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Háttér
A glyphosate hatóanyagú gyomirtó készítmények a világon legnagyobb mennyiségben
alkalmazott növényvédő szerek. Az engedélyezési folyamatok során előírás a készítmények
aktív hatóanyagának szigorú kockázatértékelése, így a nem célszervezetekre gyakorolt
hatásuk vizsgálata. A hatóanyagok mellett azonban a készítmények számos, a főhatást
tekintve inert adalékanyagot is tartalmaznak. Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány
támogatása lehetővé tette kutatási projektünk megvalósítását, melynek keretében
glyphosate hatóanyagú készítmények és azok hatóanyagformáinak hatását vizsgáljuk
talajlakó szervezeteken (földigiliszta – Lumbricus terrestris, ugróvillásfaj – Collembola sp.)
különböző talajfunkciós faktorok (hatóanyaglebomlás, vízinfiltráció) vizsgálata mellett.
Vizsgáltuk továbbá a talaj humusztartalmának jelentőségét a glyphosate hatóanyag
formázott és tiszta alakjainak tesztorganizmusra és talajfunkcióra gyakorolt hatásásában.
Elvégzett kísérletek
A projekt keretében két üvegházban beállított kísérletet és egy laboratóriumi vizsgálatot
valósítottunk meg (1. ábra). Ezen in vivo kísérleteket az Universität für Bodenkultur (BOKU)
bécsi kísérleti területén végeztük. A kísérleti tenyészedényekbe az első kísérletben
disznóparéj (Amaranthus retroflexus), a másodikban fehér mustár (Sinapis alba) növényeket
vetettünk.

1. ábra Üvegházi kísérlet (balra), földigiliszták a kísérleti edényben (középen), laborkísérlet (jobbra).

Az üvegházban végzett kísérletekben 3 glyphosate hatóanyagú készítmény (Roundup LB
Plus, Roundup PowerFlex, Touchdown Quattro), illetve az ezen készítményekben található
glyphosate-sók (ammóniumsó, izopropil-amin-só, káliumsó) hatását vizsgáltuk. A formázott
gyomirtószer-készítményeket az ajánlott dózisaikban, a megfelelő glyphosate-sókat pedig az
ezen készítménydózisokkal egyenértékű hatóanyag-koncentrációkon alkalmaztuk. A

