




































































C.13 BIOCONCENTRATIE: DOORSTROOMTEST MET VISSEN

1. METHODE

Deze methode voor het meten van de bioconcentratie stemt overeen met OESO-methode TG 305 (1996)

1.1 INLEIDING

Deze methode betreft een procedure voor de bepaling van het bioconcentratiegedrag van stoffen in vissen in een
“flow-through”-situatie (doorstromend water). Hoewel een doorstroomtest veruit te verkiezen is, mag eventueel
ook in semi-statische omstandigheden worden gewerkt voorzover aan de validiteitscriteria wordt voldaan.

De beschrijving van de methode omvat alle bijzonderheden die nodig zijn om de test te kunnen uitvoeren; er
blijft voldoende ruimte om de proefopzet aan te passen aan de omstandigheden in het betrokken laboratorium en
de specifieke karakteristieken van de teststof. De methode is bij uitstek geschikt voor stabiele organische
verbindingen met een log Pow-waarde tussen 1,5 en 6,0 (1), maar mag niettemin ook worden toegepast op
superlipofiele stoffen (met een log Pow > 6,0). De voorlopige (a priori) schatting van de bioconcentratiefactor
(“BCF” of ook wel “K B”) zal voor dergelijke superlipofiele stoffen meestalhoger zijn dan de met behulp van
laboratoriumexperimenten bepaalde bioconcentratiefactor in de stationaire situatie (BCFss). Een preliminaire
schatting van de bioconcentratiefactor van organische stoffen met een log Pow-waarde die 9,0 of minder
bedraagt, kan worden verkregen door toepassing van de vergelijking van Bintein et al. (2). De parameters die
het bioconcentratiegedrag karakteriseren, omvatten de opnamesnelheidsconstante (k1), de
depuratiesnelheidsconstante (k2) en de BCFSS.

Het gebruik van radioactief gemerkte teststoffen kan de analyse van de water- en vismonsters vergemakkelijken
en laat ook toe te bepalen of het noodzakelijk is eventuele afbraakstoffen te identificeren en te kwantificeren.
Indien de totale hoeveelheid radioactieve residu’s wordt gemeten (bijvoorbeeld door verbranding of
weefselsolubilisatie), heeft de gemeten BCF betrekking op de oorspronkelijke verbinding, de eventueel
achterblijvende metabolieten daarvan en de geassimileerde koolstof. BCF-waarden die worden bepaald op basis
van de totale hoeveelheid radioactieve residu’s zijn derhalve niet zonder meer vergelijkbaar met BCF-waarden
die worden verkregen door een specifieke chemische bepaling van (uitsluitend) de oorspronkelijke verbinding.

In studies met radioactieve merkers kan eventueel door toepassing van zuiveringstechnieken de BCF-waarde
voor de oorspronkelijke verbinding worden bepaald; desgewenst kunnen de belangrijkste metabolieten worden
gekarakteriseerd. Ook kan door analyse en identificatie van de residuen in de weefsels een studie van het
metabolisme van de vissen met een bioconcentratieonderzoek worden gecombineerd.

1.2 DEFINITIES EN EENHEDEN

Bioconcentratie/bioaccumulatieis de toename van de concentratie van de teststof in of op een organisme (of
bepaalde weefsels daarvan) ten opzichte van de concentratie van die stof in het omringende medium.

De bioconcentratiefactor (BCF of KB) op enig moment van de opnamefase van deze accumulatietest, is de
verhouding van de concentratie van de teststof in of op de vis of bepaalde weefsels daarvan (Cf in µg/g (ppm))
en de concentratie van die stof in het omringende medium (Cw in µg/ml (ppm)).

De bioconcentratiefactor in stationaire situatie (BCFSS of KB) ondergaat gedurende langeretijd geen
significante wijzigingen als de concentratie van de teststof in het omringende medium constant blijft.

Een plateau (stationaire toestand)wordt bereikt wanneer in een grafiek van de concentratie van de teststof in
de vissen (Cf) als functie van de tijd de curve evenwijdig gaat lopen met de tijdas en drie opeenvolgende
bepalingen van Cf op monsters die met tussenpozen van ten minste twee dagen worden genomen, niet meer dan
20% van elkaar verschillen en er bovendien geen significant verschil bestaat tussen de waarden verkregen op de
drie bemonsteringstijdstippen. Wanneer de analyse op samengevoegde monsters wordt uitgevoerd, zijn ten
minste vier opeenvolgende bepalingen vereist. Voor teststoffen die langzaam worden opgenomen, verdient het
de voorkeur om intervallen van zeven dagen te gebruiken.



Een bioconcentratiefactordie rechtstreeks uit de snelheidsconstanten (k1/k2) wordt berekend, wordt kinetische
bioconcentratiefactor (BCFK) genoemd.

De octanol-water-partitiecoëfficiënt (Pow of Kow) is de verhouding van de oplosbaarheid van een stof in
n-octanol en in water bij evenwicht (methode A.8). De logaritme van Pow is een indicator van de neiging tot
bioconcentratie van een chemische stof in aquatische organismen.

De blootstellings- of opnamefaseis de periode gedurende welke de vissen aan de teststof worden blootgesteld.

De opnamesnelheidscontante(k1) is het cijfer dat aangeeft hoe snel de concentratie van de teststof in of op de
proefdieren (of bepaalde weefsels daarvan) toeneemt wanneer de vissen aan die stof worden blootgesteld (k1

wordt uitgedrukt in dag-1).

De op de blootstellingsfase volgende depuratiefase (eliminatiefase)is de periode die begint op het moment
dat de proefdieren van een medium dat de teststof bevat, worden overgebracht naar een medium dat die stof niet
bevat, en gedurende welke de depuratie (of netto eliminatie) van de teststof uit de vis (of bepaalde weefsels
daarvan) wordt bestudeerd.

De depuratie- (of eliminatie-)snelheidsconstante(k2) is het cijfer dat aangeeft hoe snel de concentratie van de
teststof in het proefdier (of bepaalde weefsels daarvan) afneemt nadat de vis is overgebracht van een medium
dat de teststof bevat naar een medium dat die stof niet bevat (k2 wordt uitgedrukt in dag-1).

