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Одређивање остатака фосетил-алуминијума и фосфорасте киселине у 

малинама 

РЕЗИМЕ 

У раду је примeњена валидована мултирезидуална LC-MS/MS метода у складу са 

SANTE/11312/2021 документом за анализу остатака пестицида у малинама након QuPPe 

екстракције и пречишћавања. Aнализирано je педесет узорака малинe који указују на мали 

број контаминираних узорака. Наиме, десет узорака малинe је садржавало фосетил-

алуминијум који је дефинисан као сума фосетила, фосфонске киселине и њених соли. Све 

детекције су биле испод граничних вредности МДК прописаних правилником о 

максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни 

за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене 

количине остатака средстава за заштиту биља "Службени гласник РС", бр. 22. Будући да 

детекције фосетил-алуминијума у малинама нису прешле дозвољене МДК вредности, 

можемо закључити да се на тржиште пласира роба која је здравствено безбедна, те да 

пољопривредни произвођачи примењују принципе добре пољопривредне праксе. 

Кључне речи: малине, фосетил-алуминијум, LC-MS/MS 
   

The determination of fosetyl-aluminium and phosphoric acid residues in 

raspberries 

SUMMARY 
  

In this paper a validated multiresidue LC-MS/MS method was used in accordance with the 

SANTE/11312/2021 document for the analysis of pesticide residues in raspberries after the 

QuPPe extraction and purification. Fifty raspberry samples were analyzed, indicating a small 

number of contaminated samples. Namely, ten raspberry samples contained fosetyl-aluminum 

defined as the sum of fosetyl, phosphonic acid and its salts. All the detections were below the 

MRL limit values regulated by the rulebook on the maximum allowed amounts of residues of 

plant protection agents in food and animal feed and on food and animal feed for which the 

maximum allowed amounts of residues of plant protection agents are determined "Official 

Gazette of the RS". no. 22. Since the detections of fosetyl-aluminum in raspberries did not 

exceed the permissible MRL values, it can be concluded that the goods that are placed on the 

market are safe for the consumption, and that the agricultural producers apply the principles of 

good agricultural practice. 

  

Key words: raspberries, fosetyl-aluminum, LC-MS/MS 
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1. УВОД 

 

Храна је неопходна за живот, те је њена безбедност основно људско право (Fung et 

al., 2018). Сирово воће и поврће су важна компонента људске исхране. Воће и поврће 

oбезбеђују витамине, минерале, антиоксидансе и влакна, чиме доприносе нутритивним 

потребама и одржавању здравља људи (Mebdoua, 2019). 

Гајење јагодастих воћних врста има дугу традицију у Србији. То је пре свега заслуга 

изванредних климатских и земљишних услова који чине да малине, купине и јагоде буду 

препознатљиве на светском тржишту и да чине знатан део извоза  наше земље (Кесеровић 

и сар.,  2008).  

Малина је вишегодишња, јагодастa биљка из рода Rubus (fam Rosaceae). Економски 

је значајна култура у већем делу северне Европе, као и у Сједињеним Државама и Канади. 

Плодови малине садрже гвожђе , витамин C и антиоксиданcе (Petruzzello, 2022). 

Највећи произвођачи малине у Европи су: Русија, Србија и Пољска. Србија је највећи 

робни произвођач и извозник смрзнуте малине (Николић и сар., 2007).  

На основу званичних података Републичког завода за статистику, површине под 

засадом малина у Србији, у 2020. години, биле су 24.028 ha, са укупном производњом од 

118.674 тона, и приносом од 4,9 t/ha (Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, 2020). 

У времену када се у Свету тежи већој производњи хране да би се задовољиле потребе 

растуће, глобалне популације, савремену пољопривредну производњу не можемо 

замислити без увођења нових технологија које између осталог, подразумевају примену 

пестицида (Бурсић и сар., 2017). 

Како се малине најчешће конзумирају у сировом или полусировом стању, очекивано 

је да се у њима налазе више концентрације пестицида него у другим врстама хране, као на 

пример у млеку или месу (USFDA, 2006). 
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У Републици Србији, за пестицидне препарате се користи термин средства за 

заштиту биља, чије су регистрација, контрола, промет, увоз и примена у пољопривредној 

производњи и шумарству, регулисани Законом о средствима за заштиту биља (Сл. гласник 

РС 41/09, 17/19). Употреба пестицида, као и настали продукти њихове разградње,  

представљају ризик за здравље људи, животиња и животну средину. Многи од њих имају 

високу перзистентност у земљишту и води (SDWF, 2017), те тако поред директне примене, 

могу доспети у пољопривредне производе. Ради заштите целокупног становништва 

утврђене су максимално дозвољене количине (МДК), хемијских средстава (пестицида) 

и/или њихових метаболита, присутних у храни, које унете свакодневно у људски 

организам током целог животног века, неће изазвати никакво оштећење здравља, 

поремећај функција или било какав физиолошки ефекат. МДК вредности се изражавају у 

mg/kg свеже масе (Сл. гласник РС 132/2020).  

Последњих година на малинама се уочава проблем обољења проузрокована гљивама 

(Phytophthora, Bremia), што захтева примену фунгицида. Фосетил алуминијум се показаo 

веома успеша у сузбијању наведених гљива.  

Фосетил-алуминијум је системични фунгицид и бактерицид. У Европи се успешно 

користи у борби против бројних гљива и бактеријских биљних патогена још од давне 1977. 

године, па све до данас. Из наведеног можемо закључити да се ради о супстанци која 

након четири деценије коришћења даје задовољавајуће резултате у погледу сузбијања 

гљива и бактеријских патoгена. Има ниску токсичност за сисаре као и за већину копнених 

и водених врста и није повезан са било каквим озбиљним здравственим стањима (Levis et 

al., 2016).  

Стога ће се у оквиру рада анализирати узорци малина на садржај фосетил-

алуминијумa (фосетил-Аl) и фосфорасте киселине. Анализа узорака ће бити изведена 

применом течне хроматографије са тандем масеном спектрометријом (LC-МS/МS). Након 

претходне екстрације и пречишћавања узорака применом Quick Polar Pesticides Methods 

(QuPP) методе.  
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Фосетил-алиминиум није регистрован за употребу у малинама (EOCC, 2018), док према 

Регулативи (EU) 2022/93, МДК вредности фосетил-алуминиум (сума фосетила, 

фосфорасте киселине и њених соли) износи 300 mg/kg. Фосфорастa киселинa као 

метаболит фосетил-алуминиума се одређује како би се утврдило да ли je њено присуство у 

производу последица примене фосетил-алиминиума или потиче из ђубрива.  
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2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

2.1 Малина 

Малина (Rubus sp.) је зељаста биљка ниског раста из породице ружа (Rosaceae) 

(Николић и Миливојевић, 2010). 

Малина има више предности у односу на друго воће, наиме лако се размножава, 

почиње да рађа у првој или другој години после сађења, а у трећеој години постиже пун 

род. Ризик у производњи малине је мањи у односу на друге воћне културе јер јој град, 

мраз и ветар ређе причињавају штете. Гаји се у брдско-планинским пределима, где даје 

најбоље резултате (Николић и сар., 2007).  

У Србији се издвајају три реона са највећим успехом гајења малине: Шумадијски 

(Крушевац-Крагујевац), Западноморавски (Краљево, Чачак и Ужице) и Подринско-

колубарски реон (Ваљево, Осечина, Крупањ и Шабац) (Кесеровић, 2008). 

 

Слика 1. Rubus sp. 