kontrollcsoportokban a növényállományt mechanikusan eltávolítottuk. A vegyszeres
kezelésekre a vetést követő 54. napon, a hatóanyag talajbeli megjelenésének/sorsának
vizsgálatára a talaj-mintavételezésekre pedig a 63, 75. és 80. napokon került sor. Az utolsó
mintavételezéskor (80. nap) a talajvíztartalomból is vettünk mintát. A vizsgálatban a talaj
humusztartalmának hatását is vizsgáltuk két szinten (alacsony: 3,1%, magas: 4,0%). A
kezeléseket 5-5 ismétlésben állítottuk be, így összesen 70 tenyészedényben zajlott a kísérlet.
A tenyészedényekbe a kísérlet beállításakor meghatározott számú felnőtt földigilisztát
(Lumbricus terrestris) és ugróvillást (Folsomia candida) helyeztünk. A mért paraméterek a
kezelési tényezők hatásának meghatározására a következők voltak: földigiliszta esetében
aktivitás és biomassza-növekedés, ugróvillás esetében aktivitás és szaporodás, bomlás a
talajban, vízinfiltráció, növénynövekedés/a herbicidkezelés hatékonysága. A laboratóriumi
kísérletben a földigiliszták elkerülési viselkedését vizsgáltuk adott kezelés mellett, mely
tesztet OECD szabvány alapján végeztünk.
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folyadékkromatográfiás (HPLC) eljáráshoz kapcsolt UV-detektálással határoztuk meg. Az
analitikai vizsgálatokat a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK), Agrárkörnyezettudományi Kutatóintézetében (AKK) végeztük Budapesten. Talajmintát a kísérlet
során 3 időpontban vettünk, míg a vízminta a kísérlet végén a földtömegen áteresztett víz
mennyiséget jelentette, melyben a kimosódott hatóanyag mennyiségét vizsgáltuk. A
talajminták előkészítése során 5 g mintát szobahőmérsékleten (~23°C) levegőn szárítottunk,
majd foszfát-/citrátpuffer keverékével extraháltunk. Szonikálást és centrifugálást követően a
felülúszó hatóanyagtartalmát határoztuk meg. Az analitikai méréshez a talaj- (10 mL) és
vízmintákban (10 mL) jelen lévő glyphosate származékát képeztük FMOC-Cl (10 mM)
reagenssel borátpufferben (pH 9). Intenzív rázást követően (1 perc) a mintákat
szobahőmérsékleten inkubáltuk (2 óra). A feleslegben jelen lévő FMOC-Cl mennyiséget
eltávolításához a keveréket dietil-éterrel extraháltuk, majd a folyadékfázist elválsztottuk és
szilárd fázisú extrakcióval (SPE – Strata-X töltet, 33 µm, 200 mg; Phenomenex)
töményítettük. Az SPE eljárás 20-szoros töményítést eredményezett.
A készítmények és hatóanyagok földigilisztákra gyakorolt hatását biokémiai módszerekkel is
vizsgáltuk. Az idegrendszer fiziológiás funkciójában bekövetkező változást, illetve a
detoxifikációs mechanizmusok intenzitását biomarkerekkel vizsgáltuk. Kolorimetriás
módszerrel meghatároztuk az acetilkolin-észteráz (AChE) és a glutation-S-transzferáz (GST)
enzimek aktivitását. Az enzimaktivitás-mérésekhez kolorimetriás méréstechnikát
alkalmaztunk, melyben a folyamatban felszabaduló reakcióterméket (AChE esetében acetiltiokolin, GST esetében a dinitrofenil-tioéter) képződésének mértékét detektáltuk, az első
esetben Ellmann-reagenssel (5,5'-ditio-bisz-(2-nitro-benzoesav) adott színreakció, a második
esetben a termék saját színintenzitása alapján. Az enzimaktivitás-vizsgálatokhoz az
alkalmazott biológiai földigiliszta-mintákat a kezelési kísérlet (BOKU) végén vettük, a
mintákat az enzimaktivitás-mérésekig -80°C-on tároltuk.
Eredmények
A vizsgálati eredmények jelentős és változó hatásokat mutattak ki az egyes in vivo kezeléses
kísérleti alanyokban. A vizsgálatok során nyert minták nagy száma miatt az eredmények
teljes kiértékelése a zárójelentés időpontjában még nem zárult le, de az eddigi eredmények is
azt mutatják, hogy a földigiliszták aktivitását a készítmények és a tiszta hatóanyag egyaránt
jelentősen befolyásolják, valamint e hatások megmutatkoznak a vizsgált ugróvillásokon is.
Vizsgálataink különbségeket mutattak ki a glyphosate-tartalmú készítmények és azok
hatóanyagainak a talajorganizmusokra gyakorolt hatásában. A vizsgált talajlakó szervezetek
aktivitása változó érzékenységet mutatott a növényvédő szeres kezelésre a talaj különböző
humusztartalmai mellett.
Szignifikáns kölcsönhatás mutatkozott az alkalmazott gyomirtás (mechanikus/gyomirtószerkészítmény) és a különböző alkalmazott humusztartalom, valamint a földigiliszta aktivitása
között (2A ábra). Látható, hogy a vegyszeres kezelés – mind tiszta hatóanyaggal, mind
gyomirtószer-készítménnyel – visszaszorítja a földigiliszta talajbeli aktivitását, illetve a
kémiai behatás a tesztállat változó humusztartalmak közötti aktivitáskülönbségét is
csökkenti/megszünteti, különösen a gyomirtószer-készítmény esetén. Az aktivitásra
gyakorolt hatás, vagyis a vegyszeres kezelésre mutatott érzékenység az urgóvillás esetében is
megjelent (2B és C ábrák), különösen magas humusztartalom esetén. A vizsgált fajok
aktivitásában kimutatott, statisztikailag szignifikáns eltérésekkel ellentétben a vízinfiltráció