1.3 PRINCIPE VAN DE TESTMETHODE

De test omvat twee fasen: de blootstellingsfase (opnamefase) en de daaropvolgende depuratiefase. Gedurende
de opnamefase worden afzonderlijke groepen vissen van dezelfde soort blootgesteld aan ten minste twee
concentraties van de teststof. Met de overbrenging van de vissen naar een medium dat de teststof niet bevat,
wordt de depuratiefase ingeluid. Een depuratiefase is altijdnoodzakelijk, tenzij er zich tijdens de
blootstellingsfase nauwelijks enige opname van de stof heeft voorgedaan (d.w.z. als de BCF minder dan 10
bedraagt). De concentratie van de teststof in of op de vissen (of bepaalde weefsels daarvan) wordt systematisch
gedocumenteerd gedurende de beide fasen van de test. Naast de groepen vissen die aan de twee testconcentraties
worden blootgesteld, wordt ook een controlegroep vissen gehouden onder - afgezien van de afwezigheid van de
teststof - identieke omstandigheden. Op die manier kunnen de schadelijke effecten die eventueel in de
bioconcentratietest worden waargenomen, worden gerelateerd aan waarnemingen op een passende
controlegroep en kan een “nuleffectbepaling” van de concentraties van de teststof worden uitgevoerd.

De opnamefase duurt 28 dagen tenzij wordt aangetoond dat de evenwichtstoestand eerder wordt bereikt. Een
raming van de duur van de opnamefase en detijd die nodig is om de stationaire toestand (dynamisch evenwicht)
te bereiken, kan worden verkregen met behulp van de vergelijking in aanhangsel 3. Vervolgens wordt de
depuratiefase aangevat: de vissen worden overgebracht naar een nieuwe, schone bak die hetzelfde medium,
maar zonder de teststof, bevat. Zo mogelijk wordt de bioconcentratiefactor op twee manieren berekend: als
bioconcentratiefactor in stationaire situatie (BCFSS), d.w.z. als de verhouding van de concentratie in de vissen
(Cf) en in het water (Cw) bij kennelijk dynamisch evenwicht, en als kinetische bioconcentratiefactor (BCFK),
d.w.z. als de verhouding van de snelheidsconstanten k1 (opname) en k2 (depuratie), uitgaande van een
eerste-ordekinetiek. Als duidelijk is dat het proces nietdoor een eerste-ordekinetiek kan worden beschreven,
moet een complexer model worden gebruikt (zie aanhangsel 5).

Indien na 28 dagen nog geen stationaire toestand (dynamisch evenwicht) is bereikt, dient de opnamefase te
worden verlengd met 60 dagen, tenzij de stationaire toestand eerder wordt bereikt; dan wordt de depuratiefase
aangevat.

De opnamesnelheidsconstante, de depuratie- (eliminatie-)snelheidsconstante (of -constanten, indien een
complexer model vereist is), de bioconcentratiefactor en, zo mogelijk, een betrouwbaarheidsinterval voor elk
van deze parameters worden berekend aan de hand van het model dat de gemeten concentraties van de teststof
in de vissen en het water het beste beschrijft.

De BCF wordt berekend aan de hand van het totale versgewicht van de vis. Voor bepaalde doeleinden mogen
evenwel ook specifieke weefsels of organen (bijvoorbeeld spieren, lever) worden gebruikt als de vissen groot
genoeg zijn of als zij kunnen worden opgedeeld in een eetbaar (“filet”) en een niet-eetbaar (“ingewanden”)
gedeelte. Aangezien er voor veel organische stoffen een duidelijk verband bestaat tussen neiging tot
bioconcentratie en lipofilie, bestaat er een overeenkomstig verband tussen het vetgehalte van de in de proeven
gebruikte vissen en de waargenomen bioconcentratie van die stoffen. Om deze bron van variatie in de
testresultaten voor stoffen met een goede oplosbaarheid in vetten (d.w.z. met log Pow > 3) te verkleinen, dient de
mate van bioconcentratie niet alleen te worden berekend op basis van de totale lichaamsmassa maar ook op
basis van de vetfractie.



Het vetgehalte dient, voor zover mogelijk, te worden bepaald op hetzelfde biologisch materiaal waarop ook de
concentratie van de teststof wordt bepaald.

1.4 GEGEVENS BETREFFENDE DE TESTSTOF

Alvorens met de bioconcentratietest wordt begonnen, moeten de volgende gegevens over de teststof bekend zijn:

a) oplosbaarheid in water

b) octanol-water-partitiecoëfficiënt (deze wordt met Pow of ook wel met Kow aangegeven en wordt bepaald
met de HPLC-methode overeenkomstig A.8)

c) hydrolyse

d) fotochemische omzetting in wateronder invloed van natuurlijk of gesimuleerd zonlicht alsmede in de
belichtingsomstandigheden waaronder ook de bioconcentratietest zal worden uitgevoerd (3)

e) oppervlaktespanning (namelijk voor stoffen waarbij log Pow niet kan worden bepaald)

f) dampspanning

g) biologische afbreekbaarheid (voorzover relevant).

Eveneens vereist zijn gegevens over de toxiciteit van de teststof voor de in de test gebruikte vissoort, bij
voorkeur in de vorm van de asymptotische (tijd-onafhankelijke) LC50. Er dient een passende analytische
methode, met bekende nauwkeurigheid, precisie en gevoeligheid, voor de kwantitatieve bepaling van de teststof
in de testoplossingen en in het biologisch materiaal beschikbaar te zijn, evenals een protocol voor de
toebereiding en de opslag van de monsters. De analytische aantoonbaarheidsgrens van de teststof, zowel in
water als in visweefsel, dient eveneens bekend te zijn. Wanneer een met14C gemerkte teststof wordt gebruikt,
moet bekend zijn welke percentage van de radioactiviteit met onzuiverheden is geassocieerd.

1.5 GELDIGHEID VAN DE TEST

Voor een valide test moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- de temperatuurschommelingen dienen kleiner te zijn dan + 2°C;

- de concentratie van de opgeloste zuurstof mag nooit minder bedragen dan 60% van het
verzadigingsniveau;

- de concentratie van de teststof in de bakken is gedurende de opnamefase nooit meer dan 20% hoger of
lager dan het gemiddelde van de gemeten waarden;

- de sterfte en de incidentie van andere ongunstige factoren (ziekte) dienen aan het einde van de test zowel
in de behandelde groep als in de controlegroep minder dan 10% te bedragen; indien de test gedurende
verscheidene weken of maanden wordt voortgezet, mogen de sterfte en de incidentie van andere
ongunstige factoren in elk van beide groepen vissen niet meer bedragen dan 5% per maand en 30% in

het totaal.