 

Од климатских фактора за успевање малине битни су температура, влажност, ветар и 

светлост. Малина најбоље успева у областима са прохладним летом и зимама које нису 

сувише оштре. Највише јој погодују растресита, пропустљива и слабо кисела земљишта, 

богата органским материјама која могу да приме и задрже довољне количине влаге у току 

сушног периода вегетације. Малина најбоље успева када је у потпуности изложена сунцу 
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и доброј вентилацији, обезбеђена довољном количином влаге и уз заштиту од оштећења 

које могу да изазову ветар и мраз (Мишић и Николић, 2003).  

Плодови се могу користити за потрошњу у свежем и смрзнутом стању или за 

различите видове прераде. Плодови малине имају значајну хранљиву, заштитну, 

дијететску и лековиту вредност. Добробити малине су базиране нa богатом биохемијском 

саставу плода (Николић и Миливојевић, 2010).  

Хемијски састав плода малине чине вода, угљени хидрати, органске киселине, 

липиди, бојене и мирисне супстанце, витамини, ензими и минералне супстанце (Мишић и 

Николић, 2003). Садржај растворљиве суве материје у свежим плодовима малине и 

међусобни однос најважнијих састојака представља основни параметер за мерење 

квалитета, употребне вредности и вредности у технолошком смислу (Вулић, 2009). 

Малина се користи и у медицини. Сматра се да 100 g плодова малине даје 44% дневне 

препоручне количине витамина Ц. Плодови малине се користе у исхрани оболелих од 

дијабетеса, кардиоваскулрних болести или анемије. Малина се користи у козметичке 

сврхе јер пружа заштиту од сунца и смирује кожне тегобе. 

 

2.1.1 Обољења малине проузрокована гљивама 

Phytophthora fragariae var. Rubi – трулеж корена (Pythiaceae, Phytophthora)  

Јавља се на влажним, слабо пропустљивим земљиштима.  

Оболеле биљке су заостале у порасту и слабо се развијају. Листови се увијају, 

наличје листа се окреће према горе и оно поприма црвену боју. Корен заражених биљака 

изумире што доводи до угинућа биљке. Када се направи попречни пресек кореновог врата 

или корена, уочава се промена боје у мрко или црвенасто (Баги и Боднар, 2012). 
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Слика 2. Phytophthora fargariae var. Rubi 

 

Verticillium albo-atrum i Verticillium dahlia – uvenuće izdanaka (Plectosphaerellaceae, Verti-

cillium) 

Ови патогени се одржавају у земљишту (до 30 cm) и зараженим биљним остацима. 

Инфекција се остварује преко коренових длачица или повреда. Услед продора патогена у 

спроводне судове стабла долази до њиховог  зачепљења, снабдевање биљке водом и 

хранљивим материјама је отежано, што изазива постепено увенуће и сушење биљке.  

Први симптоми се испољавају у виду благог увенућа на доњем лишћу заражених 

биљака. Лишће омекшава почев од ивице лиске према њеном средишњем делу али и даље 

задржава зелену боју. Са развојем обољења, јављају се неправилне хлоротичне пеге, које 

потом постају некротичне и на крају се лишће суши и отпада. Осим лишћа могу бити 

захваћене поједине гране, па и целе биљке (Кузмановић, 2021). 
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Слика 3. Verticillium albo-atrum 

 

Sphaerulina rubi – смеђа пегавост листа малине (Mycosphaerellaceae, Sphaerullina) 

Симптоми се испољавају на наличју лишћа у виду ситних пега кружног облика. Пеге 

се проширују и спајају како вегетација одмиче. Веома интезивна инфекција може довести 

до потпуног опадања лишћа (Шошкић, 2009). 

 

.  

Слика 4. Sphaerulina rubi  

Botrytis cinerea – сива плесан малине (Sclerotiniaceae, Botrytis)  

 Значајне штете Botrytis cinerea проузрокује на малини. Симптоми обољења се 

испољавају на листовима,  цветовима и наравно  плодовима. Заражени листови и цветови 

се брзо суше. Недозрели заражени плодови добијају мрку боју, и почињу да се суше. 
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Плодови који се заразе током сазревања постепено се омекшавају и труну. На свим 

зараженим органима се јавља сива навлака, коју чини маса конидиофора и конидија (Баги 

и Боднар, 2012). 

У малињаку проузрокује и сушење младих изданака. Код заражености малине сивом 

плесни карактеристична је скрамна сива маса која се формира на плодовима. Гљиве се 

брзо шире, а од само једног зараженог плода може се заразити читав род. Манифестује се 

пропадањем плодова, цветних пупољака и ризома. Нарочито је изражено у годинама када 

су у период цветања обилатије падавине праћене високим температурама.  

 

Слика 5. Botrytis cinerea 

Didymella applanata - Сушење ластара малине (Didymellaceae, Didymella) 

     Најраширеније обољење малине које путем ослабљивања или изумирања ластара 

значајно утиче на квалитет и квантитет приноса. Осетљивост гајених сорти је различита. 

Симптоми обољења - на доњој трећини изданака стварају се овалне љубичастоцрвене пеге 

дужине 2-3 cm. Временом оне постају мрке, центар им поприма сиву боју, а кора пуца. 

Уколико се пеге јављају у близини пупољака, долази до њиховог изумирања или оне ипак 

истерају, али се млади изданак убрзо суши. Симптоми се стварају на покоричном делу 

стабла, у унутрашњости нема симптома. Заражени изданци изумиру (Баги и Боднар, 2012). 
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Слика 6. Didymella applanata 

 

Phragmidium rubi-idaei - Рђа малине (Phragmidiaceae, Phragmidium) 

      Проузрокује штете само у годинама које су повољне за патогена, при чему доводи до 

губитка целокупне лисне масе. У наредној години је због тога смањен пораст изданака, а 

индиректно и принос. Симптоми обољења карактеришу ситне светлозелене пеге на лицу 

листа. Заражени листови жуте и опадају. Са наличја листова се уочавају карактеристичне 

наранџасте скупине спора. Пред крај лета формирају се црне телеутоспоре које 

презимљавају (Баги и Боднар, 2012). 

 

Слика 7. Phragmidium rubi-idei   
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Sphaerotheca macularis – пепелница малине (Erysiphaceae, Podosphaera) 

Пепелница малине настаје као последица присуство плесни која може напасти лишће 

изданака малине, плодове и изданке. Инфицирани листови имају светлозелену шару или 

тачкице на горњој површини и белу плесан на наличју, по инфестацији  изаднци постају 

дужиса мањим листовима него у нормалним околностима. Заражене плодове такође 

покрива бела плесан. Уколико се болест не сузбија, наредне године ће се драстично 

смањити принос (Мартинић, 2012). 

 

Слика 8. Sphaerotheca macularis 

 

 

2.2 Фунгициди 

 

Фунгициди су хемијска једињења или биолошки организми и супстанце биолошког 

порекла, које се употребљавају за уништавање гљива и њихових спора. Спречавају 

клијање, раст и развој гљива и/или формирање расплодних тела. Гљиве могу изазвати 

велике штете у пољопривреди, што изазива високе губитке приноса и  прихода узгајивача 

(Campbell, 2008).  
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Фунгициди убијају патогене или паразитске гљиве нарушавајући њихове критичне 

ћелијске процесе. На пример, многи фунгициди се везују за одређене ензиме да би 

прекинули метаболичке путеве који су повезани са ћелијским дисањем (Potter et al., 2010). 

Потер и сарадници (2010) наводе да се морају поштовати мере правилне и разумне 

примене фунгицида, јер као последица се може развити резистентност одређених сојева 

гљива. 

 

2.3 Фосетил алиминијум 

 

      Према IUPAC-овој формули, фосетил-алуминијум je алуминијум транс-О-

етилфосфонат. Структурна формула овог фунгицида је приказана на слици 9. 

