 1974-től indult világhódító útjára 
[3]. Napjainkban a glifozát a világon a legszélesebb 
körben forgalmazott szisztémikus herbicid, amelyet 
vetés előtt és vetés után egyaránt alkalmaznak. A 
leggyakoribb gyomirtó szere a művelés nélküli, ún. 
non-tillage agrotechnikának is [4]. A hatóanyag az 
USA-ban Roundup (Monsanto), Magyarországon Gli-
alka (Alkaloida, Tiszavasvári) és Nitosorg (Nitrokémia, 
Pét) nevű készítményekben volt ismeretes, amelye-
ket eredetileg mélygyökerű gyomok (pl. tarackbúza – 
Agropyron repens, szulákfélék – Convolvulus sp. – és 
fenyércirok – Sorghum halepense) ellen használtak 
sikeresen. Mivel e szerek hatóanyaga a melegvérű 
élőlényekre alig mérgező – LD50-értéke 4320 mg/ttkg 
[2] – felhasználásuknak főként a kezelendő növény-
kultúra érzékenysége és nyilván a készítmények ára 
szabott határt. A nagyarányú felhasználást tovább 
növelte a biotechnológiai ipar előretörése, aminek 

során glifozát-toleráns kultúrnövények is megjelen-
tek. Közöttük a legismertebb a Monsanto által sza-
badalmaztatott glifozát-toleráns „Roundup Ready” 
fantázianevű szója. 

Számításaink szerint a világon felhasznált glifozát 
összes mennyisége és a világ teljes, transzgénikus 
szója vetésterülete egymással arányosak. Ahhoz, 
hogy ezt az állításunkat igazolni tudjuk, szükségünk 
volt a világ glifozát felhasználásának adataira, illet-
ve a GMO kultúrák vetésterületének globális ösz-
szegére is. A hatóanyag világméretű felhasználási 
adatait csak korlátozott mértékben találtuk meg a 
szakirodalomban. Megbízhatónak tekinthető adatra 
csak 1977-re és 2011-re vonatkozóan bukkantunk. 
Egy 2000-ből származó dolgozat szerint 1977-ben 
a becsült felhasználás 74 ezer tonna volt [5], amely 
2011-re hozzávetőlegesen 650 ezer tonnára, azaz 
közel kilencszeresére emelkedett [6]. A transzgéni-
kus növények vetésterületeinek globális összegére a 
GMO Compass honlapján közölnek évekre lebontott 
adatokat. Az 1. ábra az 1996 és 2013 évek közötti 
globális vetésterületek szigorúan monoton növek-
vő összegét mutatja be [7]. Az ábra adatai szerint 
a transzgénikus növények vetésterülete ~10 millió 
hektárról ~159 millió hektárra emelkedett, vagyis 
az összes GMO vetésterület ebben az időszakban 
16-szorosára emelkedett. Ugyancsak a GMO Com-
pass honlapján található adatokból becsülhető, hogy 
a transzgénikus (lényegében glifozát-toleráns) szó-
ja vetésterülete az összes GMO-vetésterülethez vi-
szonyítva 60-70%. [8]. Ha a rendelkezésünkre álló 
világadatok megbízhatóságát kielégítőnek tekintjük, 
akkor helytállónak tűnik az a feltevésünk, miszerint 
a glifozátfelhasználás arányos a transzgénikus szója 
vetésterületének növekedésével.

A mezőgazdaságilag fejlett, intenzív termesztést foly-
tató országokban a biotechnológiai ipar vívmányai a 
monokultúrák irányába mozdították el a gazdaságo-
kat, és nincs ez másként napjainkban sem. 
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1. Summary

When, in 1974, agricultural producers first learned about the 
then brand new herbicide glyphosate, promising great ben-
efits, who would have thought that in close to forty years 
the molecular biology industry would be producing plants 
that will prolong for the unforeseeable future the triumphant 
march of an active ingredient that seemed to become ob-
solete?

Glyphosate – N-(phosphonomethyl)glycine – was patented 
by the American company Monsanto as a future herbicide in 
1971. The product containing the compound was given the 
trade name „Roundup”. It acts by entering plant leaves and 
inhibiting the enzyme 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate 
synthase (EPSPS), preventing the the synthesis of amino 
acids containing aromatic rings (phenylalanine, tyrosine, 
tryptophan). Thus, within a few days after the absorption of 
the spray, the plant dies. Glyphosate can also be applied 
in vegetable gardens against agressively spreading couch 
grass, however, in our own experience, if slightly overdosed, 
as a total herbicide, it can wipe out the cultivated plants of 
the garden as well.

In the late 1980s, a new chapter has begun in the agrotech-
nical application of the results of research in molecular biol-
ogy. The first genetically modified plants produced outdoors 
appeared. Among these was Roundup Ready Soybean (RR 
soybean) resistant to glyphosate, probably the „product” 
of greatest significance. The patent for RR soybean is also 
owned by Monsanto.

The increasing rate of use of glyphosate and the fact that, 
according to a European survey, the presence of the com-
pound was detected in the urine of 182 people at a fre-
quency of 44%, encouraged us to set up a method in the 
laboratories of WESSLING Hungary Kft. for the determina-
tion of glyphosate residues in foods of vegetable and animal 
origin, and agricultural products. LC-MS-MS technique was 
used for the measurements with an electrospray ion source 
and negative ionization. Identification of the compound in 
the LC-MS-MS system was performed by monitoring the 
168→63, 168→79 and 168→150 transitions. The method 
developed was validated by the analysis of sample extracts 
obtained from apples and cow’s milk. In addition, an on-go-
ing validation has also been performed using the analytical 
performance characteristics obtained while analyzing other 
matrices received by the laboratory. With our method, an 
average recovery of R=79.4% and a relative standard devia-
tion of RSD=12.6% was achieved at the 10 and 100 µg/kg 
levels. Thus, repeatability and accuracy of our method were 
deemed satisfactory.

We hope that we can contribute to the imporvement of food 
and environmental safety of Hungary with the laboratory 
analysis of the residues of this herbicide molecule.

2. Introduction and literature overview

Approximately 35% of produce is destroyed by agricultural 
pests, and of these, roughly 9% of the loss is caused by 
weeds. Weeds decrease the water and nutrient supply of 
soil, promote the spreading of other organisms harmful to 
cultivated plants, and can sometimes raise a food chain 
safety concern because of their poisonous seeds. The 
physical presence of weeds hinders the harvest and safe 
processing of the produce [1].

In the glory days of plant protection, mainly organic phos-
phorus compounds used against insects, and copper salts 
and elemental sulfur for restraining fungi causing plant dis-
eases were known. It was discovered by researchers of 
Monsanto in the 1970s that there were molecules with her-
bicidal effects among organic phosphorus compounds [2]. 
N-(Phosphonomethyl)glycine, commonly known as glypho-
sate, was discovered by John E. Franz in 1971, it was pat-
ented a few years later, and it started to conquer the world 
from 1974 [3]. Nowadays, glyphosate is the most widely 
used systemic herbicide in the world, used both before and 
after sowing. It is also the herbicide used most frequently 
in no-till farming [4]. Glyphosate was the active ingredient 
in the products Roundup (Monsanto) in the USA, and Gli-
alka (Alkaloida, Tiszavasvári) and Nitosorg (Nitrokémia, Pét) 
in Hungary, and originally these were used successfully 
against deep rooted weeds (e.g. couch grass – Agropyron 
repens, the bindweed and morning glory family – Convul-
vulus sp. – and Johnson grass – Sorghum halepense). Be-
cause the active ingredient of these products is only very 
slightly toxic to warm-blooded animals – its LD50 value is 
4320 mg/kg [2] –, their use was only limited by the sensitivity 
of the plants to be treated and, of course, the price of the 
products. Large scale application was increased further by 
the upsurgence of the biotechnology industry that resulted 
in the appearance of glyphosate-tolerant cultivated plants. 
Among the latter, the most well-known are glyphosate-tol-
erant „Roundup Ready” soybeans patented by Monsanto.

According to our calculations, the total amount of glypho-
sate used in the world and the total acreage of transgenic 
soybeans are proportional to each other. To be able to jus-
tify this statement, we needed the figures for the glyphosate 
use of the world, and also the global acreage of GMO crops. 
Unfortunately, worldwide usage data were only available in 
the scientific literature to a limited extent. There were re-
liable data only for 1977 and 2011. According to a paper 
from 2000, the estimated usage in 1977 was 74 thousand 
tons [5], increasing almost 9-fold, to roughly 650 thousand 
tons by 2011 [6]. Global figures for the acreage of transgenic 
crops are published annually on the GMO Compass web-
site. Constantly increasing global acreage date between 
1996 and 2013 are shown in Figure 1 [7]. According to the 
figure, the acreage of transgenic crops increased from ~10 
million hectares to ~159 million hectares, so the increase in 
total GMO acreage over this period was 16-fold. It can also 
be estimated, based on data found on the GMO Compass 
website, that the acreage of transgenic (basically glypho-
sate-tolerant) soybeans is roughly 60-70% of the total GMO 
acreage. [8]. If the reliability of available world data is con-
sidered satisfactory, then our assumption that glyphosate 
use is proportional to the increase in acreage of transgenic 
soybeans seems to be also correct as well.

Farms in agriculturally developed countries performing in-
tensive production have moved towards monocultures due 
to the achievements of the biotechnology industry, and this 
trend holds true these days as well.
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1. ábra A világ GMO vetésterülete 
Figure 1 Global GMO cultivation (Millió ha/Million ha)

A monokultúrákban a glifozát rendszeres felhasz-
nálásával viszonylag korán megjelent a vele szem-
beni nem-kívánatos gyomtolerancia. Az első, tole-
ráns gyomról szóló közlemény 2000-ben jelent meg, 
amelyben a szerzők Malajziában felbukkanó glifo-
zát-toleráns gyomról, egy aszályfűféléről (Eleusine 
indica (L) Gaertn) számoltak be. Ez a gyom a glifozát 
agrotechnológiai dózisának 12-szeres mennyiségét 
is képes volt túlélni [9].

Follings és munkatársai a tavalyi évben jelentettek 
meg egy dolgozatot, amelyben a glifozát-toleráns 
parlagfű térhódítása veszélyeire hívták fel a figyelmet 
kanadai megfigyelések alapján [10]. A glifozát-ható-
anyag felhasználásának következményeit Darvas és 
munkatársai egy, 2011-ben közzétett tanulmányuk-
ban részletesen elemezték [11].