1.6 REFERENTIESTOFFEN

Het gebruik van referentiestoffen waarvan het bioconcentratiegedrag bekend is, kan in sommige gevallen nuttig
zijn om de experimentele procedure te toetsen. Vooralsnog kunnen evenwel geen specifieke stoffen worden
aanbevolen.

1.7 BESCHRIJVING VAN DE TESTMETHODE

1.7.1 Apparatuur

Voor alle onderdelen van de installatie moet het gebruik van materialen die oplossen of sorberen, waardoor
stoffen in het water worden vrijgegeven of waardoor enig ander schadelijk effect op de vissen kan worden
veroorzaakt, zoveel mogelijk worden vermeden. Er kunnen normale, uit een chemisch inert materiaal
vervaardigde rechthoekige of cilindervormige bakken worden gebruikt die voldoende ruimte bieden, gegeven de
beoogde populatiedichtheid (aantal vissen perliter water). Het gebruik van slangen uit zacht plastic moet zoveel
mogelijk worden vermeden. Bij voorkeur dienen verbindingsbuizen van teflon (R), roestvrij staal en/of glas te
worden gebruikt. De ervaring wijst uit dat het voor stoffen met een hoge adsorptiecoëfficiënt, zoals synthetische
pyretroïden, noodzakelijk kan zijn gesilaniseerd glas te gebruiken. In een dergelijk geval moet de apparatuur na
gebruik worden verwijderd (geen hergebruik).



1.7.2 Water

Voor de test wordt normaliter water van natuurlijke oorsprong gebruikt dat wordt verkregen uit een niet
verontreinigde bron van uniforme kwaliteit. Het voor de verdunningen gebruikte water moet zodanig zijn dat de
gekozen vissoort daarin gedurende de acclimatisatie en de looptijd van de test kan overleven zonder dat de
specimens een abnormaal aspect of gedrag gaan vertonen. In het ideale geval wordt aangetoond dat de gekozen
vissoort in het verdunningswater kan overleven, groeien en zich voortplanten (bijvoorbeeld in een
laboratoriumkweek of in een toxiciteitstest die de hele levenscyclus omvat). Van het water moeten tenminste de
pH, de hardheid, het totaalgehalte aan vaste stof en het totaalgehalte aan organische koolstof worden bepaald,
alsmede, zo mogelijk, het ammonium- en nitrietgehalte en de alkaliniteit en, voor mariene soorten, het
zoutgehalte. De parameters die belangrijk zijn voor het optimale welzijn van de vissen zijn genoegzaam bekend;
niettemin worden in aanhangsel 1 aanbevelingen gedaan wat betreft de maximumconcentratie van een aantal
stoffen in het voor de tests gebruikte zoet en zeewater.

Het water dient gedurende de test een constante kwaliteit te vertonen. De pH-waarde dient in het interval
6,0-8,5 te liggen en mag bovendien in de loop van de test niet meer dan + 0,5 pH-eenheden schommelen. Om te
garanderen dat het verdunningswater de testresultaten niet noemenswaardig beïnvloedt (bijvoorbeeld door
complexatie van de teststof) en geen ongunstige invloed heeft op de conditie van de vissen, moeten regelmatig
monsters worden genomen en geanalyseerd. Zware metalen (bijvoorbeeld Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Ni), de
belangrijkste anionen en kationen (bijvoorbeeld Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4), bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld
totaalgehalte aan organofosfor-pesticiden en totaalgehalte aan organochloor-pesticiden) en het totaalgehalte aan
organische koolstof en zwevende deeltjes moeten bijvoorbeeld om de drie maanden worden bepaald als van het
verdunningswater bekend is dat het een relatief constante kwaliteit heeft. Indien is aangetoond dat de
waterkwaliteit op een schaal van ten minste één jaar constant blijft, zijn minder frequente bepalingen en langere
intervallen (bijvoorbeeld zes maanden) toelaatbaar.

Het natuurlijke gehalte aan zwevende deeltjes en het totaalgehalte aan organische koolstof (TOC) van het
verdunningswater dienen zo laag mogelijk te zijn om te vermijden dat de teststof aan het organisch materiaal
adsorbeert waardoor de biologische beschikbaarheid ervan zou afnemen (4). De maximale toelaatbare
concentraties bedragen 5 mg/l voor deeltjes (droge stof, achterblijvend op een 0,45 µm filter) en 2 mg/l voor het
totaal aan organische koolstof (zie aanhangsel 1). Desnoods moet het water vóór gebruik worden gefilterd. De
bijdrage van de proefdieren zelf (excrementen) en van de voedselresiduen aan de hoeveelheid organische
koolstof in het water dient zo klein mogelijk te worden gehouden. Gedurende de hele duur van de test mag het
gehalte aan organische koolstof in de proefbakken, afgezien van de koolstof in de teststof zelf en, in
voorkomend geval, het agens dat de oplosbaarheid daarvan dient te verhogen, niet meer bedragen dan 10 mg/l
(+ 20%).

1.7.3 Testoplossingen

Er wordt een stockoplossing met een passende concentratie van de teststof klaargemaakt. De stockoplossing
wordt bij voorkeur bereid door eenvoudig mengen en schudden van de teststof in het verdunningswater. Het
gebruik van oplosmiddelen of dispergeermiddelen (oplosbaarheidsbevorderende agentia) verdient geen
aanbeveling; niettemin kan dit in bepaalde gevallen nodig zijn om een stockoplossing van een passende
concentratie te verkrijgen. Als oplosmiddelen mogen ethanol, methanol, ethyleenglycol-monomethylether,
ethyleenglycol-dimethylether, demithylformamide en triëthyleenglycol worden gebruikt. Als
dispergeermiddelen mogen Cremophor RH40, Tween 80, 0,01% methylcellulose en HCO-40 worden gebruikt.
Wanneer biologisch gemakkelijk afbreekbare stoffen worden gebruikt, moet in het bijzonder worden gewaakt
voor problemen die zich als gevolg van bacteriegroei in het doorstroomsysteem kunnen voordoen. De teststof
mag radioactief worden gemerkt en dient de hoogste zuiverheidsgraad (bij voorkeur meer dan 98%) te bezitten.