Фосетил (и његове соли алуминијума) и фосфораста киселина (формулисане као 

калијумове или натријумове соли) представљају системчно-транслокационе фунгициде са 

заштитним дејством против бројних гљива оомицета и аскомицета и неких патогених 

бактерија у воћу, поврћу и украсним културама (Lunn, 2013). 

 

Слика 9. Структурна формула фoсетил-алуминијума 

 

Фосетил-алуминијум је први пут регистрован 1977. године у Европи (Француска).  

Средства за заштиту биља на бази фосетил-алуминијума, намењена су сузбијању 

гљива попут Phitophtora и биљни патогени типа Pitium (на салати, краставцима, парадајзу, 

зачинском биљу, хмељу, јагоди и виновој лози). Овај фунгицид  испољава  активност 
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против неколико бактеријских биљних патогенa (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae 

pv. papulans, Xanthomonas campestris pathovars hederae) (EOCC, 2018). 

Користи се као средство за заштиту винове лозе, воћа (цитруси, ананас, авокадо, 

бобичасто воће, коштичаво и језграсто воће), поврћа,  и хмеља (Lunn, 2013). 

У нашој земљи постоји тринаест регистрованих фунгицидних препарата на бази 

фосетил-алуминијума који се користе у воћарским и повртарским усевима (паприке, 

парадајза, краставаца, јабука, крушака, бундева, лубеница, диња, мандарина, лимуна, 

хмеља као и за заштиту винове лозе) (Група аутора, 2021).  

Препарати са активном материјом фосетил-алуминијума делују непосредно на 

паразитске гљиве, а истовремено подстичу природни одбрамбени механизам биљака. 

Биљке је потребно третирати неколико пута заредом, како би успоставио природан 

одбрамбени механизам. Због специфичног начина деловања, отпорност паразитских гљива 

на препарате на бази фосетил-алуминијума није могућа. Фосетил-алуминијум се брзо 

усваја од стране биљке и преноси спроводним судовима у оба смера - наниже и навише. На 

тај начин се обезбеђује заштита целе биљке (од корена до вегетационе купе). 

 

2.3.1 Метаболизам фосетил-алуминијума и фосфорастe киселинe у биљкама 

 

Фосетил-алуминијум се брзо апсорбује кроз лишће и корење и показује акропеталну 

и базипеталну транслокацију (Слика 10). Начин деловања овог фунгицида лежи у  

инхибирању клијања спора и блокирању развоја мицелија (Lunn, 2013).  

Акропетални смер премештања фунгицида представља кретање свих елемента у 

истом смеру (од корена према врху) и сви елементи су добро покретљиви. 

Базипетални смер (од врха изданка према корену), већина елемената је добро до 

умерено покретљива (Ђорђевић, 2022). 

Након продора кроз кутикулу системични пестициди се крећу кроз биљку (ксилем, 

флоем) и у биљци се задржавају извесно време штитећи је (некад 3-6 недеља), а након тога 

се разлаже (Лазић, 2003). Фосфонати након доспевања  на корен, кроз неколико минута се 
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премештају у надземне делове биљке. Такође, након фолијарне примене, фосфонат се 

детектује у корену биљака, што потврђује покретљивост фосфоната у флоему (Morgan, 

2005). 

 

 

Слика 10. Акропетална и базипетална транслокација  

 

Студије метаболизма фосетил-Аl на биљкама (цитруси, јабуке, грожење, ананас и 

парадајз) допринеле су схватању деловања фосетил-Аl и фосфорасте киселине на усев. 

Истраживања су показала да је главни пут деградације фосетил-Аl у воћу хидролитичко 

цепање етил естарске групе фосетила уз добијање етанола и фосфорасте киселине као 

главних идентификованих метаболита. Етанол се касније уграђује у природне састојке 

биљака ( d-глукоза, целулоза, лигнин, скроб, масне киселине) (Morgan, 2005). 

Структурне формуле етанола и фосфорасте киселине као главних идентификованих 

метаболита у биљним културама приказанe су на слици 9 и 10. 
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Слика 11.  Структурна формула етанола                                Слика 12. Структурна формула            

етилфосфонска киселине 

  

Препарати на бази фосетила код третираних биљака могу утицати на активацију 

ензима антиоксидативне заштите (каталазе, пероксидаза, супероксид-дисмутазе и других) 

и биосинтезу различитих секундарних биомолекула (полифеноле) (Mohammadi et al., 

2021).  

2.3.2 Судбина фосетил-алуминијума и фосфорастe киселинe у животној средини 

 

Током испитивања понашања фосетил-алуминијума у спољашњој средини, није се 

довољно обратила пажња на расипање и деградацију овог фунгицида у различитим 

деловима  животне средине (FOCUS, 2006). 

На основу испитивања добијене су информације о судбини и понашању фосетил-Аl и 

фосфорастe киселинe, утврђујући хидролитичку стабилност, фотохемијску разградњу у 

земљишту и разградње у аеробним условима. 

Фотодеградација - Студије фотодеградације показуjу да се фосфораста киселина 

брже разграђује под утицајем светлости. Услед слабе апсорпције светлости од стране 

биљке, разградња фосфорасте киселине је слаба. У одсуству светлости, фосфораста 

киселина показује средњу до благу покретљивост унутар биљке (Crove, 2001). 

Хидролитичка стабилност - Утврђено је да је фостил-алуминијум стабилан на 

хидролизу у воденим растворима пуфера при вредностима рH од 5, 6, 8 и 9, али се 

хидролитички разграђује у условима који нису карактеристични за животну средину у 
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погледу рH и температуре. Такође, фосетил-Al показуje стабилност на хидролизу у 

воденом раствору пуфера на рH 4, 7 и 9. Фосетил-алуминијум се брзо разграђује у 

земљишту са временом полураспада мањим од једног дана. Доминантан  метаболит 

фосетил алуминијума у земљишту је фосфораста киселина. 

Земљиште - Потенцијални утицај алуминијума који се налази у земљишту због 

употребе фосетил-Аl нема значајан утицај на животну средину (Crove, 2001). 

Аеробни услови - У лабораторијским условима у земљишту,  при аеробним 

условима и мраку, фосетил-Аl формира главни метаболит етанол, који показуje слабу 

постојаност и фосфорасту киселину, која је умеренo до високo постојанa. 

Анаеробни услови - У лабораторијским условима у земљишту,  при анаеробним 

условима фосетил-Аl се брзо деградира, са деградационим путем сличним као у аеробним 

условима (Crove, 2001). 

 Површинске и подземне воде - Према EFSA извештају за фосетил алуминијуму, 

ризик за испирање етанола у површинске и подземне водаме сматра се безначајним. Мало 

је вероватно да ће фотолиза значајно допринети деградацији фосетил-Аl у водна тела 

(EFSA, 2006). 

 

2.3.3 Утицај фосетил-алуминијума и фосфорастe киселинe на здравље људи 

 

У токсиколошким студијама, закључено је да се фосетил-алуминијум брзо и потпуно 

апсорбује у људском организму у року од 24 сата. Фосетил-алуминијум се дистрибуира у 

јетри, бубрезима, масти, надбубрежним жлездама, кожи, плућима и слезини. Микросоми 

јетре су дуго били модели за експерименте in vitro. Микросом је везикула коју формирају 

мембране ендоплазматског ретикулума. Током рутинских третмана који се изводе у 

лабораторији нема метаболизма где су примећени фосетил-Аl и фосфонска киселина у 

микросомима јетре људи. Фосетил-Аl се брзо разграђује у људском организму до CO2 и 

фосфоната. CO2 се приликом издисања избацује из организма, док се фосфонат 
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елиминише урином. У студијама акутне токсичности, фосетил-Аl показује ниску 

токсичност оралним, дермалним и инхалационим путем (Bernasconi et al., 2020). 

