
Peszticidek vizsgálata gyümölcs és zöldség mintákban standard QuEChERS‐
módszerrel és módosított módszerrel a Geno/Grinder® alkalmazásával 

Bevezetés 

A 2003‐ban Anastassiades és Lehotay által kifejlesztett QuEChERS („quick, easy, cheap, effective, 
rugged and safe” azaz gyors, egyszerű, olcsó, hatékony, robusztus és biztonságos) bizonyítottan 
megfelelő és eredményes módszer a peszticidek mérésére különböző mezőgazdasági 
termékekben. A zöldségekben és gyümölcsökben felhalmozódó peszticidek egészségkárosító 
hatása miatti félelmek növekedése következtében egyre nagyobb szükség van a termékek 
peszticid tartalmának meghatározására mielőtt a piacra kerülnének. A QuEChERS‐módszer a 
hagyományos minta‐előkészítési módszerekhez képest sokkal több minta elemzését teszi 
lehetővé rövidebb idő alatt. 

Ebben a tanulmányban a Geno/Grinder® készüléket használtuk a 
zöldség/gyümölcs minták homogenizálására és a sókkal és 
oldószerrel történő gyors és alapos összekeverésére. A tanulmány 
célja, hogy meghatározza, hogy a Geno/Grinder® használata az 
extrakció során növeli‐e a peszticidek visszanyerésének 
hatékonyságát a hagyományos, kézi QuEChERS‐módszerhez 
viszonyítva. A helyi szupermarketben vásárolt friss eper, alma és 
zeller mintákat 5‐10 centiméteres darabokra vágtuk, majd 15,1 
grammonként 50 ml‐es LDPE centrifuga csövekbe mértünk.  

 

Minden mintához 250 µl 40 µg/ml‐es oldatot adtunk (spike‐olás), mely a 13 leggyakoribb 
peszticidet tartalmazta (SPEX CertiPrep diklór‐metánban, 10 ppm mintánként). A peszticid mixet 
pipettával adagoltuk a csövekbe. A csöveket lefedve kézzel 15 másodpercig óvatosan ráztuk, 
hogy a peszticid oldat egyenletesen bevonja a zöldség/gyümölcs mintákat. A mintákat 
hűtőszekrénybe tettük, és 4 °C‐on egy éjszakán keresztül tároltuk. 

Hagyományos QuEChERS‐módszer 

4 darab csőből a spike‐olt eper mintát (mindegyik 15,1 g‐ot tartalmaz) együtt turmixgéppel 
simára keverjük. Ezután a mintákat 15,1 grammonként újra bemérjük centrifuga csövekbe. Az 
alma és a zeller mintákat az eper mintákhoz hasonlóan spike‐oltuk és homogenizáltuk. 

 Az összes homogenizált mintát tartalmazó csőbe 6,0 g vízmentes magnézium‐szulfátot, 
1,5 g vízmentes nátrium‐acetátot, és 15 ml acetonitrilt (mely 1% vízmentes ecetsavat tartalmaz) 
adagoltunk. A csöveket lezártuk és kézzel összeráztuk egy percen keresztül. Ezután az összes 
csövet 3500‐as fordulaton 3 percig centrifugáltuk. A felülúszó folyadékot eltávolítottuk, két 
egyenlő részre osztottuk 15 ml‐es centrifuga csövekbe (ezt követően 5 ppm a maximum peszticid 
koncetráció). A csövekbe PSA adszorbenst (25 mg x felülúszó folyadék térf. (ml)) és GCB 
adszorbenst (5 mg x felülúszó folyadék térf. (ml)) adtunk. Ezt követően a csöveket lezártuk, majd 
kézzel összeráztuk (30 mp) és 3200‐as fordulaton 1 percig centrifugáltuk. 



Módosított QuEChERS‐módszer a Geno/Grinder® alkalmazásával 

A spike‐olt mintákat tartalmazó csövekbe 3 kerámia őrlő hengert tettük, és 5 ml acetonitrilt (mely 1% 
vízmentes ecetsavat tartalmaz) adtunk minden mintához. A csöveket lezártuk, és a 
Geno/Grinder® mintatartójába helyeztük, majd 1500‐as percenkénti fordulaton őröltük. 2 perc 
őrlés után az eper minták pépes, folyékony állagúvá váltak. Mivel az alma és a zeller rostosabb, 
ezért 6 perc és 1500 1/min fordulat szükséges a pépszerű állag eléréséhez. 

 Előzetes tesztek során arra a következtetésre jutottunk, hogy egy kevés oldószer (5 ml) 
hozzáadása elősegíti a minták őrlését. Oldószer nélkül a keményebb, rostosabb gyümölcsök és 
zöldségek leülepszenek a cső aljára és nehéz hatékony őrlést elérni. 15 ml oldószer hozzáadása 
túl soknak bizonyult, az őrlés a sok folyadék következtében nem volt megfelelő. A kísérletezés 
eredményeképpen megállapítottuk, hogy 5 ml oldószer hozzáadása 15 g mintához vezet 
optimális őrlési eredményre.  