Voor doorstroomtests is een systeem vereist dat de stockoplossing van de teststof continu verdeelt en verdunt en
ervoor zorgt dat in de bakken met de proefdieren de gewenste testconcentratie wordt gehandhaafd (bijvoorbeeld
doseerpomp, mechanisme voor evenredige verdunning, saturatorsysteem). Een verversingssnelheid van ten
minste vijf bakvolumes per dag voor iedere proefbak is wenselijk. Het gebruik van eendoorstroomsysteem is
verkieslijk, maar als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de gebruikte proefdieren daarvan schade
ondervinden) mag een semi-statisch systeem worden gebruikt op voorwaarde dat aan de validiteitscriteria wordt
voldaan. De stroomsnelheid van de stockoplossingen en het verdunningswater moet 48 uur vóór het begin van
de test en vervolgens (gedurende de test) ten minste eenmaal per dag worden gecontroleerd. Deze controle
omvat eveneens de bepaling van de stroomsnelheid door iedere proefbak afzonderlijk; er moet op worden
toegezien dat de verschillen, zowel per bak als tussen de bakkenonderling, niet meer dan 20% bedragen.

1.7.4 Keuze van de vissoort

Belangrijke criteria bij de keuze van de soort zijn dat zij gemakkelijk verkrijgbaar is, dat exemplaren van de
geschikte grootte beschikbaar zijn en dat de soort op een bevredigende manier in het laboratorium kan worden
gehouden. Andere keuzecriteria zijn het recreatieve, commerciële of ecologische belang van de soort alsmede
haar relatieve gevoeligheid, het succes waarmee zij in het verleden is gebruikt, enz.



In aanhangsel 2 wordt een aantal aanbevolen soorten opgesomd. Ook ander soorten mogen worden gebruikt,
maar in dat geval kan het nodig zijn de testprocedure aan te passen om geschikte proefomstandigheden te
creëren. In dit geval moeten de reden waarom de soort werd gekozen en de bijzonderheden van de proefopzet
worden gerapporteerd.

1.7.5 Leefomstandigheden van de vissen

Laat het visbestand gedurende ten minste twee weken acclimatiseren in water dat de temperatuur heeft waarbij
de test zal worden uitgevoerd; verschaf continu voldoende voedsel van hetzelfde type als bij de test zal worden
gebruikt.

Na een aanpassingsperiode van 48 uur wordt de sterfte geregistreerd en worden de volgende criteria toegepast:

- sterfte groter dan 10% van de populatie in zeven dagen: de hele partij wordt afgekeurd;

- de sterfte bedraagt 5 tot 10% van de populatie in zeven dagen: verdere acclimatisatie gedurende zeven
dagen;

- de sterfte bedraagt minder dan 5% van de populatie in zeven dagen: de partij wordt geaccepteerd, maar
achteraf alsnog afgekeurd indien gedurende de volgende periode van zeven dagen meer dan 5% sterfte

optreedt.

Zie erop toe dat de voor de test gebruikte vissen geen zichtbare ziektetekenen of abnormaliteiten vertonen.
Verwijder alle zieke vissen. De vissen mogen niet tegen ziekten worden behandeld gedurende de test of
gedurende de twee weken die daaraan voorafgaan.

1.8 UITVOERING VAN DE TEST

1.8.1 Verkennende test

Het verdient aanbeveling een verkennende proef uit te voeren om de proefomstandigheden bij de definitieve test
(bijvoorbeeld teststofconcentraties, duur van de opname- en de depuratiefase) te optimaliseren.

1.8.2 Blootstellingsomstandigheden

1.8.2.1 Duur van de opnamefase

De duur van de opnamefase kan worden geschat op basis van bestaande praktijkervaring (bijvoorbeeld
gegevens uit een eerdere studie of kennis van de accumulatiesnelheid van een verwante chemische stof) of op
basis van bepaalde empirische relaties, stoelend op gegevens betreffende de oplosbaarheid in water of de
octanol-water-partitiecoëfficiënt van de teststof (zie aanhangsel 3).

De opnamefase dient 28 dagen te duren, tenzij kan worden aangetoond dat reeds eerder een evenwicht wordt
bereikt. Indien de stationaire toestand (dynamisch evenwicht) na 28 dagen nog niet is bereikt, moet de
opnamefase met 60 dagen worden verlengd, tenzij de stationaire toestand eerder wordt bereikt; gedurende de
hele voortzetting van de opnamefase worden ook de metingen voortgezet.

1.8.2.2 Duur van de depuratiefase

Een tijd die half zo lang is als de opnamefase is meestal voldoende voor een adequate reductie (bijvoorbeeld
met 95 %) van de lichaamsconcentratie van de teststof (zie aanhangsel 3 voor een verklaring van deze raming).
Indien de tijd dienodig is voor een vermindering met 95 % in de praktijk te lang is (bijvoorbeeld indien de
depuratiefase dan meer dan twee keer zo lang als de normale duur van de opnamefase, dus meer dan 56 dagen,
zou duren) mag een kortere periode worden gebruikt (bijvoorbeeld tot de concentratie van de teststof minder
dan 10 % van de concentratie in de stationaire toestand bedraagt). Voor stoffen met een ingewikkelder opname-
en depuratiepatroon dan kan worden beschreven met een ééncompartimentmodel dat een eerste-ordekinetiek
vertoont, moet evenwel toch in een langere depuratiefase worden voorzien met het oog op de bepaling van de
eliminatiesnelheidsconstanten. De duur van de depuratiefase kan in voorkomend geval overigens mede worden
beperkt door detijd dat de concentratie van de teststof in de vissen boven de analytische aantoonbaarheidsgrens
blijft.

1.8.2.3 Aantal proefdieren

Kies het aantal vissen per testconcentratie zo dat bij iedere bemonstering ten minste vier vissen per monster
beschikbaar zijn. Indien een groter statistisch onderscheidingsvermogen is vereist, dienen meer vissen per
monster te worden gebruikt.



Als volwassen vissen worden gebruikt, moet worden gerapporteerd of mannelijke of vrouwelijke exemplaren,
dan wel beide, werden gebruikt. In dit laatste geval moet voor het begin van de blootstelling worden aangetoond
dat er tussen beide geslachten qua vetgehalte geen significant verschil bestaat.. Het kan noodzakelijk zijn alle
mannelijke en alle vrouwelijke exemplaren samen te voegen.