(3A ábra) és az alomlebomlás (3B ábra) alakulásában nem mutatkoztak jelentős
különbségek a mechanikus gyomirtással (kontroll), illetve a készítmény és a tiszta
hatóanyag alkalmazása mellett. A vízinfiltráció mértékét a hatóanyag – a humusztartalomtól
függetlenül – nem befolyásolta, míg a gyomirtószer-készítmény valamelyest csökkentette. Az
alomlebomlás stabilizációjában – jelentős természetes biológiai szórás mellett – nem
tapasztaltunk statisztikailag szignifikáns eltérést a mechanikus gyomirtás (kontroll),
valamint a készítmény és a tiszta hatóanyag alkalmazásának hatásában.
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2. ábra A földigiliszta (A) és az ugróvillásfaj (B, C) aktivitása mechanikus gyomirtás mellett (kontroll),
illetve glyphosate-tartalmú készítménnyel vagy tiszta hatóanyagokkal végzett kémiai gyomirtás
esetében).
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3. ábra Vízinfiltráció (A) és stabilizáló tényező az alom lebomlásában (B) mechanikus gyomirtással
(kontroll), illetve készítmény és tiszta hatóanyag alkalmazása mellett.

Az analitikai mérések első lépéseként meghatároztuk a kimutatási határokat (limit of
detection – LOD) a vizsgált környezeti mátrixokra vonatkozóan, mely talajra 0,005 µg/g,
vízminták esetében 0,0005 µg/mL volt. A talajmintákban meghatározott glyphosatekoncentrációkat a 4. ábra mutatja. A kísérlet során a beállításkor a talajra permetezett
hatóanyag mennyisége a vetést követő 1. mintavételi időpontban (63. nap) valamennyi
esetben, a 3. (utolsó) mintavételi időpontban (80. nap) már csak néhány esetben volt
kimutatható, s a vizsgált mintavételi időpontokban folyamatos lebomlás volt megfigyelhető a
készítmény és a tiszta hatóanyag esetében egyaránt. A magasabb humusztartalom
szignifikánsan magasabb hatóanyagkoncentrációt eredményezett a készítmények esetében,
mely különbség a tiszta hatóanyagok esetében nem volt megfigyelhető. Különbség
mutatkozott a talajmintákban mérhető hatóanyag-koncentrációban adott sóforma (tiszta
hatóanyag) és a hozzá tartozó készítmény esetében, ami a készítményben alkalmazott
adalékanyagok hatásának tudható be.
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4. ábra Glyphosate-koncentráció a talajmintákban (am = glyphosate-ammóniumsó, po = glyphosatekáliumsó, is = glyphosate-izopropilaminsó, TQ = Touchdown Quattro, PF = Roundup Power Flex, LB =
Roundup LB Plus, l = alacsony humuszszint, h = magas humuszszint).

A vízmintákban meghatározott glyphosate-koncentrációkat az 5. ábra mutatja. A talaj
humusztartalma nem konzekvensen befolyásolta a vízben megjelenő hatóanyag
koncentrációját. Azonban a glyphosate-sók között szignifikáns különbségek figyelhetők meg
a hatóanyagnak a talajból a vízbe történő kimósódásának mértékében. A készítmények
esetében a talajból kimosódott hatóanyag koncentrációja magasabb, ami az adalékanyagok
hatása.
glyphosate concentration (ug/mL)
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5. ábra Glyphosate-koncentráció a vízmintákban (am = glyphosate-ammóniumsó, po = glyphosatekáliumsó, is = glyphosate-izopropilaminsó, TQ = Touchdown Quattro, PF = Roundup Power Flex, LB =
Roundup LB Plus).

A földigiliszta-mintákban mért AchE- és GST-enzimaktivitások értékeit a 6. és 7. ábrák
mutatják be. A szervezetben működő alapvető detoxifikációs rendszerként a GST enzim a
redukált glutation (GSH) kapcsolódását katalizálja a xenobiotikumhoz. A GSTenzimaktivitási szintek esetében szignifikáns különbség mutatkozott a két humuszszint
között: alacsonyabb humusztartalom magasabb GST-aktivitást eredményezett, valószínűleg
a hatóanyag nagyobb biológiai hozzáférhetősége miatt.
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6. ábra Glyphosate-sók és formázott készítményeik hatása az AChE enzimaktivitására (am =
glyphosate-ammóniumsó, po = glyphosate-káliumsó, is = glyphosate-izopropilaminsó, TQ =
Touchdown Quattro, PF = Roundup Power Flex, LB = Roundup LB Plus).
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7. ábra Glyphosate-sók és formázott készítményeik hatása a GST enzimaktivitására (am =
glyphosate-ammóniumsó, po = glyphosate-káliumsó, is = glyphosate-izopropilaminsó, TQ =
Touchdown Quattro, PF = Roundup Power Flex, LB = Roundup LB Plus).