A glifozát-tartalmú készítmények toxikológiai hatá-
sairól napjainkban is folynak a viták. A glifozátnak 
és készítményének, a Roundup-nak környezeti és 
melegvérűekre gyakorolt hatását a szer gyártója és 
forgalmazói alapvetően közömbösnek állították be. 
A gyomirtó készítmények címkéjén, különböző hir-
detésekben többek között ilyen mondatokat tüntet-
tek fel: „A glifozát kevésbé mérgezi a patkányokat, 
mint a nagy mennyiségben fogyasztott konyhasó”. 
Egy másik meghökkentő állítás: „A Roundup-ot ott 
is lehet használni, ahol gyerekek vagy házi állatok ját-
szanak, mivel természetes elemekre bomlik le.” Mivel 
az előbb idézett állítások valótlannak bizonyultak, a 
gyomirtó szer előállítóját megbírságolták, és a ha-
tóságok kényszerítették, hogy a termék csomago-

lóanyagáról távolítsa el a fogyasztókat megtévesztő 
hirdetési szövegeket [12].

A kutatók bizonyos kétéltűekre, madarakra néz-
ve gyaníthatóan teratogén és mutagén hatásokat, 
egyéb szervezetek esetében további kedvezőtlen 
élettani hatásokat észleltek [13], [14], [15].

2.1. A glifozát környezet-toxikológiai hatásai

Már a transzgénikus növények termesztési idősza-
kának korai stádiumában jelentkeztek figyelmeztető 
jelek, amelyek a környezeti elemek glifozáttal való 
fokozatos telítődésére utaltak. Egy dániai folyóirat 
hasábjain Anders Legarth Schmidt 2003-ban ar-
ról számolt be, hogy a Dániában is legnépszerűbb 
gyomirtó szer hatóanyaga átlagosan 0,54 μg/L kon-
centrációban volt jelen a felső talajvízrétegekben, 
veszélyeztetve ezzel az ország ivóvízkészletét is. 
A glifozát ilyen mértékű megjelenése egyértelműen 
cáfolja azt a feltételezést, hogy a molekulát a talaj 
baktériumai a detektálható szint alatti koncentráci-
óra bontják [16].

A glifozát és a Roundup toxikológiai viselkedése 
számos kellemetlen meglepetést rejteget a környe-
zetbiológia, a táplálkozástudomány és a humán mé-
regtan művelői számára. Lappe és munkatársai kuta-
tásai szerint a glifozát képes megváltoztatni az egyes 
mezőgazdasági termékek összetételét. Ilyen módon 
a glifozáttal kezelt Roundup Ready szójában keve-
sebb flavonoid típusú vegyület szintetizálódik, mint a 
hagyományos növényekben [17].
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In monocultures, due to regular use of glyphosate, un-
wanted weed tolerance against it appeared relatively soon. 
The first paper on tolerant weeds was published in 2000, in 
which the authors reported a glyphosate-tolerant weed, a 
species of grass in the family Poaceae (Eleusine indica (L) 
Gaertn), that had appeared in Malaysia. This weed was ca-
pable of surviving 12-fold amounts of the agrotechnological 
doses of glyphosate [9].

A paper was published last year by Follings et al., in which 
attention was drawn to dangers of the spreading of glypho-
sate-tolerant ragweed, based on observations in Canada 
[10]. Consequences of glyphosate use were analyzed in 
detail by Darvas et al. in their study published in 2011 [11].

There are still ongoing discussions about the toxicological 
effects of products containing glyphosate today. Environ-
mental effects of glyphosate and its product, Roundup, 
as well as their effects on warm blooded animals were 
purported to be basically neutral by the manufacturer and 
the distributors. On the labels of herbicide products, as 
well as in commercials, sentences like this could be found: 
„Glyphosate is less toxic to rats than table salt consumed 
in large quantities”. Another shocking statement: „Roundup 
can even be used in areas where children or pets play, as it 
breaks down to its natural constituents.” Since the above 
statements were proven to be untrue, the manufacturer of 
the herbicide was fined, and it was forced by the authorities 
to remove from product packaging those statements that 
were misleading to consumers [12].

Physiological effects that were suspected to be teratogenic 
and mutagenic to certain amphibians and birds, and further 
adverse effects to other organisms were observed by re-
searchers [13], [14], [15].

2.1. Toxicological effects of glyphosate on the environ-
ment

Even at the early stages of the growing period of transgenic 
plants there were warning signs about gradual saturation of 
environmental elements with glyphosate. It was reported by 
Anders Legarth Schmidt in a Danish journal in 2003 that the 
average concentration of the active ingredient of the herbi-
cide, also most popular in Denmark, was 0.54 μg/L in the 
upper layers of groundwater, thus endangering the drinking 
water supply of the country. The appearance of glyphosate 
to such a high extent clearly disproves the assumption that 
the molecule is decomposed by soil bacteria to a concen-
tration level below the limit of detection [16].

The toxicological behavior of glyphosate and Roundup 
presents many unpleasant surprises to practitioners of en-
vironmental biology, nutritional science and human toxicol-
ogy. According to the research of Lappe et al., glyphosate 
is capable of altering the composition of certain agricultural 
products. For example, in Roundup Ready soybeans treat-
ed with glyphosate, the amount of flavonoids synthesized is 
lower than it is in traditional plants [17].

As was already mentioned above, a detailed study was 
published by Béla Darvas and his research group about the 
environmental health problems of the use of glyphosate. 
These are a few conclusions from the summary of the pa-
per: With the increasing acreage of glyphosate-tolerant GM 
crops, one must expect that glyphosate will appear in de-
tectable amounts in foods and feeds. This active ingredient 
lowers the resistance of certain plants to diseases. Glypho-
sate is clearly toxic to amphibians, and is suspected to be 
teratogenic to amphibians and birds [11]. At the same time, 
it promotes the colonization of the roots of cultivated plants 
by Fusarium fungi [11], [18].

The appearance of glyphosate in environmental elements 
was followed by a significantly more surprising and alarming 
sign. The amount of glyphosate and its metabolite, AMPA 
(aminomethylphosphonic acid) in the urine of 174 volun-
teers from member states of the EU – including 10 Hungar-
ian citizens – were analyzed by GC-MS-MS by the research 
group of the Medical Laboratory Bremen in Germany. Ac-
cording to the results of the analyses, 42.5% of the sam-
ples contained glyphosate in amounts exceeding the limit of 
quantification (LOQ >0.150 μg/L).

Calculating with the same limit of quantification, the fre-
quency of the metabolite of glyphosate, AMPA, was found 
to be 34.5%. The histogram of urine samples with analytical 
results above the limit of quantification is shown in Figure 2. 
The figure shows that results exceeding the limit of quantifi-
cation were in the range of 155 to 260 μg/L for glyphosate, 
and 155 to 200 μg/L for AMPA, respectively [19]. Analytical 
results of the campaign of the Bremen laboratory confirm 
the definite need for an analytical method capable for the 
measurement of the active ingredients of high polarity pes-
ticides.

3. Materials and methods

3.1. Analytical possibilities to determine glyphosate res-
idues

The glyphoaste molecule (Figure 3) is strongly polar, and 
even though it is small – its molecular mass is only 169 
atomic mass unit –, it is not volatile. Its light absorption is 
weak, has no fluorescence activity, and has a low retention 
in reverse phase liquid chromatographic systems. All these 
properties are fundamentally unfavorable for the determina-
tion and quantification of the compound. Supposedly this 
is the reason why there are very few laboratories in the Eu-
ropean Union who can determine glyphosate and several 
other pesticide residues of similar polarity with low limits 
of quantification (0.01-0.05 mg/kg). Nevertheless, there is 
ample material in the scientific literature about the determi-
nation of the residues of glyphosate and its decomposition 
product, AMPA, using methods based on different princi-
ples.

The analysis of glyphosate residues was developed at the 
end of the 1990s mainly for testing water and soil samples, 
probably because residues of the active ingredient and its 
decomposition product, AMPA (aminomethylphosphonic 
acid), were primarily observed in soils and aqueous environ-
mental elements in the beginning. The methods described 
in the sicentific literature and reviewed by us were based 
mainly on the preparation of post-column OPA (o-phtha-
laldehyde) derivatives and pre-column FMOC (9-fluore-
nylmethyloxycarbonyl) derivatives. Let’s first review a few 
methods based on post-column derivatization!

According to an EPA (Environmental Protection Agency, 
USA) method from 1990 by Winfield et al., glyphosate resi-
dues of drinking water samples filtered through a 0.45 µm 
filter were separated on a Bio-Rad Aminex A-9 cation ex-
change column, and molecules eluted from the analytical 
column were oxidized at 68 °C by calcium hypochlorite. The 
reaction product of the oxidation, glycine, reacted at 38 oC 
with o-phthalaldehyde (OPA) in the presence of mercaptoe-
thanol. Detection was performed at 455 nm after excitation 
at 340 nm of the fluorescent compound obtained. The lin-
ear range of the method was between 25 and 2500 µg/L 
glyphosate concentrations. Recovery in this range was be-
tween 96% and 108%, and the relative standard deviation 
was 1.25%≤ RSD ≤12.3% [20].
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Amint azt már fentebb említettük, Darvas Béla és ku-
tatócsoportja részletes tanulmányt közölt a glifozát 
alkalmazásának környezet-egészségügyi problémái-
ról. Következzék néhány gondolat a dolgozat össze-
foglalójából: A glifozát-tűrő GM-növénykultúrák terü-
letének növekedtével számítani kell arra, hogy a gli-
fozát detektálható mennyiségben fog megjelenni az 
élelmiszerekben és takarmányokban is. A hatóanyag 
csökkentheti bizonyos növények betegségekkel 
szembeni ellenálló képességét. A glifozát egyértel-
műen mérgező a kétéltűekre, teratogenitását kétéltű-
ek és madarak esetében gyanítják [11]. Ugyanakkor 
elősegíti a Fusarium gombák megtelepedését a kul-

túrnövények gyökerein [11], [18].

A glifozát környezeti elemekben való megjelenését 
ennél egy számottevően meglepőbb, és figyelmezte-
tőbb jel követte. Németországban a Medical Labora-
tory Bremen kutatócsoportja az Európai Unió tagálla-
maiból 174 önkéntes személy – közöttük 10 magyar 
állampolgár – vizeletében GC-MS-MS technikával 
vizsgálták a glifozát és bomlástermékének, az AMPA 
(aminometil-foszfonsav) mennyiségét. A vizsgálat 
eredményei szerint a minták 42,5%-ában mutatták ki 
a mérési határ (LOQ >0,150 μg/L) feletti mennyiség-
ben a glifozátot. 

2. ábra. A Medical Laboratory Bremen mérési eredményeiből készített hisztogram [19]. 
Figure 2 Histogram of the analytical results of the Medical Laboratory Bremen [19].