Voor elke test moeten vissen met een min of meer uniform lichaamsgewicht worden gebruikt: het gewicht van
de kleinste vis mag niet minder bedragen dan twee derde van dat van de grootste. Alle vissen moeten tot
dezelfde jaarklasse behoren en dezelfde oorsprong hebben. Aangezien het gewicht en de leeftijd van een vis
soms een significant effect op de BCF lijken te hebben (1), moeten deze gegevens nauwkeurig worden
geregistreerd. Het verdient aanbeveling vóór de test een steekproef uit het vissenbestand te wegen om een
schatting van het gemiddelde gewicht te verkrijgen.

1.8.2.4 Aantal vissen per liter

Gebruik een grote water/vis-verhouding om de vermindering van Cw door de introductie van de vissen bij het
begin van de test zo klein mogelijk tehouden en een afname van het gehalte aan opgeloste zuurstof te
vermijden. Van belang is ook dat de dichtheid van de vissen op de biologische kenmerken van de gekozen soort
wordt afgestemd. De aanbevolen dichtheid bedraagt normaliter 0,1-1,0 gram vis (versgewicht) per liter water
per dag. Een grotere dichtheid is toelaatbaar als wordt aangetoond dat de schommelingen van de concentratie
van de teststof de + 20%-grenzen niet overschrijden en het gehalte aan opgeloste zuurstof nooit minder bedraagt
dan 60% van het verzadigingspunt.

Bij de keuze van de geschikte vissendichtheid dient rekening te worden gehouden met de normale biotoop van
de betrokken vissoort. Zo kunnen demersale vissen bij eenzelfde watervolume in het aquarium een grote
bodemoppervlakte verlangen dan pelagische soorten.

1.8.2.5 Voedering

Gedurende de acclimatisatie- en de testperiode wordt de vissen geschikt voer met een bekend vet- en totaal
eiwitgehalte verstrekt in een voldoende hoeveelheid om ze gezond te houden en hun lichaamsgewicht op peil te
houden. De vissen krijgen gedurende deacclimatisatie- en de testperiode dagelijksongeveer 1 à 2% van hun
lichaamsgewicht te eten; bij een dergelijk regime blijft het vetgehalte bij de meeste vissoorten min of meer
constant gedurende de test. De hoeveelheid voer moet bijvoorbeeld eens per week worden herberekend teneinde
het lichaamsgewicht en het vetgehalte constant te houden. Voor die berekening kan het gewicht van de in iedere
testbak overblijvende vissen worden geschat aan de hand van het gewicht van de vissen in de laatste uit die
testbak getrokken steekproef. Het gewicht van de achterblijvende vissen zelf wordt niet bepaald.

Niet opgegeten voer en uitwerpselen worden dagelijks, korte tijd (30 minuten tot 1 uur) na de voedering, met
behulp van een hevel uit de testbakken verwijderd. Die bakken worden in de loop van de test zo schoon
mogelijk gehouden om de concentratie van organische stoffen zo laag mogelijk te houden, aangezien de
aanwezigheid van organische koolstof de biologische beschikbaarheid van de teststof negatief kan beïnvloeden
(1).

Aangezien vele visvoeders uit vismeel worden vervaardigd, moet het voeder op de aanwezigheid van de teststof
worden onderzocht. Het verdient ook aanbeveling het voeder op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en
zware metalen te onderzoeken.

1.8.2.6 Licht en temperatuur

De belichtingsperiode beloopt meestal 12 à 16 uur en de temperatuur (+ 2°C) dient geschikt te zijn voor de
gebruikte vissoort (zie aanhangsel 2). Het type belichting en de karakteristieken daarvan dienen bekend te zijn.
Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat de teststof bij de gebruikte belichting
fotochemisch in andere stoffen wordt omgezet. Door een passende belichting moet worden vermeden dat de
vissen aan onnatuurlijke fotochemische omzettingsproducten worden blootgesteld. In bepaalde gevallen kan het
nodig zijn de UV-straling met een golflengte van minder dan 290 nm weg te filteren.

1.8.2.7 Testconcentraties

Er worden vissen blootgesteld aan ten minste twee concentraties van de teststof in doorstromend water.
Normaliter wordt dehoogste concentratie van de teststof zo gekozen dat zij ongeveer 1% bedraagt van de acute
asymptotische LC50 en ten minste tien keer zo hoog is als de aantoonbaarheidsgrens van de stof in water voor de
gebruikte analysemethode.



De hoogste testconcentratie kan ook worden bepaald door de acute 96h-LC50 te delen door een passende
omzettingscoëfficiënt (de verhouding tussen de acuut letale en de chronisch letale concentratie, die voor diverse
chemische stoffen kan variëren tussen ongeveer 3 en100). Kies zo mogelijk de andere concentratie(s) zo dat zij
een factor 10 van elkaar verschillen. Indien dit in het licht van de andere criteria (“1% van LC50” en “boven de
analytische aantoonbaarheidsgrens”) niet mogelijk is, kan een kleinere meetkundige reden worden gekozen of
kan het gebruik van een met14C gemerkte teststof worden overwogen. Gebruik geen concentraties die hoger
zijn dan die van de verzadigde oplossing.

Wanneer een oplosbaarheidsbevorderend agens wordt gebruikt, mag de concentratie daarvan niet meer bedragen
dan 0,1 ml per liter en dient deze dezelfde te zijn in alle testbakken. De bijdrage van agens en teststof samen
aan het totale organische-koolstofgehalte in het water in de testbakken moet bekend zijn. Het gebruik van
dergelijke agentia moet hoe dan ook tot elke prijs worden vermeden.

1.8.2.8 Controles

Naast de experimentele reeksen dient een controlegroep te worden behandeld met het verdunningswater of, in
voorkomend geval, met dat water en het oplosbaarheidsbevorderend agens, voorzover vaststaat dat dat agens
geen effect heeft op de vissen. Zoniet zijn beide controlebehandelingen noodzakelijk.