Következtetés
A projekt keretében elért eredmények különbségeket mutattak ki a glyphosate-tartalmú
készítmények és azok hatóanyagainak a vizsgált talajlakó szervezetekre gyakorolt
hatásában. Az eredmények – már a jelentés elkészítésekori feldolgozottság szintjén is – jól
mutatják, hogy a gyomirtó szeres kezelések – formázott készítménnyel és tiszta
hatóanyagokkal egyaránt – befolyásolják a vizsgált talajorganizmusok aktivitását, illetve azt
is, hogy e hatásokért nemcsak a hatóanyag, de a készítmény kiszerelésében alkalmazott
formázó anyagok is közrejátszhatnak. A kezelések – formázott készítménnyel és tiszta
hatóanyagokkal egyaránt – kimutatták, hogy a földigiliszta lecsökkent aktivitása a
szervezetnek a talaj szervesanyag-(humusz-) tartalmára való érzékenységét is
visszaszorította.
Ez
vélhetőleg
a
vegyszeres
terhelés
hatására
módosult

metabolizmusfolyamatokra vezethető vissza, amit a biokémiai (enzimaktivitási, GST)
vizsgálatok is megerősítettek. Fontos kiemelni, hogy a hatások befolyásolhatják az érintett
ökoszisztémák funkcióit (pl. lebontó ökoszisztéma-szolgáltatás) is. Ha például nagy esőzések
jelentkeznek, a humusztartalomtól és a talajorganizmusok aktivitásától függően különböző
mennyiségű gyomirtószer-hatóanyag és egyéb összetevő mosódhat ki a szomszédos vízi
ökoszisztémákba. Ezeket a tényeket további értékelésekkel kell meghatározni. A kísérleti
eredmények további feldolgozása után azokról részletesebben szakcikkek formájában
számolunk be.
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Projektpartner: Assoc. Prof. Dr. Johann Zaller

Institut: Institute of Zoology,
University of Natural Resources and
Life Sciences Vienna (BOKU)

Titel: Auswirkung von glyphosat-basierten Herbiziden und ihren Inhaltsstoffen auf
Aktivität, Reproduktion und Mortalität von Regenwürmen
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Hintergrund
Glyphosat-basierte Herbizide (GBH) zählen zu den weltweit am häufigsten eingesetzten
Pestiziden. Die Nebenwirkungen dieser Produkte auf Nicht-Zielorganismen wird meistens
nur mit den aktiven Wirkstoffen der Produkte durchgeführt. Jedoch beeinhalten die
Produkte neben den aktiven Wirkstoffen auch noch eine Reihe von nicht-deklarierten
Beistoffen. Die Förderung ermöglichte die Durchführung eines Forschungsprojektes bei dem
die Wirkung der GBH im Vergleich zu den reinen Wirkstoffen auf Bodenorganismen
(Regenwürmern, Springschwänzen) und Bodenfunktionen (Streuabbau, Wasserinfiltration)
untersucht wurde. Zusätzlich konnte untersucht werden, inwiefern ein unterschiedlicher
Humusgehalt des Boden die potentielle Nebenwirkungen der GBH und/oder aktiven
Substanzen auf Bodenorganismen und Bodenfunktionen beeinflusst.
Durchgeführte Experimente
Im Rahmen des Projekts wurden zwei große Glashausversuche und ein Laborversuch
durchgeführt (Abb. 1). Alle Experimente wurden mit Feldboden von der Universität für
Bodenkultur Wien (BOKU) Versuchswirtschaft in Groß-Enzersdorf durchgeführt (Wien,
Austria). Als Modell-Beikraut diente beim ersten Glashausversuch Amaranth (Amaranthus
retroflexus), bei zweiten Senf (Sinapis alba).