 Az összes csőbe ezután 6,0 g vízmentes magnézium‐szulfátot, 1,5 g vízmentes nátrium‐
acetátot, és 10 ml acetonitrilt (mely 1% vízmentes ecetsavat tartalmaz) adagoltunk. A csöveket 
lezártuk, visszahelyeztük a Geno/Grinder®‐be és 1 percen keresztül 1500‐as fordulaton rázattuk. 
A mintákat ezután 3500 1/min fordulattal 3 percig centrifugáltuk. A felülúszó folyadékot minden 
csőből eltávolítottuk, megmértük, majd két egyenlő részre osztottuk 15 ml‐es centrifuga 
csövekbe (ezt követően 5 ppm a maximum peszticid koncetráció). 

 A csövekbe PSA adszorbenst (25 mg x felülúszó folyadék térf. (ml)) és GCB adszorbenst (5 
mg x felülúszó folyadék térf. (ml)) adtunk. Ezt követően a csöveket lezártuk és a Geno/Grinder®‐
ben és 30 másodpercen keresztül 1500‐as fordulaton rázattuk, majd 3200 1/min fordulattal 1 
percig centrifugáltuk. 

Módosított QuEChERS‐módszer a Geno/Grinder® alkalmazásával – All‐In‐One 

További spike‐olt eper mintákat készítettünk elő egy másik eljárás segítségével. Azt próbáltuk 
kideríteni, hogy az elő‐homogenizálás kihagyható‐e puha gyümölcsök esetében. 6,0 g vízmentes 
magnézium‐szulfátot, 1,5 g vízmentes nátrium‐acetátot, és 15 ml acetonitrilt (mely 1% vízmentes 
ecetsavat tartalmaz) adagoltunk a 15,1 g darabolt epret tartalmazó csövekbe. A mintákat 
tartalmazó csöveket ezután behelyeztük a Geno/Grinder®‐be. 2 perc őrlés után az eperben 
néhány látható darab egyben maradt, ezért a mintákat további 2 percen keresztül őröltük 
(összesen 4 percig). Ekkor az eper teljesen elkeveredett a sókkal és az oldószerrel. A mintákat 
centrifugáltuk, a felülúszó folyadékot eltávolítottuk, és az előbbi módszeren belül részletezett 
módon kezeltük. 

Mintaelőkészítés 

A tisztítás és centrifugálás után a felülúszó folyadékot eltávolítottuk az egyes minták esetében, 
és 15 ml‐es csövekbe helyeztük (az összes módszernél). Majd a csöveket óvatosan melegítve 
nitrogén áramban majdnem teljesen szárazra párologtattuk a mintákat (körülbelül 100 µl). 
Ezután toluollal 1 ml‐re egészítjük ki a minták térfogatát. 



Mintamérés 

 A mintákat HP 5890‐GC készülékkel elemeztük, CV‐5 kapilláris kolonna és 5972‐MSD detektor 
segítségével. A szkennelés tartománya 35‐450 m/z, a jel:zaj arány 3:1. Az injektált minta 
mennyisége 1 µl volt. 

Eredmények és kiértékelés 

Az eper minták eredményeit az 1. ábra mutatja. A kék szín jelöli a sókkal és acetonitrillel 
hagyományosan kézi rázással előkészített mintákat. A piros mutatja a sók hozzáadása előtt a 
Geno/Grinder®‐rel homogenizált mintákat, végül a zöld szín (All‐In‐One) az előzetes 
homogenizálás nélküli mintákat, ahol minta a sókkal és az acetonitrillel egyidejűleg lett örölve 
illetve összekeverve. 

 

 Az összes kimutatható peszticidre magasabb visszanyerés érhető el azon minták 
esetében, melyek előkészítéséhez a Geno/Grinder®‐t használtuk, szemben a kézzel készített 
mintákkal. Érdekességképpen, abban az esetben, mikor a mintákat a sókkal és az oldószerrel 
együtt őröltük (All‐In‐One) hasonlóan jó, vagy egyes esetekben még jobb eredményt értünk el, 
mint amikor az előzőleg Geno/Grinder®‐rel homogenizált mintákhoz adtuk a sókat. Ez azt jelenti, 
hogy ez a módszer használható puha gyümölcs mátrixoknál. 

 A leggyengébb eredmény a Dichloran és Chlorothalonil visszanyerésénél figyelhető meg. 
Ez az összes vizsgált mátrix esetére igaz. Valójában a zellerben Chlorothalonil nem mutatható ki, 
még a Geno/Grinder® használatával sem. Mivel az itt használt módszert nem optimalizáltuk 
egyetlen bizonyos peszticidre sem, nem meglepő, hogy néhány peszticid nem stabil az 
alkalmazott körülmények között. 