1.8.3 Frequentie van de metingen van de waterkwaliteit

In de loop van de test moeten het gehalte aan opgeloste zuurstof, TOC, pH en temperatuur in alle bakken
worden gemeten. De totale hardheid en, voorzover relevant, het zoutgehalte moeten worden gemeten in de
bakken met de controlegroepen en in een bak met de hoogste teststofconcentratie. De zuurstofconcentratie en,
voorzover relevant, het zoutgehalte moeten ten minste drie keer worden gemeten tijdens de opnamefase - aan
het begin, omstreeks het midden en aan het einde van die fase - en vervolgens om de week gedurende de
depuratiefase. De TOC moet worden bepaald bij het begin van de opnamefase (24 uur en 48 uur vóór de vissen
in de bakken worden geïntroduceerd) en vervolgens ten minste wekelijks, zowel gedurende de opname- als
gedurende de depuratiefase. De temperatuur moet dagelijks worden gemeten, de pH aan het begin en aan het
einde van elke periode en de hardheid eenmaal in de loop van de test. Het is wenselijk de temperatuur in ten
minste één bak continu te registreren.

1.8.4 Bemonstering en analyse van de vissen en het water

1.8.4.1 Bemonsteringsschema voor vissen en water

Met het oog op de bepaling van de teststofconcentratie wordt het water in de testbakken bemonsterd vóór de
vissen worden geïntroduceerd en voorts zowel gedurende de opname- als gedurende de depuratiefase. Het water
moet ten minste even vaak als en tegelijk met de vissen worden bemonsterd, en wel vóór de voedering.
Gedurende de opnamefase wordt de concentratie van de teststof bepaald om te controleren of aan de
validiteitscriteria wordt voldaan.

De vissen worden ten minste vijfmaal in de loop van de opnamefase en ten minste viermaal in de loop van de
depuratiefase bemonsterd. Omdat het in bepaalde gevallen moeilijk is op basis van dit aantal monsters een
voldoende precieze schatting van de BCF-waarde te berekenen, met name wanneer er aanwijzingen bestaan dat
een andere dan een simpele eerste-ordedepuratiekinetiek wordt gevolgd, is het raadzaam gedurende beide
periodes een hogere bemonsteringsfrequentie aan te houden (zie aanhangsel 4). De extra monsters worden
bewaard en worden slechts geanalyseerd indien de resultaten van de eerste reeks analyses niet blijken te
volstaan om de BCF met de gewenste precisie te berekenen.

Aanhangsel 4 bevat een voorbeeld van een goed bemonsteringsschema. Uitgaande van andere hypothetische
Pow-waarden ter bepaling van de blootstellingstijd dienodig is voor 95% opname, kunnen probleemloos andere
bemonsteringsschema’s worden doorgerekend.

De bemonstering wordt tijdens de opnamefase voortgezet. Die faseduurt 28 dagen, tenzij zich eerder een
stationaire toestand instelt. Indien na 28 dagen nog geen stationaire toestand is bereikt, wordt de bemonstering
gedurende 60 dagen voortgezet tenzij zich eerder een stationaire toestand instelt. Voor de start van de
depuratiefase worden de vissen naar schone bakken overgebracht.

1.8.4.2 Monsterneming en toebereiding van de monsters

De te analyseren watermonsters worden bijvoorbeeld verkregen door afheveling uit het midden van de testbak
met behulp van een slang uit inert materiaal. Aangezien kennelijk noch filtratie, noch centrifugatie in alle
omstandigheden een volledige scheiding van de biologisch beschikbare en de biologisch niet-beschikbare
fractie van de teststof garanderen (met name niet voor superlipofiele stoffen, d.w.z. stoffen met een log Pow>5)
(1) (5), dienen deze bewerkingen niet op de monsters te worden toegepast.



In plaats daarvan moeten maatregelen worden getroffen om de bakken zo schoon mogelijk te houden en moet
het TOC-gehalte zowel gedurende de opnamefase als gedurende de depuratiefase bestendig worden
gecontroleerd.

Bij iedere bemonstering wordt een adequaat aantal vissen (meestal ten minste 4) uit de testbakken verwijderd,
kortstondig met water gespoeld, door afbetten “gedroogd”, onverwijld op de meest geschikte en humane manier
gedood en gewogen.

Het verdient de voorkeur de vissen en het water onmiddellijk na de monsterneming te analyseren om
afbraakprocessen en andere verliezen te vermijden. Bovendien kunnen op deze wijze naar gelang de test vordert
een benaderde opname- en depuratiesnelheid worden berekend. Indien de analyse meteen wordt uitgevoerd,
wordt ook vermeden dat te veel tijd voorbijgaat alvorens het bereiken van het plateau wordt geconstateerd.

Indien de analyse niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, worden de monsters in geschikte omstandigheden
opgeslagen. In dit geval moeten, vooraleer de studie wordt aangevat, gegevens worden vergaard over de
geschikte wijze van bewaring voor de teststof in kwestie - bijvoorbeeld diepvriezen of bewaren bij 4°C, duur
van de opslag, wijze van extractie, enz..

1.8.4.3 Kwaliteit van de analysemethode

Aangezien de nauwkeurigheid, de precisie en de gevoeligheid van de analysemethode ten aanzien van de teststof
bepalend zijn voor de kwaliteit van de hele procedure, moet experimenteel worden gecontroleerd of de precisie
en de reproduceerbaarheid van de chemische analyse alsmede de terugvinding van de teststof in de water- en
vismonsters bevredigend zijn voor de gekozen methode. Vergewis u eveneens van het feit dat geen teststof
aantoonbaar is in het verdunningswater.

Zo nodig worden de bij de test gemeten Cw- en Cf-waarden gecorrigeerd aan de hand van de terugvinding en de
nuleffectmetingen bij de controlegroep(en). De vis- en watermonsters worden consequent behandeld op
zodanige wijze dat contaminatie en verliezen (bijvoorbeeld als gevolgd van adsorptie aan de
bemonsteringsapparatuur) zoveel mogelijk wordt vermeden.

1.8.4.4 Analyse van de vismonsters

Indien in de test radioactief gemerkt materiaal wordt gebruikt, kan hetzij de totale hoeveelheid radioactiviteit
(d.w.z. in de oorspronkelijke stof én de metabolieten daarvan) worden gedoseerd, hetzij een zuivering worden
uitgevoerd waardoor de oorspronkelijke stof afzonderlijk kan worden geanalyseerd. Ook kunnen de
belangrijkste metabolieten worden gekarakteriseerd wanneer de stationaire toestand is bereikt c.q. aan het einde
van de opnamefase (al naar gelang wat zich het eerste voordoet). Indien de BCF, gemeten op basis van de totale
hoeveelheid radioactief gemerkte residuen, > 1000% is, is het raadzaam - en voor bepaalde categorieën
chemische stoffen zoals bestrijdingsmiddelen ten stelligste aan te bevelen - de afbraakproducten die in de
stationaire toestand > 10% van de totale hoeveelheid residuen in het visweefsel vertegenwoordigen, te
identificeren en te kwantificeren. Indien de afbraakproducten die 10% of meer van de totale hoeveelheid
radioactief gemerkte residuen in het visweefsel vertegenwoordigen, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd,
verdient het aanbeveling de afbraakproducten in de geanalyseerde watermonsters op dezelfde wijze uit te
splitsen.