Abb. 1. Glashausexperiment (links), Regenwürmer in den Versuchstöpfen (Mitte), Laborversuch
(rechts).

In den Glashausexperimenten wurden die experimentellen Faktoren GBH (3 Varianten:
Roundup LB Plus, Roundup PowerFlex, Touchdown Quattro), dazugehörige aktive
Substanzen (3 Varianten: Isopropylamin-Salz, Kalium-Salz, Ammonium-Salz) eingesetzt.
Die Formulierungen der Pestizide wurden in empfohlener Dosierung verwendet, die
Glyphosat-Salze in äquivalenten Konzentrationen. In der Kontrollvariante wurden die
Pflanzenbestände mechanisch entfernt. Nach der chemischen Behandlungen am Tag 54

nach der Aussaat erfolgte an den Tagen 63, 75 und 80 jeweils eine Bodenprobenahme. Am
Tag 80 wurden zudem Sickerwasserproben entnommen. Dieser Ansatz wurde mit Boden mit
dem Faktor Humusgehalt (2 Varianten: 3.1% vs. 4.0%) kombiniert. Alle Faktoren wurden
fünffach wiederholt, was in Summe 70 Versuchstöpfe ergab. In die Versuchstöpfe wurden
jeweils eine definierte Anzahl an adulten Regenwürmern (Lumbricus terrestris) und
Springschwänze (Folsomia candida) zugesetzt.
Als Messparameter zur Bestimmung der Wirkung der Behandlungsfaktoren wurden
erhoben: Regenwürmer (Aktivität, Biomassezuwachs), Springschwänze (Aktivität,
Populationswachstum), Streuabbau im Boden (Dekomposition), Wasserinfiltration,
Pflanzenwachstum/Wirksamkeit der Herbizidbehandlung.
Im Laborversuch wurde das Vermeidungsverhalten von Regenwürmern mit obiger
Versuchsanordnung in Anlehnung an standardisierte OECD-Tests gemacht.
Die
Glyphosatkonzentration
in
den
Bodenproben
wurde
mittels
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (high performance liquid chromatography HPLC)
mit UV-Detektion gemessen. Die analytischen Tests wurden im National Agricultural
Research and Innovation Centre (NARIC), Agro-environmental Research Institute (AERI) in
Budapest, durchgeführt. Bodenproben wurden insgesamt 3mal während des gesamten
Experiments genommen. Sickerwasserproben wurden am Ende des Experiments
entnommen, wobei die Konzentration des Wirkstoffes gemessen wurde, der aus der Erde
ausgewaschen wurde.
Die Bodenproben (5 g) wurden bei Raumtemperatur (~23°C)
luftgetrocknet und mit einem Phosphat/Citrat Puffer extrahiert. Nach einer Behandlung im
Ultraschall-Rührwerk und Zentrifugieren wurde der Überstand untersucht. Das Wasser (10
ml) und die extrahierten Bodenproben (10 ml Überstand nach Extraktion) wurden mit
FMOC-Cl (10 mM) und Boratpuffer (pH 9) [42] derivatisiert. Nach 1 Minute starkem
Schütteln wurde die Lösung 2 Stunden lang bei Raumtemperatur inkubiert. Die
überschüssige Menge an FMOC-Cl wurde durch dreimalige Extraktion des
Reaktionsgemischs mit jeweils 3 mL Diethylether entfernt. Die separierte wässrige Phase
wurde einer SPE unterzogen, um die Proben für die HPLC-UV-Analyse zu konzentrieren. Die
Kartuschen (Strata-X-Sorbens, 33 µm, 200 mg; Phenomenex) wurden durch die Zugabe von
5 ml MeOH, dann 5 ml destilliertem Wasser und schließlich 5 ml Phosphatpuffer (pH 3)
konditioniert. Anschließend wurden die derivatisierten Wasserproben (5 ml) zugegeben, die
Kartuschen mit 3 ml destilliertem Wasser gewaschen und an der Luft getrocknet. Die
Analyten wurden mit 5 ml MeOH eluiert, das Eluat wurde verdampft und in 0,5 ml des
anfänglichen Eluenten der entsprechenden HPLC-Methode (ACN mit wässrigem
Natriumacetat)
wieder
aufgelöst
und
durch
einen
0,45-µm
hydrophilen
Polytetrafluorethylen-Spritzenfilter (FilterBio PFTE-L) gefiltert, der von Labex Ltd. bezogen
wurde (Budapest, Ungarn).
Veränderungen
der
physiologischen
Funktion
des
Nervensystems
oder
des
Entgiftungsmechanismus bei Regenwürmern durch biochemischen Methoden wurden durch
Messung von Biomarkern (Aktivität von Glutathion S-Transferase und AcetylcholinesteraseAktivität) mit kolorimetrischen Methoden bestimmt. Enzymaktivitätsmessungen wurden
unter Verwendung einer kolorimetrischen Messmethode durchgeführt, bei der die
Freisetzungsgeschwindigkeit des im Prozess freigesetzten Reaktionsprodukts (im Fall von
AChE, Acetylthiocholin, im Falle von GST, Dinitrophenylthioether) detektiert wurde. Im
ersten Fall mit dem Ellmann-Reagenz (5,5'-Dithio-bis (2-Nitrobenzoesaure), und im zweiten
Fall wurde die Eigenfarbe des Produkts gemessen. Für die Enzymaktivitätsmessungen
wurden
die
verwendeten
biologischen
Regenwurmproben
am
Ende
des
Behandlungsexperiments
(BOKU)
entnommen
und
bei
-80°C
gelagert,
bis
Enzymaktivitätsmessungen durchgeführt wurden.
Resultate
Die Testergebnisse zeigen signifikante und variable Auswirkungen der im Experiment
angewandten Behandlungen. Aufgrund der großen Anzahl von Proben, die während der
Studien gewonnen wurden, ist die vollständige Bewertung der Ergebnisse zum Zeitpunkt
der Berichtslegung noch nicht abgeschlossen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen jedoch, dass
die Regenwurmaktivität signifikant durch die Formulierungen und den reinen Wirkstoff
beeinflusst wurde. Zusätzlich wurde eine signifikante Interaktionen zwischen der
eingesetzten Beikrautkontrolle und den verschiedenen Humusgehalten (Abb. 2A) festgestellt.
Dieses Bild zeigte sich auch bei den Springschwänzen (Abb. 2B,C). Die Aktivität der