Ugyanezzel az alsó méréshatárral számolva a glifo-
zát bomlástermékének, az AMPA-nak a gyakorisága 
34,5%-nak adódott. A 2. ábrán az alsó méréshatár 
feletti vizeletminták mérési eredményeinek hisztog-
ramját mutatjuk be. Az ábráról leolvasható, hogy a 
méréshatár feletti vizsgálati eredmények a glifozát 
esetében 155 és 260 μg/L tartományba, AMPA ese-

tében pedig a 155 és 200 μg/L tartományba estek 
[19]. A brémai laboratórium figyelemreméltó kampá-
nyának vizsgálati eredményei is alátámasztják, hogy 
feltétlenül szükségünk van a nagy polaritású növény-
védő szerek hatóanyagainak mérésére szolgáló ana-
litikai módszerre.  
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The test method of the AOAC is based on similar techniques 
and principles. According to this procedure, environmental 
water samples, after filtration, are evaporated to dryness 
on rotary vacuum evaporator. The evaporation residue was 
dissolved in an EDTA solution (ethylenediaminetetraacetic 
acid), glyphosate content of the sample was oxidized by 
calcium hypochlorite, and the glycine eluted from the HPLC 
column was then reacted with OPA in the presence of mer-
captoethanol. The measurement range was found to be 
linear between glyphosate concentrations of 0.5 and 5000 
µg/L [21].

A standard operating procedure (SOP) issued by Monsanto 
in 2004 was validated for the determination of glyphosate 
and AMPA residues in agricultural products. The method 
was developed for the analysis of soybeans, cereals, pea-
nuts, cottonseed, alfalfa, cabbage, grapes and vegetable 
oils. Active ingredient content of the different crops was ex-
tracted using a 1:3 mixture of chloroform and hydrochloric 
acid (0,1 mol/L). The extract was centrifuged, and analysis 
was performed on the supernatant. Glyphosate and AMPA 
was bound on a column containing Chelex® 100 cation 
exchange resin in the Fe(III) form. Active ingredients were 
eluted from the ion exchange column using hydrochloric 
acid, the eluate was evaporated to dryness, and post-col-
umn OPA derivatization was applied after HPLC separation, 
in accordance with the literature references cited above. In 
this case the oxidation agent was a sodium hypochlorite so-
lution. Lower limit of quantification of the method was 0.05 
mg/kg glyphosate and AMPA content, with sample amount 
between 4 and 30 g. Recovery of the method was between 
70 and 90%. Relative standard deviation was RSD≤30%, 
depending on the matrix analyzed [22].

As an interesting point, let’s review a gas chromatographic 
glyphosate determination method as well! Glyphosate and 
its decomposition product, AMPA, were extracted from ag-
ricultural products using water by Alferness and Wiebe. The 
raw extract was purified on a cation exchange column and 
aqueous solution of the purified sample was reacted directly 
with heptafluorobutanol and trifluoroacetic anhydride. The 
derivative was separated on a capillary column and detect-
ed using a mass selective detector. The method developed 
by them was tested in 13 laboratories of 5 countries as part 
of a proficiency testing scheme, during which cereals, feeds 
produced from soybeans, and peanuts were analyzed. 
Glyphosate recovery was 91% in their experiments. Rela-
tive standard deviation was found to be RSD=11% [23].

In recent years, there have been several multi residue meth-
ods (MRM) published for pesticide residue analysis, which 
are capable of analyzing the residues of a large number of 
active ingredients in only a few steps in different samples. 
Such methods include, for example, methods indicated by 
the following acronyms: QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, 
Effective, Rugged, and Safe), QuPPe (Quick Polar Pesti-
cides Method). These methods usually require the applica-
tion of separation techniques coupled with triple-quad MS 
(QQQ), or quadrupol-time-of-flight MS (Q-TOF) spectrom-
eters. Despite the flexibility and versatility of these meth-
ods, there remain always several active ingredients whose 
residues cannot be determined using multi-methods, with 
the required sensitivity and accuracy. Molecules of certain 
polar herbicides, such as glyphosate, glufosinate or the 
glyphosate metabolite AMPA, and also the analysis of some 
phenoxycarboxylic acid derivatives requires special pre-
column derivatization if one wants to avoid low sensitivity 
at detection, which is general in the case of methods with 

no derivatization. When analyzing glyphosate, glufosinate or 
AMPA, 13C and 15N nuclide labelled internal standards are 
added to the aqueous extacts of the samples. Samples are 
then purified on a dispersive solid phase cation exchange 
(DSPE) column, and active ingredients are converted into 
FMOC (9-fluorenylmethyloxycarbonyl) derivatives immedi-
ately. FMOC derivatives are dissolved in acetonitrile, and 
the solution is analyzed by some kind of UPLC-MS-MS (Ul-
tra High Pressure Liquid Chromatography) system [24].

Next, a few methods based on pre-column derivatization 
are reviewed, again with no claim to being exhaustive.

A completely automated water analysis method was devel-
oped by Vreeken et al. In their method, the active ingredi-
ent contents of drinking waters, different groundwaters and 
communal wastewaters was converted into FMOC deriva-
tives, and these were purified using solid phase extraction 
(SPE). The purified derivatives were separated by liquid 
chromatography, followed by detection using an MS-MS 
system with an ionspray ion source. Substances in the con-
centration range of 0.05 to 3.0 µg/L were measured in the 
water samples analyzed. 390, 168 and 150 transitions of the 
FMOC derivative of glyphosate were detected in the MS-
MS total ion chromatogram. Chromatographic separation 
required 62 minutes. The lower limit of quantification (LOQ) 
for glyphosate was 0.03 µg/L, recovery was 94%, and the 
relative standard deviation (SD) was <9% [25].

FMOC derivatives were prepared by Lee et al. as well, in 
order to analyze water samples. Tha analytical technique 
used by them [26] was identical to that applied by Vreeken 
et al. [25].

A procedure was developed by Ibáñez et al., also for the 
analysis of water and soil samples. The method involved 
the preparation of FMOC derivatives in their case as well. 
Herbicide residues in water samples were derivatized di-
rectly with FMOC-Cl at pH 9.0, then filtered through a 45 
µm filter. Soil samples were extracted with a potassium  
hydroxide solution, diluted, the pH was then adjusted to  
9.0, and FMOC derivatives were prepared. Derivatized 
samples again were filtered through a 45 µm filter. The 
componds sought were detected using a tandem MS-MS 
system with an electrospray ion source, following high per-
formance liquid chromatography separation. The method 
was validated for surface and groundwaters, as well as soil 
samples. The lower limit of quantification for water samples 
was 50 ng/L, while it was 5 µg/kg for soil samples. Recov-
ery was between 89 and 106%. Relative standard deviation 
was RSD <9% when analyzing water samples, and RSD 
>7% for soil samples [27].

In addition to FMOC, several other derivatization reagents 
were tried by Le Fur et al. in order to determine glyphosate 
in water samples: dansyl chloride, p-toluenesulfonyl chlo-
ride, and also phenyl isothiocyanate. During their experi-
ments, FMOC was found to be the most favorable and most 
efficient pre-column derivatization reagent. The linear range 
of their method was reported to be between 0.10 µg/L and 
2.00 µg/L. Relative standard deviation of the analyses was 
RSD<20% [28].

Methods without derivatization for the determination of 
glyphosate and other polar pesticides were developed by 
several researchers. Works cited below report just such 
analytical methods.

A procedure without derivatization was developed by Shu-
ang et al. for the determination of glyphosate and its de-
composition product, AMPA (aminomethylphosphonic acid)  
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3. Anyag és módszer

3.1. A glifozát maradékanyagai meghatározásá-
nak analitikai lehetőségei

A glifozát molekulája (3. ábra) erősen poláros, mérete 
kicsiny – tömegszáma mindössze 169 atomi tömeg-
egység –, ennek ellenére nem illékony. Fényelnyelése 
gyenge, fluoreszcenciás aktivitása nincsen, retenci-
ója fordított-fázisú folyadékkromatográfiás rendsze-
rekben csekély. Mindezek a tulajdonságok alapve-
tően kedvezőtlenek a vegyület kimutatása és meny-
nyiségi meghatározása szempontjából. Feltehetően 
ez az oka annak, hogy az Európai Unióban kevés la-
boratórium vállalkozik a glifozát és még néhány, ha-
sonló polaritású növényvédő szermaradék analízisére 
alacsony kimutatási határ (0,01-0,05 mg/kg) mellett. 
Mindemellett a szakirodalomban gazdag anyag ta-
lálható, amely a glifozát és bomlástermékének, az 
AMPA maradékainak meghatározásról szól különböző 
elveken alapuló módszerek alkalmazásával.

A glifozát maradékainak vizsgálatát a 90-es évek vé-
gén főként víz- és talajminták elemzése végett dol-
gozták ki, valószínűleg azért, mert a hatóanyag mara-
déka és bomlásterméke az AMPA (aminometil-fosz-
fonsav) kezdetben elsősorban a talajokban és a vizes 
környezeti elemekben tűnt fel. Az áttanulmányozott 
szakirodalomban ismertetett módszerek főként ko-
lonna utáni OPA-származékok (o-ftál-aldehid) és 
kolonna előtti FMOC-származékok (9-fluorenil-me-
til-kloroformát) képzésén alapultak. Elsőként tekint-
sünk át néhány, oszlop utáni származékképzésen 
alapuló módszert!

Egy 1990-ből származó EPA (Environmental Protec-
tion Agency, USA) módszer szerint Winfield és mun-
katársai 0,45 µm-es szűrőn szűrt ivóvízminták glifo-
zát maradékait Bio-Rad Aminex A-9 kation-cserélő 
oszlopon választották el, majd az analitikai oszlopról 
eluálódó molekulákat 68 oC-on kalcium-hipoklorittal 
oxidálták. Az oxidáció reakciótermékeként kapott 
glicint 38oC-on o-ftál-aldehiddel (OPA) reagáltatták 
merkaptoetanol jelenlétében. A kapott fluoreszkáló 
vegyületet 340 nm-en gerjesztve 455 nm-en detek-
tálták. A módszerrel elérhető lineáris tartomány 25 és 
2500 µg/L glifozát koncentrációt ölelt fel. A vissza-
nyerés e tartományban 96% és 108% közötti érték 
volt, a relatív szórás pedig 1,25%≤ RSD ≤12,3% ér-
tékek közé esett [20].

Az előbbihez hasonló technikán és elven alapul az 
AOAC teszt módszere is. Az eljárás szerint a kör-
nyezetből származó vízmintákat szűrés után rotációs 
vákuumbepárló készülékben szárazra párolták. A be-
párlási maradékot EDTA-oldattal (etilén-diamin-tet-
raecetsav) vették fel, majd a minták glifozáttartalmát 
kalcium-hipoklorittal oxidálva a HPLC-oszlopon gli-
cinként eluálódó vegyületet merkaptoetanol jelenlé-
tében OPA-val reagáltatták. A mérési tartományt 0,5 
és 5000 µg/L glifozát koncentrációk között találták 
lineárisnak [21].