De concentratie van de teststof dient normaliter voor iedere gewogen vis afzonderlijk te worden bepaald. Als
zulks niet mogelijk is, mogen de gelijktijdig genomen vismonsters worden samengevoegd, maar een dergelijke
samenvoeging houdt restricties in voor de statistische procedures die op de gegevens kunnen worden toegepast.
Indien het belangrijk is dat een specifieke statistische procedure kan worden toegepast of een bepaald statistisch
onderscheidingsvermogen wordt gehaald, moet de test, rekening houdend met die samenvoegingsprocedure en
dat onderscheidingsvermogen, met een adequaat aantal proefdieren worden uitgevoerd (6) (7).

De BCF moet worden berekend in relatie tot het totale versgewicht en, voor zeer lipofiele stoffen, ook in relatie
tot de vetfractie. Het vetgehalte van de vissen wordt zo mogelijk bij iedere bemonstering bepaald. Voor de
bepaling van het vetgehalte moeten passende methoden worden gebruikt (ref. 8 en ref. 2 van aanhangsel 3). De
chloroform/methanol-extractietechniek kan als standaardmethode worden aanbevolen (9). De verschillende
methoden geven verschillende resultaten (10); derhalve is het van belang dat bijzonderheden over de gebruikte
methode worden verstrekt. De bepaling van het vet moet, als het kan, worden uitgevoerd op hetzelfde extract dat
voor de bepaling van de teststof wordt gebruikt - de vetten moeten immers meestal toch worden verwijderd
alvorens het extract chromatografisch kan worden geanalyseerd. Het vetgehalte van de vissen (in mg per kg
versgewicht) behoort aan het einde van het experiment niet meer dan 25% meer of minder te bedragen dan bij
het begin. Het droge-stofgehalte van het weefsel (in %) moet ook worden gerapporteerd met het oog op een
mogelijke omrekening van het vetgehalte in termen van vers- respectievelijk drooggewicht.



2. GEGEVENS

2.1 VERWERKING VAN DE RESULTATEN

De opnamecurve van de teststof wordt verkregen door de concentratie in/op de vissen (of bepaalde weefsels
daarvan) in de opnamefase uit te zetten tegen de tijd in een lineair coördinatenstelsel. Als de curve een plateau
bereikt, d.w.z. asymptotisch evenwijdig gaat lopen met de tijdas, wordt BCFss berekend als:

C gemiddeld
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f

w

in stationaire toestand
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Als geen stationaire situatie wordt bereikt, kan niettemin BCFss met een voor de risico-evaluatie afdoende
precisie worden berekend uit een benaderde “stationaire toestand” bij 80% (1,6/k2) of 95% (3,0/k2) van de
evenwichtswaarde.

De kinetische concentratiefactor BCFK wordt berekend als de verhouding k1/k2 van de twee
eerste-ordesnelheidsconstanten. De depuratiesnelheidsconstante (k2) wordt meestal bepaald op de
depuratiecurve, dit is de grafiek van de afname van de teststofconcentratie in de vissen in de loop van de tijd. De
opnamesnelheidsconstante (k1) wordt dan berekend uit k2 en een waarde voor Cf die wordt gehaald uit de
opnamecurve (zie ook aanhangsel 5). Het verdient de voorkeur BCFK en de snelheidsconstanten k1 en k2 te
berekenen met behulp van een gecomputeriseerde niet-lineaire parameterschattingstechniek (11). Is dit
onmogelijk, dan kunnen k1 en k2 grafisch worden bepaald. Indien de depuratiecurve duidelijk geen
eerste-ordekinetiek vertoont, moeten complexere modellen worden gebruikt (zie de referenties in aanhangsel 3)
en moet het advies van een biostatisticus worden ingewonnen.

2.2 INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN

De resultaten moeten met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd als de gemeten concentraties van de
teststofoplossingen in de buurt liggen van de analytische aantoonbaarheidsgrens.

Bioconcentratiegegevens van goede kwaliteit resulteren in scherp afgetekende opname- en eliminatiecurven.
Het verschil tussen de waarden voor de opname- resp. de depuratieconstante als bepaald voor de twee
testconcentraties behoort niet meer te bedragen dan 20%. Indien tussen de gemeten waarden van de opname-
c.q. de depuratiesnelheidsconstante voor de twee gebruikte testconcentraties een significant verschil bestaat,
moet dit worden genoteerd en moeten mogelijke verklaringen worden gesuggereerd. Bij goed opgezette studies
is het betrouwbaarheidsinterval voor de BCF in het algemeen niet veel ruimer dan [puntschatting + 20%].

3. RAPPORTAGE

In het verslag over de test moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

3.1 TESTSTOF:

- voorkomen en, indien relevant, fysisch-chemische eigenschappen;

- chemische karakteristieken (eventueel met inbegrip van het organische-koolstofgehalte);

- indien radioactief gemerkt materiaal wordt gebruikt, de precieze positie van het radioactieve atoom (de
radio-actieve atomen) en het percentage van de radioactiviteit dat met onzuiverheden is geassocieerd;

3.2. PROEFDIERSOORT:

- wetenschappelijke naam, stam, oorsprong, eventuele voorafgaande behandeling,acclimatisatie, leeftijd,
grootte-interval, enz..