Springschwänze (Abb. 3B) war signifikant von der eingesetzten Beikrautkontrolle
beeinflusst. Im Gegensatz zu den statistisch signifikanten Unterschieden in der Aktivität der
untersuchten Spezies gab es keine signifikanten Unterschiede bei der Wasserinfiltration (3A)
und beim Streuabbau (3B) unter Verwendung der mechanischen Unkrautbekämpfung
(Kontrolle) oder der Verwendung der Formulierung und des reinen Wirkstoffs. Das Ausmaß
der
Wasserinfiltration
war
unabhängig
vom
Humusgehalt,
während
die
Herbizidformulierung etwas reduziert war.
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Abb. 2: Aktivität von Regenwürmern (A) und Springschwänzen (B,C) bei mechanischer
Beikrautkontrolle (control), Anwendung GBH (formulation) oder der reinen Wirkstoffe (salt)
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Abb. 3: Wasserinfiltration (A) und Stabilisationsfaktor beim Streuabbau (B) bei mechanischer
Beikrautkontrolle (control), Anwendung GBH (formulation) oder der reinen Wirkstoffe (salt).

Die Nachweisgrenze (LOD) für Boden- und Wassermatrizen wurde in Kontrollproben
bestimmt. Die LOD-Werte lagen bei 0,005 µg/g für Boden- und bei 0,0005 µg/ml für
Wassermatrizen. Die Glyphosatkonzentration in Bodenproben ist in Abbildung 4 dargestellt.
Die Glyphosatkonzentration in reiner Formm oder in der Formulierung nahm während des
Experiments ab. Während bei der ersten Probennahme (Tag 63) noch in allen Proben
Glyphosat nachweisbar war, lag bei der 3. Probennahme (Tag 80) die Konzentration in fast
allen Fällen unter der LOD. Ein höherer Humusgehalt führte zu signifikant höheren
Konzenrationen bei formulierten Produkten, was bei reinen Wirkstoffen nicht beobachtet
wurde. Es gibt signifikante Unterschiede in der Glyphosatkonzentration zwischen
bestimmten Glyphosatsalzformen und der entsprechenden Pestizidformulierung. Dieser
Unterschied kann auf die in formulierten Produkten verwendeten Beistoffe zurückzuführen
sein.
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Abb. 4. Glyphosatkonzentration in den Bodenproben, die während des Experiments zu drei
Zeitpunkten gesammelt wurden. (am = Glyphosat-Ammoniumsalz, po = Glyphosat-Kaliumsalz, is =
Glyphosat-Isopropylaminsalz, TQ = Touchdown Quattro, PF = Roundup Power Flex, LB = Roundup LB
Plus, l = niedriger Humusgehalt, h = hoher Humusgehalt)