A Monsanto által 2004-ben kiadott sztenderd mérési 
eljárást (SOP) mezőgazdasági termékek glifozát- és 
AMPA-maradékainak meghatározására validálták. A 
módszert szójabab, gabonafélék, mogyoró, gyapot-
mag, lucerna takarmány, káposzta, szőlő és növényi 
olajok vizsgálatára dolgozták ki. A különböző termé-
nyek hatóanyagtartalmát 1:3 arányú kloroform-sósav 
(0,1 mol/L) elegyével extraháltatták. A kivonatot cent-
rifugálták, majd a felülúszó vizes fázisból végezték 
az analízist. A glifozátot és az AMPA-t Fe(III) formájú 
Chelex® 100 kation-cserélő gyantát tartalmazó osz-
lopon kötötték meg. Az ioncserélő oszlopról a ha-
tóanyagokat sósavval eluáltatták, szárazra párolták, 
majd az előbbi irodalmi hivatkozásokban részletezett 
módon HPLC-elválasztást követően oszlop utáni 
OPA-származékképzést alkalmaztak. Az oxidáló szer 
ez esetben nátrium-hipoklorit oldat volt. A módszer 
alsó mérési határa 0,05 mg/kg glifozát- és AMPA-tar-
talom, 4 és 30 g közötti mintabeméréssel. A módszer 
visszanyerése 70 és 90% közé esett. A relatív szórás 
RSD≤30% volt a vizsgált mátrixtól függően [22].

Az érdekesség kedvéért tekintsünk át egy gázkro-
matográfiás glifozát-meghatározási módszert is! 
Alferness és Wiebe mezőgazdasági terményekből 
vízzel extrahálta a glifozátot és bomlástermékét, az  
AMPA-t. A nyers extraktumot kation-cserélő oszlo-
pon tisztították. A tisztított minta vizes oldatát közvet-
lenül reagáltatták heptafluor-butanol és trifluor-ecet-
sav-anhidriddel. A származékokat kapilláris oszlopon 
elválasztva tömegszelektív detektorral határozták 
meg. Kidolgozott módszerüket 5 ország 13 labora-
tóriumában körvizsgálat keretein belül tesztelték, 
aminek során gabonaféleségeket, szójából készült 
takarmányt, mogyoróbelet vizsgáltak. Kísérleteikben 
a visszanyerés glifozátra vonatkozóan 91%-nak adó-
dott. A relatív szórást RSD=11%-nak találták [23].

Az utóbbi években a növényvédő szerek maradéka-
inak vizsgálata céljából számos multi maradék mód-
szer (Multi Residue Method; MRM) látott napvilágot, 
amelyeknek alkalmazásával néhány lépésben nagy-
számú hatóanyag maradéka analizálható különböző 
mintákból. Ilyen módszerek például a QuEChERS 
(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe), 
QuPPe (Quick Polar Pesticides Method) mozaik-
szavakkal jelzett eljárások. A módszerek általában 
triple-quad MS (QQQ), vagy quadrupol-repülési idő 
MS (Q-TOF) spektrométerekkel kapcsolt elválasz-
tás-technika alkalmazását követelik meg. E módsze-
rek rugalmassága és sokoldalúsága ellenére mindig 
marad néhány olyan hatóanyag, amelynek maradé-
kait a multi-módszerek alkalmazásával mégsem lehet 
kellő érzékenységgel és pontossággal meghatározni. 
Bizonyos poláros herbicidek molekulái, mint például 
a glifozát, glufozinát, illetve a glifozát metabolitja, az 
AMPA, valamint néhány fenoxi-karbonsav származék 
analitikája speciális, kolonna előtti származékképzést 
igényel, ha el akarjuk kerülni a kimutatásnál jelentke-
ző alacsony érzékenységet, amely a származékkép-
zés nélküli eljárásoknál általános jelenség. A glifozát, 
glufozinát és AMPA vizsgálatánál a minták vizes ext-
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raktumához 13C és 15N nuklidokkal jelölt belső sztender-
deket adnak. A mintákat ezután diszperzív szilárdfázisú 
kation-cserélő kromatográfiás oszlopon (DSPE) tisztít-
ják, majd a hatóanyagokból azonnal FMOC-származé-
kokat (9-fluorenil-metil-oxi-származékokat) képeznek. 
Az FMOC-származékokat acetonitrilben oldják fel, majd 
a kapott oldatot valamilyen UPLC-MS-MS (Ultra High 
Pressure Liquid Chromatography) rendszerben analizál-
ják [24].

A továbbiakban néhány, kolonna előtti származékkép-
zésen alapuló módszert tekintünk át, továbbra is a tel-
jesség igénye nélkül.

Vreeken és munkatársai egy teljesen automatizált víze-
lemzési módszert dolgoztak ki. Módszerükben az ivó-
vizek, különböző felszín alatti vizek, valamint települési 
szennyvizek hatóanyagtartalmából FMOC-származéko-
kat állítottak elő, majd szilárd-fázisú extrakcióval (SPE) 
tisztították azokat. A tisztított származékokat folyadék- 
kromatográfiás elválasztást követően ionspray ionfor-
rással ellátott MS-MS rendszerben detektálták. A vizs-
gált vízmintákban 0,05 és 3,0 µg/L koncentráció-tarto-
mányokban mérték az anyagokat. Az MS-MS totálion 
kromatogramon a glifozát FMOC-származékának 390, 
168 és 150 átmeneteit detektálták. A kromatográfiás el-
választás 62 percet vett igénybe. A glifozátra vonatkozó 
alsó méréshatár (LOQ) 0,03 µg/L, a visszanyerés 94%-os, 
a relatív szórás (SD) <9% volt [25].

Lee és munkatársai szintén FMOC-származékokat állí-
tottak elő, vízminták vizsgálata céljából. Analitikai tech-
nikájuk azonos volt a Vreeken és munkatársai [25] által 
alkalmazott technikával [26].

Ibáñez és munkatársai szintén víz- és talajminták vizsgá-
latára dolgoztak ki eljárást. A módszer az ő esetükben is 
FMOC-származékképzést foglal magában. A vízminták-
ban a herbicid-maradékokat 9,0-es pH mellett FMOC-
val közvetlenül származékolták, majd 45 µm-es szűrőn 
szűrték. A talajmintákat kálium-hidroxid oldattal extrahál-
ták, hígították, majd a pH-t 9,0-re állítva elkészítették az 
FMOC-származékokat. A származékolt mintákat szintén 
45 µm-es szűrőn szűrték.  A nagyteljesítményű folyadék- 
kromatográfiás elválasztást követően electrospray ion-
forrásra kapcsolt tandem MS-MS rendszerrel detektálták 
a keresett vegyületeket. A módszert felszíni, felszín alat-
ti vízre és talajmintákra is validálták. Az alsó méréshatár 
vízmintákra 50 ng/L, talajmintákra pedig 5 µg/kg volt. A 
visszanyerés 89 és 106% közé esett. A vízminták elem-
zésénél a relatív szórás RSD <9%-nak, talajminták vizs-
gálatánál pedig RSD >7%-nak adódott [27].

Le Fur és munkatársai az FMOC-n kívül többféle szár-
mazékképző reagenst próbáltak ki a glifozát vízmin-
tákból való meghatározása céljából: danzil-kloridot, 
p-toluol-szulfonilkloridot, valamint fenil-izotiocianátot. 
Kísérleteik során úgy találták, hogy a legkedvezőbb és 
leghatékonyabb oszlop előtti származékképző reagens 
az FMOC. Módszerük lineáris tartományát 0,10 µg/L és 
2,00 µg/L értékek között jelölték meg. A mérések relatív 
szórása RSD<20% volt [28].

in different food raw materials of plant origin. Different 
teas, green dates, green soybeans and radishes were 
analyzed by them. Samples were extracted with high pu-
rity water, extracs were cleaned on an anion exchange 
column. Following high performance liquid chromatog-
raphy, electrospray ionization was applied. Detection 
was performed on an MS-MS system in negative ion 
mode, with the 168→124, 81 and 63 transitions. Detec-
tion limit was 0.01 mg/kg, and the lower limit of quanti-
fication for glyphosate was 0.02 mg/kg. Recovery was 
between 78 and 113%, depending on the matrix. Rela-
tive standard deviation was 3.2% <RSD<11.0% [29].

Methods without derivatization were set up for the 
measurement of high polarity pesticide molecules that 
cannot be analyzed by the above-mentioned QuECh-
ERS procedure (e.g. fosetyl, maleic hydrazide, etephon, 
glyphosate, glufosinate etc.) by Anastassiades et al. as 
well. One of the methods was dedicated for the analy-
sis of foods of animal origin [30], while the other one for 
products of plant origin (fruits, dried fruits, vegetables, 
cereals, processes products and honey) [31].

The procedure designed for the analysis of plant-based 
foods starts with an acidic methanol-water extraction. 
Extracts were filtered through the usual 0.45 µm pore 
size filter, and the molecules were determined using an 
LC-MS-MS coupled technique. The internal standards 
used were pesticide molecules labelled with 13C and 
15N nuclides. In the case of glyphosate, the 1,2-13C2

15N 
standard was used. Sample extracts were introduced 
onto the Dionex IonPac AS11 (2x250 mm) analytical 
column throuh a Dionex IonPac AG11 (2x50 mm) pre-
column. Separation temperature was 40 oC. The (A) 
component of the binary eluent was water, while the (B) 
component was aqueous dimethylamine solution with 
its pH adjusted to 11 with 1 mM citric acid. 10 and 20 
µL volumes of the extracts were injected into the liquid 
chromatograph. The ion transitions monitored were the 
following: 168→63, 168→124, 168→81. In the case 
of 13C and 15N nuclide labelled internal standards, the 
ion transition 171→63 was monitored. Lower limits of 
quantification (LOQ) were validated with the analyses 
of tomato, gourd, apple, orange and barley samples. 
In their experiments, LOQ values were in the range of  
0.01 mg/kg ≤ LOQ ≥ 0.02. Recovery and relative stand-
ard deviation data obtained during validation were not 
included in the paper [30].

The method without derivatization, developed for foods 
of animal origin, has already been tested for milk and 
chicken eggs so far. An aliquot of the acidic methanol-
water extract used for plant samples was diluted with 
acetonitrile and purified on an ODS (octadecylsilane) 
dSPE column. The purified extract was centrifuged, fil-
tered through a 0.45 µm pore size filter, and injected into 
the LC-MS-MS system. During validation of the method, 
a recovery of 196% and relative standard deviation of 
RSD=9.6% were obtained for whole milk. In the case 
of chicken eggs, performance characteristicswere much 
more favorable: recovery was 117%, while the RSD 
value was 1.0%. The lower limit of quantification of the 
method was not erported by the authors [31].

3.2. Laboratory method for the determination of 
glyphosate residues

Several methods have been tried in our laboratory for 
the detection of glyphosate residues. Post-column de-
rivatization with OPA was dismissed, because being 



A glifozát és más poláros növényvédő szerek vizsgá-
latára egyes kutatók származékképzés nélküli mód-
szereket is kidolgoztak. A következő, néhány idézett 
munka ilyen analitikai módszerekről számol be.