Фосетил алуминијум је класификован као Еiе Dам H318 (Табела 1), те је према H319 

сврстан у групу пестицида који изазивају озбиљну иритацију ока (Сл. гласник РС бр. 5/12 

и 105/13). Као што је наведено овај фунгицид може изазвати озбиљно оштећење ока, те 

ниво његових остатака треба строго контролисати како у прехрамбеним производима, тако 

и животној средини (Bernasconi et al., 2020). 

 

Табела 1. Подаци о безбедности фосетил алуминијума (Сл. гласник РС 100/11) 

 

 

Хемијски 

назив 

састојака 

 

Идентификатори 

 

       

% 

(w/w) 

 

Класификација 
Правилник о класификацији, паковању, 

обележавању и оглашавању хемикалије и 

одређеног производа у складу са GHS за 
класификацију и обележавање UN (Сл. 

гласник РС бр. 5/12 и 105/13) 
 

Фосетил-

алуминијум 

CAS: 39148-24-8 

EC: 254-320-2 

Index:006-095-00-5 

 

   80,00 
Тешко оштећење ока, категорија 1; 

H318 

 

Фосетил-алуминијум није тератоген. На основу стандардних студија које су изведене 

током 2018. године, закључено је да фосетил-Аl нема неуротоксичнан потенцијал. 

Фосетил-Аl не утиче на репродукцију и не испољава канцерогено дејство (ЕС/1272/2008, 

ЕС/1107/2009). Заједнички састанак о остацима пестицида (енг. The Joint Meeting on 

Pesticide Residues - JMPR) којим управљају Организација Уједињених нација за храну и 

пољопривреду (енг. The Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) и 

Светска здравствена организација (енг. World Health Organization - WHO) 2017. године, 

довело је до закључка да краткотрајно излагање остацима фосетила, фосфонске киселине 

и њихових соли у храни неће довести до нарушавања људског здравља. На основу 

достављених тестова спроведених на глодарима фосетил-Аl није генотоксичан (Bernasconi 

et al., 2020). 
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Хронични и канцерогени ефекти кoд пацова огледају се у хиперплазији и упали 

мокраћне бешике. Прелазни ћелијски папиломи и карцином такође се примећују у 

мокраћној бешици групе мужјака изложених деловању високих доза овог фунгицида. Oви 

тумори се не сматрају релевантним за људе јер су настали при количинама којима људи не 

могу бити изложени. У студији на псима запажене су промене на тестисима и на 

бубрезима (Bernasconi et al., 2020). 

           Током досадашњих истраживања остатака Фосетил-Аl запажен је утицај остатака 

овог фунгицида на пчеле. Постоје подаци о суб-смртоносним ефектима на пчеле (нпр. 

ефекти на хипофарингеалне жлезде - ХПГ). EFSA је урадила процену ризика за фосетил-

алуминијум и за његове метаболите који се потенцијално стварају у полену и нектару 

(EFSA, 2013b).  

         Тренутно прихватљиви дневни унос (ADI) фосетил-алуминијума у меду, 

непрерађеној блитви и лишћу цвекле за људску популацију износи 2,25 mg/kg телесне 

тежине/дан. Систем управљања животном средином (енг. An Environmental Management 

System - ЕМS) 12. октобра 2021. године, наводи да остаци фосфонске киселине у меду не 

би требали бити у количини изнад 0,1 mg/kg, због негативног утицаја на пчеле (Bernasconi 

et al., 2020).  

          Истраживање остатака фосетил-алуминијума резултирало је ниском акутном 

токсичнсти за рибе, нециљне чланконожце, микроорганизме, глисте и друге земљишне 

организаме, нециљане копнене биљке као и за организме који се користе у биолошким 

методама пречишћавања отпадних вода. Истраживања која су изведена ради утврђивања 

токсичности метаболита фосфорасте киселине потврђују да је метаболит фосфорасте 

киселине прихватљив и поседује низак ризик за земљишне организама укључујући, 

микроорганизме и глисте (Табела 2) (Bernasconi et al., 2020). 
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Табела 2. Токсичност за наведене организме (Сл. гласник РС 100/11) 

Птице Акутна LD50 > 8000 mg/kg Colinus virginianus 

(Белорепа препелица) 

Организми у води 

(рибе) 

Акутна LC50 94-428 mg/L Oncorhynchus mykiss 

(Калифорнијска 

пастрмка) 

Токсичност за водене 

бескичмењаке 

Акутна LC50 189 mg/L Daphnia magna Straus 

(Дафнија) 

Токсичност за алге Акутна LC50 21,9 mg/L за биљке и копнене 

животиње 

Токсичност за пчеле Акутна LD50 

(контактна) 

>100 µg/пчела  

 

        Током 2020. године, Европска референтна лабораторија (ЕURL) је развила генеричку 

QuPP методу, засновану на екстракцији поларних пестицида из узорка воћа и поврћа 

помоћу закишељеног метанола и квантификацију помоћу течне хроматографије у 

комбинацији са тандем масеном спектрометријом. Аутори QuPPe су указали на потребу 

додатне студије, која би као циљ имала развој методе истовременог одређивања што већег 

броја поларних пестицида (етефон, фосетил, глифосат) у различитим матриксима.  

      Изразито поларни пестициди се не укључују у мултирезидуалне методе због својих 

физичко-хемијских карактеристика и стога сe за њихову анализу користе SRM (Single 

Residue Methods) методе. Лабораторије још увек траже метод мултирезидуа који обухвата 

највећи број поларних пестицида (ЕURL, 2021). 

 

2.3.4 Остатаци фосетил-алуминијума и фосфорастe киселинe у храни, ускладиштеној 

роби или трговини 

 

Дефиниција остатака фосетил-алуминијума је постављена као „збир фосетила, 

фосфорасте киселине и њених соли”, изражен као фосфорастa киселина узимајући у обзир 
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да се фосетил-Аl значајно разграђује у фосфорасту киселину у условима складиштења (у 

замрзивачу). Само фосетил се не може сматрати одговарајућим маркером остатака с 

обзиром на његову разградњу на фосфорасту киселину . Ово потврђује истраживања која 

указују  да су остатаци фосетил-алуминијума на нижим нивоима  у односу на остатке 

фосфорастe киселине (Bernasconi et al., 2020).  

Фосетил-Аl се у  складишним условима брзо разграђује. Фосфораста киселина 

настала као резултат деградације фосетил-Аl је стабилна (EFSA, 2005). 

Брза разградња фосил-алуминијума често је примећена у храни са високим 

садржајем воде, у неким случајевима у року од неколико недеља, али у већини случајева 

деградација започиње након 1-2 месеца. У намирницама са високим садржајем скроба 

фосетил-алуминијум је стабилан око 5 месеци. У намирницама са високим садржајем 

киселина стабилност остатакa је променљива (Lunn, 2013). 

Фосфораста киселина је стабилна у условима складиштења на 18 °C најмање 25 

месеци у матриксима са високим садржајем воде, скрба и киселина (EFSA, 2012).   

Иако фосфораста киселина, углавном,  настаје употребом фосетил-Аl, ово једињење 

може настати и употребом других пестицида (динатријум фосфонати или калијум 

фосфонати) или употребом ђубрива (Табела 3) (Bernasconi et al., 2018). 