 A 2. ábra mutatja a visszanyerést az alma esetében. Itt a Geno/Grinder® módszer 
eredményei szintén felülmúlják a hagyományos kézi módszert. Az összes kimutatható peszticid 
esetében nagyobb visszanyerést tapasztaltunk, mikor a Geno/Grinder®‐t használtuk az alma 
pépesítésére és a sókkal illetve az oldószerrel történő összekeverésére.  



 

Az egyedüli kivételt az Azinphos‐Methyl jelenti, ahol a visszanyerés a két módszer esetében 
megegyezett. A legtöbb peszticidre a visszanyerés hatékonysága hasonló volt az eper mintáknál 
tapasztaltakhoz. Azonban a Diphenylamin eredmény a Geno/Grinder® módszer esetében 6,2 
ppm volt, ami több mint az 5 ppm, amit a mintákhoz adtunk. Ezekben a mintákban a manuális 
módszer eredménye (3,8 ppm) szintén magasabb volt, mint a többi peszticid visszanyerési 
értéke. A Diphenylamint gyakran használják az alma héjának védelmére, a mért magas 
koncentráció valószínűleg ennek következménye. Mindazonáltal a Geno/Grinder® minták 
eredményei lényegesen magasabbak, mint a standard QuEChERS módszer minták esetében. 

 A zeller minták eredményei a 3. ábrán láthatók. Ugyanúgy mint az eper és az alma minták 
esetében, a visszanyerési értékek itt is sokkal magasabban a kézi módszerhez viszonyítva.  

 

Mindhárom mátrix esetén a Geno/Grinder®‐rel extrahált minták esetén kimutathatók olyan 
peszticidek, melyek a hagyományos kézi módszer esetén nem jelentkeztek. Különösképpen 
figyelemre méltó a Vinclozolin esetében a zeller mintákban.  



A Carbofuran és a Diphenylamin egyáltalán nem mutatható ki a kézzel készített QuEChERS 
mintákból, szemben a Geno/Grinder® használata esetén. 

 Az előző ábrákból világosan látszik, hogy a Geno/Grinder® használata jelentősen növeli a 
peszticidek visszanyerési arányát. Mivel a Geno/Grinder® sokkal erőteljesebben és gyorsabban 
rázza a mintákat, mint azt kézzel lehetne megvalósítani, így nem meglepő, hogy az extrakció 
sokkal hatékonyabb. 1 perc alatt 1500‐as percenkénti beállításnál a Geno/Grinder® 1500‐szor 
mozgatja a csöveket a teljes fel‐le ciklusban, míg egy ember 1 perc alatt körülbelül 200‐szor 
képes a csövet megrázni. Továbbá a Geno/Grinder®‐ben nemcsak a sókkal és az oldószerrel 
keveredik el alaposan a minta, hanem a minta őrlése és homogenizálása következtében a 
peszticidek extrakciója is tökéletes lesz. Ennek következtében a puha mátrixú minták esetében 
az elő homogenizálás el is hagyható, ezáltal tovább csökkentve a mintaelőkészítés idejét. 

 A megnövelt visszanyerési hatékonyságon kívül a Geno/Grinder® használatával 
egyidejűleg több minta homogenizálható és extrahálható. Ebben a tanulmányban 12 darab 50 
ml‐es cső volt egyidejűleg a Geno/Grinder®‐ben, míg kézzel maximum 4 csövet lehet egyszerre 
rázni. Az extrakciós lépésnél, a Geno/Grinder®‐be 12 mintát helyeztünk be, míg kézzel maximum 
6 minta kezelhető. 

Következtetés 

Különböző sűrűségű és keménységű terményminták esetén a Geno/Grinder® használatával 
előkészített mintáknál jelentősen nagyobb peszticid visszanyerést tapasztaltunk a hagyományos 
kézi mintaelőkészítéssel összehasonlítva. 

 Továbbá, mivel a készülék működési ideje és a frekvencia automatikusan szabályozott, 
minden minta rázása egyenletesen és ugyanolyan módon történik. A Geno/Grinder® maximum 
16 darab 50 ml‐es centrifuga csövet tud egyszerre rázni, amivel jelentősen csökkenthető a minta 
előkészítésének ideje.  A mintaelőkészítési idő csökkentése mellett, a laboratóriumban dolgozók 
elfáradását is megelőzhetjük a készülék használatával. 

 Végül a terménymintákat a Geno/Grinder®‐rel 50 ml‐es centrifuga csövekben őrölhetjük, 
jó eséllyel az elő‐homogenizálás elhagyásával. Puha gyümölcsök, mint például az eper, őrölhetők 
a QuEChERS módszernél alkalmazott sók és oldószer jelenlétében, a peszticid visszanyerés 
csökkenése nélkül. 

 Az 1954‐ben alapított amerikai SPEX SamplePrep cég által gyártott Geno/Grinder® egyéb 
mintavelőkészítéshez használható termékekkel kapcsolatban érdeklődjön a  
NANOTEST Hungary Kft.‐nél. 

 

 