Shuang és munkatársai származékképzés nélkü-
li eljárást dolgoztak ki a glifozát és bomlásterméke, 
az AMPA (aminometil-foszfonsav) meghatározására 
különböző, növényi eredetű élelmiszer-alapanya-
gokból. Vizsgálataikat különböző teákból, zöld da-
tolyából, zöld szójababból és retekből végezték. A 
mintákat nagytisztaságú vízzel extrahálták, az ext-
raktumot anion-cserélő oszlopon tisztították. A nagy-
hatékonyságú kromatográfiás elválasztást követően 
electrospray ionizációt alkalmaztak. A detektálást 
negatív ion üzemmódú MS-MS rendszerben végez-
ték 168→124, 81 és 63 átmenetekkel. A detektálá-
si határ 0,01 mg/kg, az alsó méréshatár glifozátra 
0,02 mg/kg volt. A visszanyerés a mátrixtól függően  
78 és 113% közötti értéknek adódott. A relatív szórás  
3,2% <RSD<11,0% volt. [29].

Anastassiades és munkatársai szintén származék-
képzés nélküli módszereket állítottak be nagy polari-
tású peszticid molekulák vizsgálatára, amelyek a fen-
tebb említett QuEChERS eljárással nem vizsgálha-
tók (pl. foszetil, maleinsav-hidrazid, etefon, glifozát, 
glufozinát stb.). Az egyik módszert az állati eredetű 
élelmiszerek [30], a másikat pedig a növényi eredetű 
termékek (gyümölcsök, szárított gyümölcsök, zöld-
ségfélék, gabonaféleségek, feldolgozott termékek és 
méz) vizsgálatára dedikálták [31]. 

A növényi eredetű élelmiszerek vizsgálatára tervezett 
eljárás savas metanolos-vizes extrakcióval indul. A 
kivonatokat a szokásos 0,45 µm pórusméretű szű-
rőn szűrték és a molekulákat LC-MS-MS kapcsolt 
technikával határozták meg. Az alkalmazott belső 
sztenderdek 13C és 15N nuklidokkal jelölt növényvédő 
szermolekulák voltak. A glifozát esetében 1,2-13C2

15N 
sztenderdet alkalmaztak. A mintákból készült kivo-
natokat Dionex IonPac AG11 (2x50 mm) előtétoszlo-
pon keresztül vezették a Dionex IonPac AS11 (2x250 
mm) analitikai kolonnára. Az elválasztás hőmérsék-
lete 40 oC volt. A biner mozgófázis (A)-komponen-
se víz, (B)-komponense pedig 1 mM citromsavval 
11-es pH-ra állított vizes dimetilamin oldat volt. Az 
extraktumokból 10 és 20 µL térfogatokat injektáltak 
a folyadékkromatográfba. A figyelt ionátmenetek a 
168→63, 168→124, 168→81 értékek voltak. A 13C és 
15N nuklidokkal jelölt belső sztenderdek esetében a 
171→63 ionátmenetet monitorozták. Az alsó mérés-
határokat (LOQ) paradicsom, tök, alma, narancs és 
árpaminták vizsgálatával validálták. Kísérleteikben az 
LOQ értékei 0,01mg/kg ≤ LOQ ≥ 0,02 mg/kg tarto-
mányba estek. A validálásnál kapott visszanyerési és 
relatív szórási adatokat e dolgozat nem tartalmazza 
[30].

Az állati eredetű élelmiszerekre kidolgozott szár-
mazékképzés nélküli módszert egyelőre tejre és tyúk-
tojásra tesztelték. A növényi mintáknál használatos 

savas metanolos-vizes kivonat alikvot részét aceto-
nitriles hígítással és ODS (oktadecil-szilán) dSPE töl-
teten tisztították. A tisztított kivonatot centrifugálták, 
0,45 µm pórusméretű szűrőn engedték át, majd az 
LC-MS-MS rendszerbe injektálták. A módszer va-
lidálásánál teljes tehéntejből 196% visszanyerési 
arányt és RSD=9,6% relatív szórást kaptak. Tyúkto-
jás esetében ennél jóval kedvezőbbek a teljesítmény-
jellemzők: a visszanyerés 117%-nak, az RSD-érték 
pedig 1,0%-nak adódott. A módszerrel elérhető alsó 
méréshatárt ebben a dokumentumban nem jelölték 
meg a szerzők [31].

3.2. A glifozát maradékainak meghatározásának 
laboratóriumi módszere

Laboratóriumunkban több módszert is kipróbáltunk 
a glifozát maradékainak kimutatására. Az OPA-val 
végzett, kolonna utáni származékképzést annak kö-
rülményessége miatt elvetettük. Az FMOC-vel vég-
zett, kolonna előtti derivatizációt tartalmazó analiti-
kai módszerekkel úgy találtuk, hogy a mintákban – a 
mátrixtól függően – sok olyan komponens található, 
amely az FMOC-vel szintén származékot képez, és 
egyaránt zavarja a kromatográfiás elválasztást és 
a tömegszelektív detektálást is.  Anastassiades és 
munkatársai által kidolgozott, az Európai Unióban 
hivatalos módszereket [30], [31] is kipróbáltuk a glifo-
zát maradékainak kimutatására és mennyiségi meg-
határozására különböző élelmiszer-alapanyagokból. 
A szakirodalmi forrásokból átvett módszerekkel vég-
zett kísérleteink során szerzett tapasztalataink alap-
ján úgy döntöttünk, hogy a WESSLING Hungary Kft. 
Élelmiszerbiztonsági Üzletága Laboratóriumában az 
irodalomban fellelhető ismeretek felhasználásával az 
Európai Unióban hivatalos módszert honosítjuk az 
erősen poláros növényvédőszer-maradékok meg-
határozása élelmiszerekből, élelmiszer-nyersanya-
gokból, növényi eredetű takarmányokból LC-MS-MS 
módszerrel, amelyet validálni is fogunk. 

3.2.1. A glifozát maradékai meghatározásának 
mérési elve és alkalmazási területe 

A Laboratóriumunkban kidolgozott módszer na-
gyon poláros, a QuEChERS módszerrel nem meg-
határozható peszticidek (etefon, glifozát, AMPA, 
glufozinát, foszetil-Al, maleinsav-hidrazid, dikvát, 
parakvát, klórmekvát, mepikvát, daminozid, ciroma-
zin, perklorát, klorát) maradékainak élelmiszerekből, 
élelmiszer-nyersanyagokból, növényi eredetű takar-
mányokból való meghatározására alkalmas. A to-
vábbiakban a glifozát kimutatásának és mennyiségi 
meghatározásának részleteit fogjuk ismertetni.

A mérési eljárás elve: a bemért mintában víz hoz-
záadásával beállítjuk az ideális víztartalmat, majd a 
gyomirtó szer maradékát savas metanollal extrahál-
juk. Az extraktumot centrifugáljuk, szűrjük, majd a 
szűrletből végezzük el az LC-MS-MS meghatározást.

A módszert a SANCO által kiadott általános minő-
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ségbiztosítási és validálási útmutató szerint [32] a min-
dennapi gyakorlatra jellemző minta-mátrixokra validál-
tuk. A zöldség- és gyümölcsféléket alma minták, az ál-
lati eredetű élelmiszereket tejminták, a gabonaféléket és 
száraz magvakat kölesgolyó minták elemzésével mo-
delleztük. A módszer alkalmasságát a laboratóriumban 
alma és tej mátrixokban ellenőriztük, valamint felhasz-
náltuk a mérések során keletkező ún. „menet-közbeni” 
módszervalidálási adatokat is, melyek gabona, valamint 
egyéb élelmiszer minták esetében állnak rendelkezésre 
[33].

3.2.2. A glifozát maradékai meghatározása mérésé-
nek menete

3.2.2.1. A vizsgálathoz felhasznált eszközök és vegy-
szerek

A vizsgálatokat a szokásos laboratóriumi felszerelése-
ken túl Sciex 4500 LC-MS-MS készüléken végeztük.  
Az elválasztáshoz Dionex IonPac AS11-HC oszlopot al-
kalmaztunk. A felhasznált vegyszerek HPLC tisztaságú-
ak voltak. A 1071-83-6 CAS számú glifozát sztenderd 
Sigma-Aldrich gyártmányú volt. Az izotóp-jelölt glifozát 
belső sztenderdet (1,2-13C2

15N, katalógusszáma: sc-
280758) a Santa Cruz Biotechnology Inc.-től szereztük 
be. A vizsgálatokhoz használt vizet MilliQ berendezés-
ben magunk állítottuk elő.

A glifozát sztenderdekből 1 mg/ml koncentrációjú  
törzsoldatokat készítettünk víz és metanol 1:3 keverékével.  
A törzsoldatokból acetonitrillel 1 μg/ml glifozát és  
40 μg/ml glifozát belső sztenderd munkaoldatokat ké-
szítettünk.

A glifozát munkaoldatból 1, 5, 10, 50, 100, 250 ng/ml 
kalibráló oldatsort készítünk, amely 1% hangyasavat 
tartalmazott metanol-víz 1:1 arányú elegyében. A ka-
libráló oldatsorhoz az izotóp-jelzett belső sztenderdet 
100 ng/ml szinten adtuk hozzá. A kalibráló oldatokat 
hűtőszekrényben legfeljebb egy hétig tároltuk.

3.2.2.2. Mintaelőkészítés

A minta előkészítése során arra törekedtünk, hogy rep-
rezentatív mintahányadok kivételére alkalmas, megfe-
lelően homogén laboratóriumi mintát kapjunk. Zöldség 
és gyümölcs minták esetében magas fordulatszámon 
történő homogenizálást végeztünk, amelyet, szükség 
esetén szárazjeges darálással is kiegészítettünk. Az el-
készített homogenizátumokat az analízishez úgy mértük 
be, hogy azok egyenként 5-5 g eredeti mintát képvisel-
jenek.

convoluted. With respect to analytical methods involv-
ing pre-column derivatization with FMOC, we found that 
there were many components in the samples – depend-
ing on the matrix – that also formed FMOC derivatives, 
interfering with both chromatographic separation and 
mass selective detection.  The methods developed by 
Anastassiades et al. for the detection and quantification 
of glyphosate residues in different food raw materials, 
which are official methods in the European Union [30], 
[31] were also tried. On the basis of our experience with 
methods found in the scientific literature it was decided 
that the official method of the European Union for the 
determination of strongly polar pesticide residues in 
foods, food raw materials and plant-based feeds using 
LC-MS-MS would be adapted in the Laboratory of the 
Food Safety Business Unit of WESSLING Hungary Ltd, 
applying knowledge found in the literature. Validation of 
the method was also decided.

3.2.1. Measurement principle and application area of 
the determination of glyphosate residues 

The method developed in our Laboratory is suitable for 
the determination of the residues of highly polar pes-
ticides that cannot be determined using the QuECh-
ERS method (etephon, glyphosate, AMPA, glufosinate, 
fosetyl-Al, maleic hydrazide, diquat, paraquat, chlorm-
equat, mepiquat, daminozide, cyromazine, perchlorate, 
chlorate) in foods, food raw materials and plant-based 
feeds. Henceforward, details of the detection and quan-
tification of glyphosate will be described.