 

Табела 3. Деградацијa остака фосетил-Аl  

Производи: Стабилност фосeтил-Аl Разградња фосeтил-Аl 

Краставци дужа стабилност после  8 месеци 

Јабука  дужа стабилност после 6 месеци 

Зелени грашак Нестабилни после  1 месец (50% остаje након 3 

месецa складиштења) 

Малинa 2 месеца после 2 месеца 

Јагодa  4 месеца после 4 месеца 

Конзервиран ананас 4 месеца после 4 месеца 

Грожђe  1-2 године после 2 године 

Свеж ананас  кратко постојани после  6 недеља 

Наранџa  6 месеци после 6 месеци 
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2.4  Одређивање остатака фосетил алуминијума у храни 

  

Фосетил-алуминијум се може одредити применом течне и гасне хроматографије са 

тандем масеном спектрометријом (LC-MS/МS и  GC-МS/МS) након претходне екстракције 

и пречишћавања узорака применом QuPPe методa. Доминира одређивање ових аналита 

применом LC-MS/MS, јер  се код гасне хроматографије захтева коришћење реагенаса за 

дериватизацију (нпр. диазометан), којима није једноставно руковати. Tачност анализа 

добијених гасном хроматографијом може бити смањена услед различитих ефеката 

матрикса. Приликом анализе фосил-алуминијума коришћењем LC-MS/MS са електроспреј 

јонизацијом, треба размотрити утицај матрикса који утичу на јачину сигнала, смањујући 

осетљивост, тачност и робусност методе. Мора се успоставити равнотежа између пружања 

брзе аналитичке методе и потребе за тачном квантификацијом и робусношћу (Hernandez et 

al., 2003).  

QuPPe метода је брза метода за анализу високо поларних пестицида у храни биљног 

порекла која укључује уобичајни корак екстракције закишељеним метанолом. Ова метода 

је погодна за анализу поларних пестицида у храни биљног порекла попут воћа 

(укључујући сушено воће), поврћа и житарица. Омогућава истовремену анализу низа 

високо поларних пестицида (фосетил, етефон и глифосат) (Anastassiades et al., 2021).  

Hernandez и сарадници (2003) су развили осетљиву и селективну методу одређивања 

остатака фосетил-алуминијумa у узорцима зелене салате применом LC-MS/MS након 

додавања тетрабутиламонијум ацетата. У методи је анализирано скоро 100 узорака зелене 

салате. Узето је 25 g хомогенизованог узорка зелене салате и додато 60 mL воде након 

додавања 0,5 mL раствора диетил фосфатa (DEP). Смеша је мешана 2 мин блендером на 

8000 обртаја/мин и филтрирана коришћење вакум пумпе. Чврсти материјал је испран, и 

филтрат је разблажен водом до запремине од 100 mL. Узорци су центрифугирани 15 мин 

да би се уклониле могуће чврсте честице, на крају су разблажени 5 пута и ињектовани у 

LC-MS/MS.  
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Agric (2017) је развио LC/МS-МS методу у негативном ЕSI моду за директно 

одређивање фосетил-Аl у грожђу користећи реверзно-фазну колону са слабом изменом 

анјона и катјона. Узорку од 5 g, додата је сирћетна киселина, и смеша метанол/вода 

(1/3;V/V). Након центрифугирања финални раствор је директно анализиран. Две MS-MS 

транзиције су праћене у методи за циљани аналит у циљу идентификације. Tакође, овај 

метод екстракције захтева малу количину узорка, нетоксичан растварач и ефикасан 

поступак пречишћавања узорака како би се обезбедила робусност, осетљивост и 

селективност.   
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3. ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА 

 

Задатак рада је валидација LC-MS/MS методе одређивања остатака фосетила-

алуминијума и фосфорасте киселине у узорцима малина у складу са DG 

SANTE/11312/2021 документом. У оквиру валидације, поставиће се основни параметри 

валидације попут  лимита детекције (LOD), лимита квaнтификaције (LOQ), селективности, 

поновљивости, линеaрности, процене утицаја мaтриксa, принос екстрaкције и прецизност. 

Тако добијена валидована метода ће се користити у  анализа 50 узорака малина на садржај 

фосетила-алуминијума и фосфорасте киселине.  

Циљ рада је да се на основу добијених резултата, утврди здравствена исправност 

малинe на присуство фосетил-алуминијума и фосфорасте киселине тј. усклађеност 

добијених резултата са Правилником (Сл. гласник  РС бр 45/2010; 27/2011; 50/2012; 

21/2015;75/2013, 7/2017 и 22/2018), као и усклађеност са регулативом (EU) 2022/93, у којој 

је прописанa МДК вредност за фосетил-алуминиум (сума фосетила, фосфорасте киселине 

и њених соли) 300 mg/kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eurl-pesticides.eu/userfiles/file/EurlALL/SANTE_11312_2021.pdf
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4. MАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

Екстракција фосетил-алуминијума и фосфонске киселине из узорака малина је 

изведена у Лабораторији за биолошка истраживања и пестициде, Департмана за 

фитомедицину и заштиту животне средине, Пољопривредног факултета, Универзитета у 

Новом Саду, док је хроматографско снимање урађено на Пољопривредном факултету, 

Универзитета у Београду. 

 

4.1 Апарати и прибор 

 Аналитичка вага, тачности 0,1 mg 

 Техничка вага, тачности 0,01 g 

 Варијабилна пипета од 10 до 100 µL 

 Варијабилна-пипета од 100 до 1000 µL 

 Варијабилна пипета од 1 до 10 мL 

 Центрифуга са минималним бројем обртаја од 3500 rpm. 

 Вортекс 

 Лабораторијски млин за уситњавање узорака 

 LC-MS/MS систем 

 Zorbax RX-SIL, Rapid Resolution HT, 4,6x50 mm, 1,8 µm, 

 

4.2 Хемикалије реагенси и стандарди 

 Вода, HPLC чистоће 

 Ацетонитрил, HPLC чистоће 

 Метанол, Ј.Т.Бакер, (Ултра) Градиент HPLC граде  

 Мравља киселина, ≥ 99,5% (м/м) 

 Амонијум формијат, 97% Sigma-Aldrich,  

 PSA Bonded Silica, Supelco  

 C-18 сорбент (ODC-сорбент), Supelco Supelclean™ PSA 
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 Хлороводонична киселина, 37% S.G., Fisher Chemical,  

 1% Мравља киселина у метанолу  

 10% ацетонитрил у води + 0,1% HCl 

 Фосетил алуминијум, 99,70%, DrEhrenstorfer  

 Фосфонска киселина, 97,5%, DREhrenstorfer  

 IS Фосфонска киселина 18O3, Sigma-Aldrich  

 IS Фосетил алуминијум D15, DREhrenstorfer. 

  

 4.3 Узорковање 

Узорци малина у којима су одређивани остаци фосетил-алуминијума и фосфорасте 

киселине су прикупљени са пијаца Београда и Новог Сада. Укупно је анализирано 50 

узорака малина, узоркованих током 2021. године. 

 

4.4 Припрема основних и радних раствора 

Основни стандардни раствор фосетла (0,1 mg/mL): Одмерити 10 mg (±0,1 mg) 

фосетил алуминијума (MW 118 g/mol) и растворити у нормалном суду  од 100 mL смешом 

ацетонитрила и воде. 

Основни стандардни раствор фосфонске киселине (1mg/mL): Одмерити 10 mg 

(±0,1 mg) фосфонске киселине и растворити у нормалном суду од 10 mL смешом 

ацетонитрила и воде. 

Радни раствор фосетила, RSt1 (10 µg/mL) се добија одмеравањем 1000 µL 

основних раствотвора стандарда у нормални суд од 10 mL и допуњавањем до црте смешом 

ацетонитрила и воде. 