Glyphosat in den Wasserproben ist in Abbildung 5 dargestellt. Der Humusgehalt hatte
keinen konsistenten Einfluss auf die Wirkstoffkonzentration. Es gibt jedoch signifikante
Unterschiede zwischen den reinen Salzformen von Glyphosat. Die Konzentration in
Formulierungen ist höher als bei der entsprechenden Salzform, was auf die Beistoffe in den
Formulierungen zurückzuführen sein kann.
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Abb. 5. Glyphosatkonzentration in Wasserproben, die am Ende des Experiments entnommen wurden
(am = Glyphosat-Ammoniumsalz, po = Glyphosat-Kaliumsalz, is = Glyphosat-Isopropylaminsalz, TQ =
Touchdown Quattro, PF = Roundup Power Flex, LB = Roundup LB Plus).

Die Aktivität der Acetylcholinesterase (AchE) und der Glutathion-S-Transferase (GST) in
Regenwurm-Proben sind in Abb. 6. bzw. Abb. 7. dargestellt. GST katalysiert die Konjugation
der reduzierten Form von Glutathion (GSH) zu xenobiotischen Substraten zum Zwecke der
Entgiftung. Bei GST gab es signifikante Unterschiede zwischen den beiden untersuchten
Humusgehalten. Ein geringerer Humusgehalt führte zu einer höheren enzymatischen
Aktivität, möglicherweise aufgrund der besseren biologischen Verfügbarkeit.
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Abb. 6. Auswirkungen von Glyphosatsalzen und deren formulierten Produkten auf die
Acetylcholinesterase-Aktivität (am = Glyphosat-Ammoniumsalz, po = Glyphosat-Kaliumsalz, is =
Glyphosat-Isopropylaminsalz, TQ = Touchdown Quattro, PF = Roundup Power Flex, LB = Roundup LB
Plus).
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Abb. 7. Auswirkungen von Glyphosatsalzen und deren formulierten Produkten auf die Glutathion S
Transferase-Aktivität (am = Glyphosat-Ammoniumsalz, po = Glyphosat-Kaliumsalz, is = GlyphosatIsopropylaminsalz, TQ = Touchdown Quattro, PF = Roundup Power Flex, LB = Roundup LB Plus).

Fazit
Die bisherigen Auswertungen zeigen bisher unbekannte Unterschiede in der Wirkung von
GBH bzw. Deren aktiven Substanzen auf Bodenorganismen.
Behandlungen - mit formulierten Pestiziden und reinen Wirkstoffen - haben gezeigt, dass
eine verringerte Aktivität von Regenwürmern auch die Empfindlichkeit des Körpers
gegenüber organischer Substanz (Humus) im Boden verringert hat. Dies ist wahrscheinlich
auf metabolische Prozesse zurückzuführen, die durch chemischen Stress modifiziert
wurden, wie durch biochemische Tests (Enzymaktivität, GST) bestätigt wurde. Die
bisherigen Befunde zeigen auch, dass die Wirkungen auf Bodenorganismen auch die
Funktionen der eingesetzten Modellökosysteme beeinflussen können. Beispielsweise könnte

bei auftretenden Starkregenereignissen in Abhängigkeit des Humusgehaltes und der
Aktivität der Bodenorganismen unterschiedliche Mengen an Herbiziden in benachbarte
aquatische Ökosysteme ausgewaschen werden. Diese Sachverhalte sollen durch weitere
Auswertungen ermittelt werden und in Form von Artikeln beschrieben werden.
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