Principle of the analytical procedure: water is added to 
a measured amount of the sample until the ideal water 
content is reached, and pesticide residues are then ex-
tracted using acidic methanol. The extract extract was 
centrifuged, filtered, and LC-MS-MS measurement of 
the filtrate is performed.

The method was validated for sample matrices typical 
in our everyday routine, in accordance with the general 
quality assurance and validation guidelines published by 
SANCO [32]. Fruits and vegetables were modelled by 
the analysis of apple samples, foods of animal origin by 
milk samples, and cereals and dry seeds by millet ball 
samples. Suitability of the method was checked in the 
laboratory in apple and milk matrices, and so-called „in-
process” method validation data arising during meas-
urements were also used, available in the case of cereal 
and other food samples [33].

3.2.2. Analytical procedure for the determination of 
glyphosate residues

3.2.2.1. Equipment and chemicals used for the analy-
sis

In addition to the usual laboratory equipment, a Sciex 
4500 LC-MS-MS instrument was used for the analyses. 
A Dionex IonPac AS11-HC column was used for the 
separation. Chemicals used were of HPLC grade purity. 
Glyphosate standard (CAS no. 1071-83-6) was obtained 
from Sigma-Aldrich. Isotope labeled glyphosate internal 
standard (1,2-13C2

15N, catalogue no.: sc-280758) was 
purchased from Santa Cruz Biotechnology Inc. Water 
used for the analyses was produced in the laboratory 
using a MilliQ instrument.

Stock solutions of 1 mg/ml were prepared from the 
glyphosate standards using a 1:3 mixture of water and 
methanol. 1 μg/ml and 40 μg/ml glyphosate internal 
standard working solutions were prepared from stock 
solutions using acetonitrile.

A kép illusztráció / The picture is illustration



3.2.2.3. Extrakció

A homogenizált mintából kivett analitikai mintahánya-
dokat 50 ml-es centrifugacsövekbe mértük be, ame-
lyekhez annyi vizet adtunk, hogy a csőben az ösz-
szes víz tömege 10 g legyen. A bemért mintákhoz 10 
ml hangyasavas metanol oldatot mértünk (>95%-os 
hangyasav 100-szorosan hígítva), majd 50 μL glifozát 
belső sztenderd munkaoldatot adtunk hozzá. Ezt kö-
vetően a lezárt centrifugacsöveket 20 percen keresz-
tül mechanikus rázógépben rázattuk, amelyet továb-
bi 10 perces ultrahangos kezeléssel egészítettünk ki. 

A rázás után az extraktumot 5 percig 3500/perc for-
dulatszámon centrifugáltuk. Az állati eredetű minták 
kivonatából egy 10 ml-es centrifugacsőbe 2 ml-t vit-
tünk át, majd 100 mg ODS (oktadecil-szilán) szor-
benst és 2 ml acetonitrilt adtunk hozzá. A keveréket 
1 perces erőteljes rázatás után 5 percig 3500/perc 
fordulatszámon centrifugáltuk. 

A folyadékkromatográfiás elválasztást mind a két 
mintatípus esetén a centrifugálás után kapott felülú-
szó oldatból végeztük el. 

3.2.2.4. Sztenderddel adalékolt minták készítése

Adalékolt (spike-olt, glifozát sztenderddel addicionált 
mintát) mintákat minden mérési sorozatban készítet-
tünk az alsó mérési határ közelében (LOQ = 10 μg/
kg), vagy a jelentési határ szintjén illetve egy ettől 
5-10-szer magasabb szinten. Ennek szellemében az 
adalékolt mintákba 10 és 100 µg/kg glifozát szten-
derdet mértünk be, minden esetben a víz hozzáadá-
sa előtt. A sztenderd oldat térfogatát a mintához ada-
golt víz térfogatából levontuk. 

3.2.2.5. A minták glifozáttartalmának mérése

A méréseket Sciex 4500LC-MS-MS készülékkel vé-
geztük electrospray ionforrással negatív ion üzem-
módban. Az elválasztás Dionex IonPac AS11-HC 
oszlopon történt. Az oszlopra vezetett eluenst és 
mintát az oszlop előtt 0,5 µm acélszűrőn szűrtük.  
Az elválasztást biner oldószerrel végeztük az 1. táb-
lázatban részletezett program szerint. Az ionfor-
rásból kilépő mintaáramban 168→63, 168→79 és 
168→150 átmeneteket figyeltük.

A mérés alsó határa (LOQ) határ a legtöbb mintamát-
rix esetén 10 μg/kg. Az elválasztást és mennyiségi 
meghatározást 5 µL térfogatú tisztított mintakivonat 
injektálásával végeztük.

1. táblázat. A glifozát elválasztásának gradiens programja 
Table 1 Gradient program for glyphosate separation

Összes idő (min) 
Total time (min)

Térfogatáram (µl/min) 
Flow rate (µl/min)

A eluens (%) 
Eluent A (%)

B eluens (%) 
Eluent B (%)

0 200 100 0
1.00 200 100 0
3.00 200 10 90
7.00 200 10 90
7.01 200 100 0
16.00 200 100 0

3.3. A glifozát maradékanyagai meghatározásá-
nak validálása

A validálás célja a nagyon poláros, QuEChERS mód-
szerrel nem meghatározható komponensek – közöt-
tük a glifozát maradékainak – élelmiszermintákból 
történő minőségi és mennyiségi meghatározására 
szolgáló LC-MS-MS módszer megfelelőségének iga-
zolása. A módszer validálásánál a SANCO 2011-ben 
kiadott útmutató dokumentumának a módszervalidá-
lásra vonatkozó részeit vettük alapul [34]. A glifozát 
és más, erősen poláros növényvédő szer-maradékok 
vizsgálati eljárásának részletes validálási adatait a 
WESSLING Hungary Kft. Élelmiszerbiztonsági Üzlet-
ága Élelmiszeranalitikai Laboratóriumának validálási 
jelentésében foglaltuk össze [35].

A SANCO dokumentum [34] „A” mellékletének 3. és 
4. pontja értelmében felhasználtuk a mérések során 
keletkező folyamatos, az angol terminológiában ún. 

„on-going” módszervalidálási adatokat is, melyek 
gabona minták esetében állnak rendelkezésre. Az 
„on-going” validálási eljárásban olyan mátrixban vizs-
gáltuk a visszanyerés (R%), illetve az ismételhetőség 
(RSD%) értékeit, amelyek eltértek a validálási eljárás 
során tesztelt mátrixtól. Ilyen módon köles mintában 
igazoltuk, hogy a módszerben történt minimális vál-
toztatások nem befolyásolják jelentősen a módszer 
teljesítőképességét hosszabb időtartam alatt sem.

Tipikusan, minden mérési sorozatban legalább egy 
adalékolt mintát is készítettünk, melyeket az éles 
mintákkal egy időben és azonos módon vizsgáltunk.

A glifozát sztenderdből a következő koncentrációtar-
tományban készítettünk kalibráló oldatsort: 1, 5, 10, 
50, 100, 250 ng/ml 1% hangyasavat tartalmazó me-
tanol-víz = 1:1 arányú elegyéből készült oldószerben. 
A kalibráló oldatsorhoz jelzett belső sztenderdet ad-
tunk 100 ng/ml szinten.
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A calibration solution set with concentrations of 1, 5, 10, 50, 
100 and 250 ng/ml in methanol-water mixture (1:1) contain-
ing 1% formic acid was prepared from the glyphosate work-
ing solutions. Isotope labeled internal standard was added 
to the calibration solution set at the 100 ng/ml level. Calibra-
tion solutions were stored in a refrigerator for no more than 
one week.

3.2.2.2. Sample preparation

During sample preparation, efforts were made to obtain lab-
oratory samples that are suitably homogeneous and ade-
quate for taking representative sample fractions. In the case 
of fruit and vegetable samples, high rpm homogenization 
was performed, supplemented by dry ice grinding, if neces-
sary. Homogenates thus prepared were weighed in so that 
they would represent 5 g of the original sample.

3.2.2.3. Extraction

Analytical sample fractions of the homogenized sample 
were weighed into 50 ml centrifuge tubes, and water was 
added for a total water mass of 10 g. 10 ml of formic acid 
solution in methanol (>95% formic acid diluted 100-fold) 
was added to the sample, followed by 50 μL glyphosate 
internal standard working solution. The sealed centrifuge 
tubes were then shaken on a mechanical shaker for 20 min-
utes, followed by a 10-minute ultrasonic treatment.

After shaking, extracts were centrifuged for 5 minutes at 
3500 rpm. In teh case of samples of animal origin, 2 ml of 
the extract was transferred into a 10 ml centrifuge tube, and 
100 mg ODS (octadecylsilane) sorbent and 2 ml of acetoni-
trile were added. After vigorous shaking for 1 minute, the 
mixture was centrifuged for 5 minutes at 3500 rpm.

For both sample types, liquid chromatographic separation 
was performed on the supernatant obtained after centrifug-
ing.

3.2.2.4. Preparation of samples spiked with standard

Spiked samples (additioned with glyphosate standard) were 
prepared in each analytical sequence either in the vicinity 
of the limit of quantification (LOQ = 10 μg/kg), at the level 
of the reporting limit, or at a level 5 to 10-fold higher. In this 
spirit, 10 and 100 µg/kg glyphosate standard was added to 
prepare spiked samples, in each case before the addition of 
water. The volume of the standard solution was subtracted 
from the volume of water added to the sample.

3.2.2.5. Measuring the glyphosate content of the sam-
ples

Analyses were performed on a Sciex 4500LC-MS-MS in-
strument with an electrospray ion source in negative ion 
mode. Separation was performed on a Dionex IonPac 
AS11-HC column. The eluent introduced onto the column 
and the sample were filtered before the column through a 
0.5 µm steel filter. Separation was performed using a bi-
nary solvent mixture and the gradient program shown in 
Table 1. 168→63, 168→79 and 168→150 transitions were 
monitored in the sample current exiting the ion source.

The lower limit of quantification (LOQ) was 10 μg/kg for 
most sample matrices. Separation and quantification were 
performed by the injection of 5 µL of purified sample extract.

3.3. Validation of glyphosate residue determination

The purpose of validation was to verify the suitability of 
the LC-MS-MS method for the qualitative and quantita-
tive determination of strongly polar components that can-
not be analyzed by the QuEChERS method – among them, 
glyphosate residues – in food samples. When performing 
the validation, relevant parts for method validation of the 

guidance document issued by SANCO in 2011 were taken 
into consideration [34]. Detailed validation data of the ana-
lytical procedure of glyphosate and other strongly polar 
pesticide residues are summarized in the validation report 
of the Food Testing Laboratory of the Food Safety Business 
Unit of WESSLING Hungary Kft. [35].