Радни раствор фосфонске киселине, RSt1 (10 µg/mL) се добија одмеравањем 100 

µL основних раствотвора стандарда у нормални суд од 10 mL и допуњавањем до црте 

смешом ацетонитрила и воде. 

Радни раствор фосетила RSt2 (1 µg/mL) се добија одмеравањем 1000 µL RSt1 у 

нормални суд од 10 mL и допуњавањем до црте смешом ацетонитрила и воде. 
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Радни раствор фосфорасте киселине RSt2 (1 µg/mL) се добија одмеравањем 1000 

µL RSt1 у нормални суд од 10 mL и допуњавањем до црте смешом ацетонитрила и воде.  

Калибрациони раствори (0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 µg/ml) се припремају 

одмеравањем 0,01; 0,02; 0,05; 0,01 и 0,2 mL радних раствора RSt2 у нормални суд од 10 mL 

и допуњавањем водом до црте. 

4.5 Припрема узорака 

Узорак је неопходно пре анализе хомогенизовати млевењем у блендеру.  

Одмерти 10 ± 0,01 g узорка у PP кивету. Један узорак из серије спајковати на два нивоа (0,1 

и 0,01 mg/kg) додавањем 100 µL смеше RSt1 и 100 µL смеше RSt2 и остави да стоји 20 

минута ради устаљивања. Након тога додати 10 мL метанола са 1% мравље киселине. 

Узорак мешати на вортексу 5 мин на 2500 rpm и центрифугирати 5 мин на 6000 rpm.  

Након центрифугирања супернатант профилтрирати у PP кивету (15 мL) која садржи 200 

mg C18-сорбента,  промешати и поново центрифугирати. 

Након центрифугирања супернатант процедити кроз микрофилтер од 0,2 µm и поставити 

узорак у LC-MS/MS хроматограф. 

 

4.6 Параметри валидације 

 Линеарност одзива детектора за фосетил алуминијум је постављена коришћењем методе 

стандардног додатка за четири калибрационе тачке, односно калибрациoна нивоа 0,01; 

0,02; 0,05 и 0,1 mg/kg.  

Формирање калибрационе криве фосфонске киселине урађено је такође на четири 

калибрациона новоа 0,002; 0,004; 0,01 и 0,02 mg/kg. 

LOD и LOQ - LOQ је одређена експерименталним путем обогаћивањем бланк узорака 

малина тако да крајња концентрација фосетил алуминијума и фосфонске киселине буде 

0,01mg/kg. 

Анализа узорака је рађена према описаној QuPP методи, а граница детекције (LOD) је 

одређена помоћу MassHunter softvera, на основу односа сигнал/шум ≤5. LOD је израчунат 
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на основу односа површине пика и стандардне девијације шума у хроматограму за најнижу 

концентрацију спајкованог узорка. 

Лимит детекције (LOD) претставља најмању концентрацију која се датом методом може 

утврдити, али не и квантификовати са задовољавајућом поузданошћу.  

Граница квантификације (LOQ) претставља најмању концентацију која се датом методом 

може одредити са задовољавајућом тачношћу и прецизношћу.  

Границу детекције и квантификације могуће је одредити на више начина. Један од начина 

одређивања је да се LOD и LOQ могу дефинисати као концентрације при којима је сигнал 

битно различит од шума (Једначина 1). Тада је: 

LОD = xbeg + 3 s, или само: LОD = 3 s Једначина (1) 

LОQ = xbeg + 10 s, или само: LОQ = 10 s  

Где су: 

 s – стандардна девијација добијена анализом 5-10 независних слепих проба или 

узорака са ниском концентрацијом аналита 

xbeg - позадински сигнал или шум (begraund signal, или noise).  

 

Прецизност методе у услову поновљивости (%, RSDr) (intra day-precision) и 

репродуктибилности (%, RSDR) (inter day-precision) је испитивана у обогаћеним бланк 

узорцима у четири понављања на три концентрациона нивоа током истог и различитих 

дана.  

Одређивање приноса екстракције - Принос екстракције je испитан обогаћивањем 

узорака малина који није садржавао испитиване аналите. Узорци су обогаћивани на три 

концентрациона нивоа (0,01; 0,02 и 0,1 mg/kg) у пет понављања, додавањем радног 

раствора фосетил алуминијума и фосфонске киселине, у бланк узорак.  

Поновљивост методе - Поновљивост методе je испитана припремањем једног узорка у пет 

понављања на истом концентрационом нивоу. Добијени резултати су статистички обрађени 

помоћу Microsoft Excel 2013 и добијена вредност %RSD је упоређена са критеријумом 

датим у Document Nº SANTE/11312/2021. 
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4.7 Хроматографски услови 

Услови течне хроматографије са масеним спектрометром за одређивање остатака 

фосетил алуминијума и фосфонске киселине су дати у табели 4. 

 

Taбела 4. Услови хроматографског раздвајања 

 

Инструмент Agilent 6460B QQQ 

Колона Zorbax RxSil, 100x4,6, 3um 

Јонски извор ESI 

Тип јонизације neg (-) 

Drying gas flow/ Drying gas temp. 5 mL/min /325°C 

Вапоризер темп./ Небулизер гас 220°C/48 psi 

Опсег мерења маса m/z 70-2000 

Аутосамплер h-ALS-SL+, model G1367D 

Запремина ињектовња узорака Vinj=10 L 

Тип ињектовања/ Бинарна пупма sa ispiranjem/ BinPump-SL, model G1312B 

Однос мобилних фаза: V/V 50/50 

Проток  0,2 mL/min,  

Мобилна фаза: A: 0,1% HCOOH у MeOH; B: 0,1% HCOOH у води 

Термостат и температура колоне Column-Sl, Model G1316B, 40°C 
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5. РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА  

 

Фосетил-алуминијум и фосфонска киселина су индентификовани на хроматограму 

обогаћених и реалних узорака поређењем квантификационог и квалификационих МRМ 

прелаза са калибрационим стандардом, као и ретенционим временом (Rt) одговарајућег 

пика у односу на ретенционо време стандарда. Уколико је однос интезитета јона за 

конфирмацију и квантификацију у оквиру ± 30% у односу на калибрациони стандард, и RT 

одговарајућег пика у опсегу ± 0,1 мин у односу на Rt стандарда, онда се може сматрати да 

је идентификација позитивна. 

Пре него што се приступи идентификацији и квантификацији пестицида, неопходно 

је поставити аквизиционе параметре масеног спектрометра наиме, дефинисати селективне 

реакције праћења јона (MRM), енергије колизионе ћелије (CE) и енергије фрагментације 

при којима ће одговор детектора на испитиване аналите бити највећи за дате услове, као и 

Rt испитиваног аналита (Табела 5). 

 

 Табела 5.  Аквизициони параметри испитиваних аналита 

 

Пестицид Формула 
M          

(g/mol) 

Прекурсор 

јон 

m/z 

Продукт 

јон 

m/z 

Frag              

(V) 

CE                 

(V) 

Rt          

(min) 

Фосетил 

алуминијум 

C6H15AlO9P3
+3

 
351,08 109 81 130 25 3,72 

  
 

63 130 10  

Фосфораста 

киселина 
 H2O3P

+ 80,99 81 79 140 10 3,26 

   81 63 140 25  

 

 

5.1 Валидациони параметри 

  

Линеарност - Како би се дефинисале калибрационе криве испитиваних пестицида, 

изведена је LC-MS/MS анализа радних стандарда различитих масених концентрација. 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C6H15AlO9P3+3
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=H2O3P+
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Да би се испитала линеарност методе испитиван је одговор MS („responce“) за 

калибрационе стандарде фосетил-алуминијума и фосфорасте киселине у концентрационом 

опсегу који одговара узорку.  