In accordance with Sections 3 and 4 of Appendix A of the 
SANCO document [34], on-going method validation data 
arising during the analyses that were available for cereal 
samples. In the on-going validation procedure, recovery 
(R%) and repeatability (RSD%) values were analyzed for a 
matrix that was different from the matrix tested during the 
validation procedure. Thus, it was verified in a millet sample 
that the performance of the method was not significantly af-
fected by minimal changes in the method, even in the long 
term.

Typically, at least one spiked sample was prepared in each 
analytical sequence, and it was analyzed at the same time 
and in the same way as real samples.

A calibration solution set of the following concentrations 
was prepared from the glyphosate standard: 1, 5, 10, 50, 
100, 250 ng/ml in a mixture of methanol-water = 1:1 con-
taining 1% of formic acid. Internal standard was added to 
the calibration solutions at the 100 ng/ml level.

3.3.1. Identification of glyphosate

The molecular structure of glyphosate is shown in Figure 
3. Molecular formula: C3H8NO5P.

The molecular mass of glyphosate (N-(phosphonomethyl)
glycine) is 169. CAS no.: 1071-83-6. Retention time of the 
molecule under the conditions described in Section 3.2.2.5 
is between 8.5 and 10 minutes. The compound was identi-
fied in the LC-MS-MS system by monitoring the 168→63, 
168→79 and 168→150 transitions. Identification was con-
firmed by the analysis of isotope labeled internal standard.

3.2.2. Linearity analysis of the calibration curve

Linearity of the calibration curve of glyphosate was checked 
at concentrations of 1, 2, 5, 10, 50, 100 and 240 ng/ml using 
the internal standard method. The calibration curve shown 
in Figure 4 was found to be linear in the 1 to 250 ng/m 
range. The correlation coefficient of the regression line was 
R2=0,999.

3.3.3 Determination of the lower limit of quantification 
(LOQ)

To determine the LOQ, it was checked whether the signal-
to-noise ratio is acceptable at the intended reporting limit of 
glyphosate  - in the case of a concentration of 10 μg/kg – 
when performing the analysis using the method adapted by 
us. To verify this, chromatograms of a 10 ng/ml glyphosate 
standard and a 200 ng/ml isotope labeled glyphosate inter-
nal standard are shown in Figure 5.

To verify that the intended quantification limit was set at the 
proper level, recovery was determined with the analysis of 
samples spiked at the intended LOQ=10 µg/kg level, and 
then it was tested whether the value obtained satisfied ac-
ceptability criteria. According to the guidelines of the SAN-
CO document cited above [34], recovery has to be in the 
70-120% range, and the relative standard deviation (RSD) 
cannot exceed 20%.

As shown in Figure 6, the analytical signal of the 10 ng/ml 
glyphosate standard is 12300 area units, peak height is 1740 
cps, which exceeds many times the noise surrounding the 
glyphosate peak. Recovery (R=79,8%) and relative stand-
ard deviation (RSD≤20%) values of the analysis performed 
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3.3.1. A glifozát azonosítása

A glifozát molekulaszerkezetét a 3. ábrán mutatjuk be. Összegképlete: C3H8NO5P.

3. ábra A glifozát molekulaszerkezete 
Figure 3 The molecular structure of glyphosate

A glifozát (N-(foszfonometil)-glicin) molekulatömege 
169. CAS száma: 1071-83-6. A molekula retenciós 
ideje a 3.2.2.5. szakaszban ismertetett elválasztá-
si körülmények között 8,5 és 10 perc közé esik. A 
vegyület azonosítását az LC-MS-MS rendszerben 
a 168→63, 168→79 és 168→150 átmenetek figye-
lésével végeztük. Az azonosítást izotópjelzett belső 
sztenderd vizsgálatával erősítettük meg.

3.3.2. A mérőgörbe linearitásának vizsgálata

A glifozát mérőgörbéjének linearitását belső szten-
derd módszerrel 1, 2, 5, 10, 50, 100 és 250 ng/ml 
koncentrációjú pontokon ellenőriztük. A 4. ábrán lát-
ható mérőgörbét 1 és 250 ng/ml tartományban ta-
láltuk lineárisnak. A regressziós egyenesre R2=0,999 
értéket kaptunk.

4. ábra A glifozát kalibrációs görbéje 1-250 ng/ml tartományban 
Figure 4 The calibration curve of glyphosate in  the range of 1-250 ng/ml 
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using the method adapted by us satisfied the requirements 
set forth in the relevant guideline of SANCO. In Figure 6 
the chromatogram of a sample negative for glyphosate is 
shown after spiking with 10 ng/ml standard, together with 
the chromatogram of the internal standard.

3.3.4. Checking the specificity of the analytical method 
of glyphosate

When testing specificity, it was checked whether there were 
interfering peaks exceeding 30% of the LOD concentration 
in the chromatogram of the method blind sample near the 
retention time of glyphosate. LC-MS-MS chromatogram 
recorded at the first transition of glyphosate (168→63) is 
shown in Figure 7, together with the usual internal standard 
chromatogram.

It is indicated in Figure 7 that near the retention time of 
glyphosate (8.5-10 minutes) the size of the largest interfer-
ing signal is 32.4 area units, and the peak height is 71.4 cps. 
Considering the signal ratio of the interfering peak to the 10 
ng/ml concentration of glyphosate (Figure 5, 1740/71,4≈24), 
the interference is negligible. Thus, our method can be con-
sidered specific for glyphosate.

3.3.5. Checking repeatability, accuracy and recovery

During this control procedure, overall repeatability of the 
complete analytical procedure (sample preparation and 
instrumental analysis) was tested. For this control, spiking 
was performed at two concentration levels, according to the 
SANCO guideline document [34]. The concentration of one 
of the spiked samples was adjusted to the intended report-
ing limit – in our case, 10 μg/kg –, and of the other sample, to 
the 100 μg/kg level. According to the recommendation, the 
expected recovery of the complete analytical procedure, i.e. 
the accuracy of the method has to be in the 70% – 120% 
range again, and the relative standard deviation (RSD) of the 
method cannot exceed 20% in this case either. Result of the 
control measurements are summarized in Table 2.

According to the data listed in Table 2, the average recovery 
characteristic of the method is R=79.4 %, which is in the re-
quired 70% – 120 % range. The relative standard deviation 
at the 10 and 100 µg/kg levels, calculated from the average 
total recovery is RSD=12.6%, i.e. lower than the expected 
20%. Thus, repeatability and accuracy of our method was 
deemed satisfactory.

To check the performance of our method, concurrently with 
the validation series, a potato sample of a proficiency test-
ing scheme was also prepared and ananlyzed. In the pro-
ficiency testing report summarizing proficiency testing re-
sults, our results corresponded to a z-score of -0.71. Based 
on this, the performance of our method was deemed satis-
factory.

4. Analytical results

Since the accreditation procedure of the method described 
in Chapter 3, cereal, milk, sunflower and oil samples have 
been analyzed in our Laboratory. Henceforward, analytical 
results of cereal samples (mainly bio-products), analyzed in 
the largest numbers, are presented graphically in Figure 8. 
For easier viewing, a logarihtmic scale was applied on the 
y-axis of the diagram, therefore, analytical results below the 
LOQ (<10 µg/kg) are shown on the line with the value „1”. 
Values obtained are listed in increasing order.

According to Figure 8, our endeavor to set up an easy to 
use, validated glyphosate analytical method in our Labo-
ratory for routine application was well-founded. Of the 35 
cereal samples received in the first quarter of 2014, only 3 
samples were not marked as „organic”. These are indicated 

in Figure 8 by purple color. At the same time, of the 32 „or-
ganic” cereals, glyphosate contents exceeding the 10 µg/kg 
lower limit of quantification were found in 15 samples, indi-
cated by dark green columns in Figure 8. These constitute 
46.9% of the „organic” cereal samples.

Analytical results of other samples analyzed in the first quar-
ter of 2014 – mainly „organic” sunflower – are represented 
graphically in Figure 9. Data for „organic” products are in-
dicated by dark blue color this time, to differentiate them 
from the analytical results of not „organic” labeled products, 
shown in orange color. Scaling and layout of the figure is 
similar to those of Figure 8.

Figure 9 contains the analytical results of twenty other, 
honey, bio sunflower, cow’s milk, potato, strawberry leaf 
and flour samples, including 12 „organic” products. Of the 
products bearing the „organic” mark, glyphosate exceed-
ing the lower limit of quantification  (LOQ=10 µg/kg) was 
detected in 7 samples. These constitute 58.23% of the „or-
ganic” products.

5. Conclusions

Because of the continuous increase in the acreage of 
glyphosate-tolerant, genetically modified organisms, it is 
justified to monitor closely the presence of this herbicide in 
the environment and the food chain, with special attention 
paid to the suspected environmental hazards of the mol-
ecule.

Based on literature publications, a well applicable LC-MS-
MS method characterized by favorable repeatability and 
recovery was developed and successfully validated in our 
Laboratory, mainly for the analysis of foods of plant and ani-
mal origin, and of agricultural products.

Using our method, determination of the glyphosate content 
of 55 samples, mainly bearing the „organic” label, was per-
formed in the first quarter of 2014. Glyphosate residue con-
tents exceeding the 10 µg/kg lower limit of quantification 
(LOQ) were detected on 49% of the samples. This rate for 
products bearing the „organic” label is exactly 50%. Here, 
we would like to recall the results of a survey performed in 
Germany in 2013 [19], during which residues of this active 
ingredient were detected in urine samples of people from 
EU member states at a 44% frequency.

It seems that residues of herbicides, containing glypho-
sate as active ingredient, do not decompose in the envi-
ronment as fast as it was thought earlier by professionals. 
Thus, warning publications, including the summary of Smith 
[36], are justified to state that, due to unlimited application 
of glyphosate, the compound can appear in matrices where 
its presence was thought to be unlikely. In our case, such 
matrices are human urine samples and agricultural products 
bearing the „organic” label.
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3.3.3 A mérés alsó határának (LOQ) meghatáro-
zása

Az LOQ meghatározása végett azt ellenőriztük, hogy 
az általunk honosított módszerrel végzett analízis 

során a glifozát tervezett jelentési határán – 10 μg/kg 
koncentráció esetén – a kromatogramon a jel/zaj vi-
szony megfelelő. Ennek igazolása céljából az 5. áb-
rán egy 10 ng/ml koncentrációjú glifozát sztenderd 
és egy 200 ng/ml koncentrációjú izotópjelzett glifozát 
belső sztenderd kromatogramját mutatjuk be.

5. ábra A glifozát 10 ng/ml-es mennyiségének és az izotópjelzett belső sztenderdnek a kromatogramja 
Figure 5 Chromatogram of 10 ng/ml glyphosate and isotope labelled internal standard

A tervezett meghatározási határ megfelelő beállításá-
nak igazolásához a tervezett LOQ=10 µg/kg szinten 
adalékolt (spike-olt) minták vizsgálatával határoztuk 
meg a visszanyerést, majd megvizsgáltuk, hogy a ka-
pott érték megfelel-e az elfogadhatósági kritériumok-
nak. A fentebb hivatkozott SANCO dokumentum [34] 
útmutatása szerint a visszanyerésnek a 70-120%-os 
tartományba kell esnie, illetve a relatív szórás (RSD) 
nem lehet nagyobb, mint 20%.  

 

Az 6. ábráról leolvasható, hogy a 10 ng/ml glifozát 
sztenderd analitikai jele 12300 területegység, csúcs-
magassága 1740 cps, amely sokszorosan meghalad-
ja a glifozát csúcsát körülvevő zaj jelének nagyságát. 
Az általunk honosított módszerrel végzett vizsgálat 
visszanyerési (R=79,8%) és relatív szórási jellemző-
je (RSD≤20%) megfelelt a SANCO vonatkozó útmu-
tatójában lefektetett követelményeknek. A 6. ábrán 
egy glifozátra negatív minta 10 ng/ml sztenderddel 
történt adalékolása utáni kromatogramja látható a 
belső sztenderd kromatogramjának kíséretében.

6. ábra 10 ng/ml sztenderddel adalékolt minta kromatogramja 
Figure 6 Chromatogram of 10 ng/ml glifosate spiked sample

3.3.4. A glifozát analitikai módszere specifikussá-
gának ellenőrzése

A specifikusság vizsgálatakor azt ellenőriztük, hogy a 
glifozát retenciós idejének közelében egy módszer-

vak minta kromatogramján van-e az LOD koncent-
ráció 30%-át meghaladó méretű zavaró csúcs. A 
7. ábrán a glifozát első átmenetén (168→63) felvett 
LC-MS-MS kromatogramot mutatunk be a szokásos 
belső sztenderd kromatogramja mellett.
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7. ábra A glifozát retenciós idejének közelében észlelhető zavaró hatású jelek kromatogramja 
Figure 7 Chromatogram of interfering effects close to the retention time of glyphosate 

A 7. ábráról leolvasható, hogy a glifozát retenciós 
idejének közelében (9-10 perc) a legnagyobb zava-
ró jel nagysága 32,4 területegység, csúcsmagassá-
ga pedig 71,4 cps. A zavaró csúcs és a glifozát 10 
ng/ml-es koncentrációja jelének (5. ábra) arányát 
(1740/71,4≈24) tekintve a zavaró hatás elhanyagol-
ható. Módszerünk így, glifozátra nézve specifikusnak 
tekinthető.  

3.3.5. Az ismételhetőség, torzítás és visszanyeré-
sek ellenőrzése

Ennél az ellenőrzés folyamatnál a teljes analitikai fo-

lyamat (mintaelőkészítés és műszeres mérés) együt-
tes reprodukálhatóságának vizsgálatát végeztük el. 
Az ellenőrzéshez az adalékolást a SANCO útmutató 
dokumentuma [34] szerint két koncentrációszinten vé-
geztük el. Az egyik adalékolt minta koncentrációját a 
tervezett jelentési határra – esetünkben 10 μg/kg-ra –, 
a másikat 100 μg/kg szintre állítottuk be. Az ajánlás 
szerint a teljes analitikai folyamat elvárt visszanyeré-
se, azaz a módszer torzítása szintén a 70% – 120% 
tartományba kell, hogy essék, s a teljes módszer re-
latív szórása (RSD) ebben az esetben sem haladhatja 
meg a 20%-ot. Az ellenőrző mérések eredményeit a 
2. táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat A glifozát teljes analitikai eljárásának visszanyerési és ismételhetőségi adatai 
Table 2 Recovery and repetability data of whole analytical procedure of glyphosate

Ismétlések 
+10 µg/kg 
Replicates  
+10 µg/kg

Az adalékolt 
minta neve 
ID of spiked 

sample

Mért koncentráció 
µg/kg 

Measured 
concentration µg/kg

Visszanyerés (%) 
Recovery (%)

Középérték 
Average 

Szórás (SD) 
Standard 
deviation 

(SD)

Relatív 
szórás 
(RSD) 

Relative 
standard 
deviation 

(RSD)

110 μg/kg alma_sp10_1 6,9 69,0

79,8 11,96 14,98

210 μg/kg alma_sp10_2 7,8 78,1

310 μg/kg alma_sp10_3 9,5 94,8

410 μg/kg alma_sp10_4 8,9 89,2

510 μg/kg alma_sp10_5 6,8 68,0

Ismétlések 
+10 µg/kg 
Replicates  
+10 µg/kg

Az adalékolt 
minta neve 
ID of spiked 

sample

Mért koncentráció 
µg/kg 

Measured 
concentration µg/kg

Visszanyerés (%) 
Recovery (%)

Középérték 
Average 

Szórás (SD) 
Standard 
deviation 

(SD)

Relatív 
szórás 
(RSD) 

Relative 
standard 
deviation 

(RSD)

1100 μg/kg alma_sp100_1 70,6 70,6

79,0 8,96 11,35

2100 μg/kg alma_sp100_2 79,4 79,4

3100 μg/kg alma_sp100_3 94,0 94,0

4100 μg/kg alma_sp100_4 75,1 75,1

5100 μg/kg alma_sp100_5 75,8 75,8
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A 2. táblázat adatainak tanúsága szerint a módszer-
re jellemző átlagos visszanyerés R=79,4 %, amely a 
megkövetelt 70% – 120 % tartományba esik. Az ösz-
szes visszanyerés átlagából számolt relatív szórás 10 
és 100 µg/kg szinten RSD=12,6%, azaz kisebb, mint 
az elvárt 20%. Így módszerünk ismételhetőségét, va-
lamint torzítatlanságát megfelelőnek ítéltük.

Módszerünk teljesítőképességének ellenőrzéséhez 
a validálási sorozattal egy időközben egy burgonya 
körvizsgálati mintát is előkészítettünk, illetve megmér-
tünk. Az összesített körvizsgálati értékelés alapján a 
visszakapott körvizsgálati jelentésben eredményeink a 
-0,71 z-score-értéknek feleltek meg. Mindezek alapján 
módszerünk teljesítőképességét megfelelőnek ítéltük.

4. Mérési eredmények

Laboratóriumunkban a 3. fejezetben ismertetett mód-
szer akkreditálási eljárása óta gabona-, tej-, napra-
forgó- és olajminták vizsgálatára került sor. A továb-
biakban a legnagyobb számban vizsgált gabonamin-
ták – közöttük túlnyomóan bio-termékek – vizsgálati 
eredményeit a 8. ábrán mutatjuk be grafikusan. A 
diagram ordináta tengelyén a jobb áttekinthetőség 
kedvéért logaritmikus skálát alkalmaztunk, ezért az 
LOQ (<10 µg/kg) alatti mérési eredmények az „1”-es 
értékek vonalán láthatók. A mért értékeket az ábrán 
növekvő sorrendben vettük fel.

8. ábra Gabonaminták glifozáttartalmának mérési eredményei 
Figure 8 Measurement results of grain samples (bio = organic)

A 8. ábra tanúsága szerint törekvésünk megala-
pozott volt, hogy egy jól használható, validált glifo-
zát-meghatározási módszert állítsunk be Laborató-
riumunkban rutin alkalmazás céljaira. A 2014. év I. 
negyedévében kapott 35 db gabonamintából mind-
össze 3 db minta nem viselte a „bio” jelzést. Ezeket a 

mintákat a 8. ábrán lila színnel jelöltük. Ugyanakkor 
a 32 db „bio” gabonából a 8. ábrán sötétzöld osz-
lopokkal jelzett 15 mintánál mutattunk ki a 10 µg/kg-
os alsó méréshatár feletti glifozáttartalmat. Ez a „bio” 
gabonaminták 46,9%-át teszi ki. 
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9. ábra Egyéb minták glifozáttartalmának mérési eredményei 
Figure 9 Measurement results of other samples (bio = organic)

A 9. ábrán a 2014. év I. negyedévében vizsgált egyéb 
minták – többségükben „bio” napraforgó – vizsgálati 
eredményeit mutatjuk be grafikus formában. A „bio” 
termékek adatait ezúttal sötétkék színnel jelöltük, 
amelyektől a „bio” jelzést nem viselő termékek vizsgá-
lati eredményeit narancsvörös színnel különböztettük 
meg. Az ábra skálázására és elrendezésére a 8. ábrá-
nál leírtak az irányadók. 

A 9. ábra húsz egyéb, méz-, bio napraforgó-, tehéntej-, 
burgonya-, szamócalevél-, valamint lisztminta vizsgálati 
eredményeit, közöttük 12 „bio” termék tartalmazza. A 
„bio” jelölést viselő termékek közül 7 mintában mutat-
tunk ki glifozáttartalmat a mérés alsó határa (LOQ=10 
µg/kg) felett. Ez a „bio” termékek 58,3%-át tette ki. 

5. Következtetések

A glifozátra toleráns, genetikailag módosított növények 
vetésterületének folyamatos növekedése miatt indokolt 
a gyomirtó hatóanyag környezetben és az élelmiszer-
láncban való jelenlétének gondos felügyelete, különös 
tekintettel a molekula gyanítható környezeti veszélyeire.

Laboratóriumunkban a szakirodalomban található köz-
lemények tanulságai alapján sikerült egy jól alkalmaz-
ható, kedvező ismételhetőséggel, visszanyeréssel jel-
lemezhető LC-MS-MS módszert honosítani és sikerrel 
validálni, elsősorban növényi és állati eredetű élelmisze-
rekből, mezőgazdasági termékekből. 

Módszerünkkel 2014. I. negyedévében 55 db, közöttük 
túlnyomóan „bio” jelölést viselő minta glifozáttartalmá-

nak meghatározását végeztük el. A glifozát maradékait 
az összes minta 49%-ban sikerült a 10 µg/kg alsó mé-
réshatár (LOQ) feletti mennyiségben kimutatnunk. Ez 
az arány csak a „bio” jelölést viselő termékekre éppen 
50%. Itt emlékeztetünk a 2013. évben végzett német-
országi felmérés eredményeire [19], aminek során az 
EU tagországaiból származó emberek vizeletmintáiban 
44%-os gyakorisággal mutatták ki a hatóanyag mara-
dékait.

Úgy tűnik, hogy a glifozát hatóanyagú gyomirtó szerek 
a környezetbe való kijuttatása után annak maradékai 
nem olyan ütemben bomlanak le, mint azt a szakembe-
rek a korábbi években gondolták. Megalapozott tehát 
a számos figyelmeztető közlemény, közöttük a Smith 
összefoglaló munkájában leírtak [36] ami szerint a gli-
fozát csaknem korlátok nélküli felhasználása révén a 
vegyület olyan mátrixokban is megjelenhet, ahol elvileg 
nem valószínű a jelenléte. Esetünkben ilyen mátrixok a 
humán vizeletminták és a „bio” jelölést viselő mezőgaz-
dasági termékek.
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