За фосетил алуминијум је обухваћен калибрациони опсег у интервалу од 0,01 до 0,1 

mg/kg, који је рађен у два понављања (Слика 13). 

 

Слика 13. Калибрациона крива фосетила алуминијума 

 

 

Приказана линеарност фосетила алуминијума обухваћеног концентрационог 

интервала, карактерише коефицијент корелације калибрационе криве (R2) 0,9982 са 

једначином криве: у = 28432,589х + 195.545. 

Калибрациони опсег фосфорасте киселине је постављен за интервал од 0,010 до 0,1 

mg/kg и рађен је у два понављања (Слика 14).  

Коефицијент корелације калибрационе криве фосфонске киселине износи 0,9988 са 

једначином калибрације у = 48492.186х + 106.619. 
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Слика 14. Калибрациона крива фосфонске киселине 

 

LOD и LOQ - Вредности за границе детекције су израчунате помоћу калкулатора 

„Calculate Signal-to-Noise“ у оквиру Qualitative MussHunter B.03.01 програма (Agilent 

Technologies, 2011) на основу односа стандардне девијације висине пика и висине шума на 

хроматограмима за најниже вредности калибрационог стандарда смеше пестицида (10 

ng/ml) у матриксима. LOQ фосетил-алуминијума је 0,002 mg/kg, док је LOQ фосфонске 

киселине 0,006 mg/kg. 

На слици 15 приказани су ТIC и MRM хроматограми фосетила алуминијума на нивоу 

лимита квантификације. 
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Target Compound Fosethyl-Al 

    

 

 

    

Слика 15. ТIC и MRM хроматограми фосетила алуминијума на нивоу од 0,01 mg/kg 

Принос екстракције је проверен за три нивоа обогаћења, односно за 0,1; 0,02 и 0,01 

mg/kg за фосетил алуминијум и фосфонску киселину. Хроматограм обогаћеног контролног 

узорка малина испитиваним аналитима на концентрационом нивоу од 0,02 mg/kg, 

приказан је на слици 16. 

Добијене вредности проноса екстракције приказане су табеларно (Табела 6 и 7). 

 

 

 Compound Graphics  

Target Compound Phosphonic acid 
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Слика 16. ТIC и MRM хроматограми фофонске киселине на нивоу од 0,02 mg/kg 

 
 Табела 6. Принос екстракције фосетил алуминијума 

 

Cдобијено (mg/kg) Cобогаћено (mg/kg) Rec, % Rec1, % STDEV %RSD Rec2, % %RSDr 

0,0942 0,100 94,2           

0,0987 0,100 98,7           

0,1019 0,100 101,9 99,1 2,97 3,00     

0,0983 0,100 98,3           

0,1024 0,100 102,4           

0,0209 0,020 104,7           

0,0144 0,020 71,8           

0,0210 0,020 104,9 97,6 12,90 13,22 101,2 16,32 

0,0209 0,020 104,4           

0,0204 0,020 102,0           

0,0120 0,010 120,1           

0,0102 0,010 101,7           

0,0115 0,010 115,5 107,0 9,73 9,09     

0,0093 0,010 93,1           

0,0104 0,010 104,4           
 *Rec – принос екстракције појединачног обогаћења, Rec1 – просечан принос екстракције датог нивоа; Rec2 

– укупан просечан принос екстракције 

 

 

Добијен просечан принос екстракције фосетила алуминијума у малинама за три новоа 

обогаћења у пет понављања износи 101,2 ± 16,32%. 
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Табела 7. Принос екстракције фосфонске киселине 

Cдобијено (mg/kg) Cобогаћено (mg/kg) Rec, % Rec1, % STDEV %RSD Rec2, % %RSDr 

0,0161 0,020 80,3           

0,0170 0,020 84,8           

0,0159 0,020 79,7 83,2 2,78 3,34     

0,0174 0,020 86,9           

0,0169 0,020 84,3           

0,0042 0,004 106,1           

0,0042 0,004 106,1           

0,0039 0,004 97,2 99,0 7,98 8,06 96,3 13,22 

0,0035 0,004 86,7           

0,0040 0,004 98,0           

0,0019 0,002 95,4           

0,0018 0,002 91,8           

0,0021 0,002 105,0 106,8 10,61 9,93     

0,0022 0,002 109,0           

0,0024 0,002 122,0           

0,0024 0,002 118,2           
   *Rec – принос екстракције појединачног обогаћења, Rec1 – просечан принос екстракције датог нивоа; Rec2 
– укупан просечан принос екстракције 

 

Добијен просечан принос екстракције фосфонске киселине у малинама за три новоа 

обогаћења у пет понављања износи 96,3 ± 13,22%. 

Обе вредности R2 испитиваних аналита су изнад 0.99 што је у складу са прописаним 

вредностима дефинисаним у оквиру SANТЕ/12682/2019.   

 За испитиван матрикс, утицај на испитиване аналите је био преко 15%, тако да je 

квантификација детектованих пестицида реалних узорака малина, извршена на основу 

MMC (matrix match calibration) – калибрације у матриксу. 

 

5.2 Анализа узорака  

Валидонава LC-MS/MS одређивања фосетил алуминијума у испитиваним узорцима 

малине, дала је резултате приказане у табели 8. 
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 Табела 8. Резултати анализе малина на садржај фосетил алуминијума (mg/kg) 

Узорак Фосетил Фосфонска киселина Фосетил Al* 

1.  <0,01 <0,01 <0,01 

2.  <0,01 0,020 0,027 

3.  <0,01 0,012 0,019 

4.  <0,01 <0,01 <0,01 

5.  <0,01 <0,01 <0,01 

6.  <0,01 <0,01 <0,01 

7.  <0,01 0,016 0,021 

8.  <0,01 <0,01 <0,01 

9.  <0,01 <0,01 <0,01 

10.  <0,01 <0,01 <0,01 

11.  <0,01 <0,01 <0,01 

12.  <0,01 0,030 0,040 

13.  <0,01 <0,01 <0,01 

14.  <0,01 <0,01 <0,01 

15.  <0,01 <0,01 <0,01 

16.  <0,01 <0,01 <0,01 

17.  <0,01 0,010 0,013 

18.  <0,01 <0,01 <0,01 

19.  <0,01 <0,01 <0,01 

20.  <0,01 <0,01 <0,01 

21.  <0,01 <0,01 <0,01 

22.  <0,01 <0,01 <0,01 

23.  <0,01 <0,01 <0,01 
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24.  <0,01 <0,01 <0,01 

25.  <0,01 0,023 0,031 

26.  <0,01 <0,01 <0,01 

27.  <0,01 <0,01 <0,01 

28.  <0,01 <0,01 <0,01 

29.  <0,01 0,011 0,015 

30.  <0,01 <0,01 <0,01 

31.  <0,01 <0,01 <0,01 

32.  <0,01 <0,01 <0,01 

33.  <0,01 0,012 0,016 

34.  <0,01 0,012 0,016 

35.  <0,01 <0,01 <0,01 

36.  <0,01 <0,01 <0,01 

37.  <0,01 <0,01 <0,01 

38.  <0,01 <0,01 <0,01 

39.  <0,01 <0,01 <0,01 

40.  <0,01 <0,01 <0,01 

41.  <0,01 <0,01 <0,01 

42.  <0,01 <0,01 <0,01 

43.  <0,01 <0,01 <0,01 

44.  <0,01 0,020 0,027 

45.  <0,01 <0,01 <0,01 

46.  <0,01 <0,01 <0,01 

47.  <0,01 <0,01 <0,01 

48.  <0,01 0,012 0,016 
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49.  <0,01 <0,01 <0,01 

50.  <0,01 <0,01 <0,01 

*Фосетил алуминијум (сума фосетил, фосфонска киселина и њихове соли 

изражена као фосетил) фосетил + 1,343 xфосфонска киселина 

 

 

Резултати анализе 50 узорака малина техником течне хроматографије са тандем масеном 

спектрометријoм указују на мали број контаминираних узорака. Наиме, десет узорака 

малина је садржавало фосетил алуминијума израженог као сума фосетила, фосфонске 

киселине и њених соли.  

Потребно је истаћи да резултати указују да малина није третирана препаратима за заштиту 

биља на бази фосетила, него да његово присуство у појединим узорцима потиче из 

земљишта или ђубрива. 

 

График 1. Приказ детекција фосетил алуминијума у анализираним узорцима малина 

 

Детектоване вредности фосетил алуминијума су биле у интервалу од минималних 0,015 до 

максималне вредности од 0,04 mg/kg, што су вредности далеко испод прописане МДК од 

300 mg/kg (Сл. гласник 132/2020 и ЕС/93/2022) (График 1). Наравно, не треба заборавити 

да БНН (Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN), поставља оријентационе вредности 

МДК фосетила на вредност од 0,1 mg/kg. 

Укупно 

анализирани 

узорци

Детекције 

фосетил 

алуминијума
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     Pereira da Silva и сарадници (2020), су у 1084 узорка воћа прикупљених у периоду 

2016.-2018. година одређивали остатке фосетил алуминијума у Бразилу. Ово истраживање 

истиче присуство фосетил алуминијума у воћу намењеном за извоз. Одређивање овог 

фунгицида је изведено QuPPe-методом, која је оптимизована и валидована у складу са 

SANTE/11813/2017. Резултати анализе су указали на детекције фунгицида у 18% од 

укупно 109 узорака манга. Фосфонска киселина је детектована у концентрацијама у 

распону од 0,12 до 3,2 mg/kg, док је код 5% анализираног воћа концентрација фосфонске 

киселине била изнад МДК. 

     Xianjiang Li и сарадници су 2021. године, описали метод једноставног одређивања 

остатка фосетил-алуминијум у пшеничном брашну. Метод припреме узорка подразумева 

екстракцију водом уз разблаживање ацетонитрилом. Концентрација фосетил-алуминијума 

је одређена LC-MS/MS. Метод је примењен за анализу 75 узорака пшеничног брашна 

произведених на четири локалитета у Кини. Два узорка су била позитивна на присуство 

фосетил-Аl са концентрацијама изнад МДК. Ово је први метод директнг одређивања 

фосетил-алуминијума у пшеничном брашну разблаживањем екстракта, а веома је погодан 

за рутинску контролу присуства фосетил-алуминијума у житарицама. У пшеничном 

брашну се налази 71,2% угљених хидрата, 15,1% протеина, 2,7% липида и 9,4% воде. 

Током екстракције водoм, неки растворљиви угљени хидрати и протеини се екстрахују 

истовремено. Ацетонитрил се користи за разлаживање раствора екстракта за таложење 

протеина и смањивање растворљивости угљених хидрата. У овој студији је развијена 

метода разблаженог екстракта. HILIC колона је обезедила и довољно задржавање фосетил-

Аl, а МС/МС мерење је показало низак ниво контаминације.  

Hernandez и сарадници (2003) су развили осетљиву и селективну методу одређивања 

остатака фосетил-алуминијумa у узорцима зелене салате применом LC-MS/MS након 

додавања тетрабутиламонијум ацетата. Европска унија је поставила МДК фосетил-Аl од 2 

mg/kg у зеленој салати. Фосетил-Аl је детектован у анализираним узорцима зелене салате 

у концентрацијама од 0,05 до 0,2 mg/kg. Најнижа утврђена концентрација фосетил-Аl у 

узорцима је 0,05 mg/kg, док је граница квантификације (LОQ) била 0,2 mg/kg. 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

На основу добијених резултата анализе остатака фосетил-алуминијума и фосфорасте 

киселине у узорцима малина, можемо закључити следеће: 

 У раду је примењена валидована мултирезидуална LC-MS/MS метода у складу са 

SANTE/11312/2021 документом за анализу остатака фосетил-алуминијума и 

фосфорасте киселине у малинама.  

 Екстракција аналита из обогаћених и реалних узорака малина изведена је QuPPe 

методом. 

 Коришћен је течни хроматограф Agilent 6460B QQQ (Agilent Technologies) са 

тандем масеном спектрометријом. Јонизација је изведена електроспреј јонског 

извора (ESI) у позитивном моду. Снимање је изведено у MRM моду. 

 LOQ фосетил-алуминијума и фосфонске киселине је 0,01 mg/kg,  

 Добијен просечан принос екстракције фосетила алуминијума износи 101,2 ± 

16,32%, а за фосфонску киселину 96,3 ± 13,22%. 

 Линеарност одзива детектора фосетил-алуминијума и фосфонске киселине су 

имали коефицијент корелације изнад 0,99, што је у складу са SANTE /11312/2021.  

 Резултати анализе 50 узорака малина техником течне хроматографије са тандем 

масеном спектрометријoм указују на мали број контаминираних узорака. Наиме, 

десет узорака малина је садржавало фосетил алуминијума израженог као сума 

фосетила, фосфонске киселине и њених соли.  

 Детектоване вредности фосетил алуминијума су биле у интервалу од минималних 

0,015 до максималне вредности од 0,04 mg/kg, што су вредности далеко испод 

прописане МДК од 300 mg/kg. 

 Детекције фосетил алуминијума у ипитиваним узорцима малина,  су биле испод 

прописаних вредности МДК и упућују на здравствену безбедност овог производа 

али и на константацију да се пољопривредни произвођачи придржавају принципа 

добре пољопривредне праксе. 

https://www.eurl-pesticides.eu/userfiles/file/EurlALL/SANTE_11312_2021.pdf
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Tабела 1. Подаци о безбедности фосетил-Аl ("Sl.glasnik RS", br.100/11) 

Taбела 2.  Токсичност за наведене организме: (Сл. гласник РС бр. 100/11) 

Taбела 3.  Деградацијa остака фосетил-Аl (Lunn, 2013) 

Taбела 4. Услови хроматографског раздвајања 

Табела 5.  Аквизициони параметри испитиваних аналита 

Табела 6. Принос екстракције фосетил алуминијума 

Табела 7. Принос екстракције фосфонске киселине 

Табела 8. Резултати анализе малина на садржај фосетил алуминијума (mg/kg)  

 

Слике: 

Слика 1. Rubus sp. 

Слика 2. Phytophthora fargariae var. Rubi 

Слика 3. Verticillium albo-atrum 

Слика 4. Sphaerulina rubi  

Слика 5. Botrytis cinerea 

Слика 6. Didymella applanata 

Слика 7. Phragmidium rubi-idei   

Слика 8. Sphaerotheca macularis 

Слика 9. Структурна формула фoсетил-алуминијума 

Слика 10. Акропетална и базипетална транслокација  

Слика 11. Структура етанола  

Слика 12. Структура фосфорасте киселине 

Слика 13. Калибрациона крива фосетила алуминијума 

Слика 14. Калибрациона крива фосфонске киселине 

Слика 15. ТIC и MRM хроматограми фосетила-алуминијума на нивоу лимита 

квантификације 
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Слика 16. ТIC и MRM хроматограми фосетила алуминијума на нивоу од 0,01 mg/kg 

 

График: 

График 1. Приказ детекција фосетил алуминијума у анализираним узорцима малина 
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