3.3 PROEFOMSTANDIGHEDEN:

- gebruikte testprocedure (bijvoorbeeld doorstroomsysteem of semi-statisch systeem);

- aard en kenmerken van de gebruikte verlichting en lichtregime (L:D);



- proefopzet (bijvoorbeeld aantal en grootte van de testbakken,

verversingssnelheid van het water, aantal replicaties, aantal vissen per replicatie, aantal

testconcentraties, duur van de opname- en de depuratiefase, frequentie van de

bemonstering van vissen en water);

- wijze waarop de stockoplossingen worden bereid en vervangingsfrequentie (indien een
oplosbaarheidsbevorderend agens wordt gebruikt, moeten de aard, de concentratie en de bijdrage
daarvan tot het organische-koolstofgehalte van het water in de testbakken worden vermeld);

- de nominale testconcentraties, de gemiddelden en standaardafwijkingen van de desbetreffende in de
testbakken gemeten waarden en de methode waarmee zij zijn bepaald;

- de oorsprong van het verdunningswater, een beschrijving van de eventuele voorafgaande behandeling
daarvan, de resultaten van eventuele proeven betreffende het vermogen van de proefdieren om in
datwater te overleven en de kenmerken van dat water: pH, hardheid, temperatuur, gehalte aan
opgelostezuurstof, residueel chloorgehalte (indien bepaald), totale hoeveelheid organische koolstof
(TOC) en zwevende deeltjes, zoutgehalte van het proefmedium (voor zover relevant) alsmede de
resultaten van eventuele andere bepalingen;

- waterkwaliteit in de testbakken, pH, hardheid, TOC, temperatuur en gehalte aan opgeloste zuurstof;

- nadere gegevens over het voer (bijvoorbeeld aard, herkomst,

samenstelling - zo mogelijk ten minste het vet- en het eiwitgehalte -,

voederfrequentie en -hoeveelheid);

- gegevens over de behandeling van de vis- en watermonsters, met inbegrip van bijzonderheden over de
voorbereiding, de opslag, de extractie en de procedures (met inbegrip van de precisie daarvan) voor de
analytische bepaling van de teststof en, in voorkomend geval, het vetgehalte.

3.4 RESULTATEN:

- resultaten van eventuele voorbereidende experimenten;

- sterfte van de vissen in de controlegroep(en) en de vissen in iedere proefbak, alsmede eventuele
waarnemingen van abnormaal gedrag;

- het vetgehalte van de vissen (indien dit ter gelegenheid van de bemonstering werd bepaald);

- grafieken van het verloop van de opname (inclusief het bereiken van de stationaire toestand) en de
depuratie van de teststof door de vissen (met een weergave van alle meetwaarden);

- Cf en Cw (met standaardafwijking en, desgewenst, bereik) voor ieder bemonsteringstijdstip. Cf wordt
uitgedrukt in µg per gram versgewicht (ppm) van het lichaam als geheel of van bepaalde weefsels,
bijvoorbeeld het vetweefsel, en Cw in µg per ml (ppm). De Cw-waarden voor de controlegroepen en de
nuleffectmetingen dienen eveneens te worden gerapporteerd;

- de bioconcentratiefactor in stationaire situatie (BCFss) en/of de kinetische bioconcentratiefactor (BCFK)
alsmede, in voorkomend geval, de 95%-betrouwbaarheidsgrenzen voor de opname- en de depuratie-
(eliminatie-) snelheidsconstante, alle berekend in relatie tot het totale lichaamsgewicht c.q. de totale
vetfractie (in voorkomend geval) van het dier of van nader omschreven weefsels. Voor iedere beproefde
concentratie van de teststof moeten de gemiddelden, betrouwbaarheidsintervallen en
standaardafwijkingen (voor zover bekend) worden gerapporteerd. Geef aan welke gegevensverwerkings-
en rekenmethoden werden gebruikt;



- indien radioactief gemerkt materiaal werd gebruikt en voor zover daartoe aanleiding bestaat: gegevens
over de eventuele accumulatie van metabolieten;

- alle ongewone verschijnselen die zich in de loop van de test hebben voorgedaan, alle afwijkingen van
voornoemde procedures en alle andere relevante gegevens.

Aangezien metingen die resulteren in de conclusie “niet aantoonbaar bij de gegeven aantoonbaarheidsgrens”
onbruikbaar zijn voor het berekenen van de snelheidsconstanten, moet door aanpassingen van de proefopzet in
het licht van de gegevens van voorbereidende experimenten dat type uitkomst zoveel mogelijk worden
vermeden.
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AANHANGSEL 1

CHEMISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN AANVAARDBAAR VERDUNNINGSWATER

STOF DREMPEL-
CONCENTRATIE

1 Deeltjes 5 mg/l

2 Totaal organische koolstof 2 mg/l

3 Niet-geïoniseerde ammoniak 1µg/l

4 Residueel chloor 10µg/l

5 Totaal organofosfor-pesticiden 50 ng/l

6 Totaal organochloor-pesticiden plus polychloorbifenylen 50 ng/l

7 Totaal organische chloorverbindingen 25 ng/l

8 Aluminium 1µg/l

9 Arseen 1µg/l

10 Chroom 1µg/l

11 Kobalt 1µg/l

12 Koper 1µg/l

13 IJzer 1µg/l

14 Lood 1µg/l

15 Nikkel 1µg/l

16 Zink 1µg/l

17 Cadmium 100 ng/l

18 Kwik 100 ng/l

19 Zilver 100 ng/l



AANHANGSEL 2

VOOR DE TESTS GESCHIKTE VISSOORTEN

Aanbevolen soort Aanbevolen
temperatuur
bereik (oC)

Aanbevolen grootteklasse
(totale lichaamslengte in

cm)

1 Danio rerio(1) (Teleostei, Cyprinidae)
(Hamilton-Buchanan) Zebravis

20 - 25 3,0± 0,5

2 Pimephales promelas(Teleostei,
Cyprinidae) (Rafinesque) “Fathead
minnow”

20 - 25 5,0± 2,0

3 Cyprinus carpio (Teleostei,
Cyprinidae) (Linnaeus) Karper

20 - 25 5,0± 3,0

4 Oryzias latipes (Teleostei, Poeciliidae)
(Temminck et Schlegel) Japans rijstvisje

20 - 25 4,0± 1,0

5 Poecilia reticulata (Teleostei,
Poeciliidae) (Peters) Guppy

20 - 25 3,0± 1,0

6 Lepomis macrochirus (Teleostei,
Centrarchidae) (Rafinesque) “Bluegill”
- zonnebaars

20 - 25 5,0± 2,0

7 Oncorhynchus mykiss(Teleostei,
Salmonidae) (Walbaum)
Regenboogforel

13 - 17 8,0± 4,0

8 Gasterosteus aculeatus(Teleostei,
Gasterosteidae) (Linnaeus)
Driedoornige stekelbaars

18 - 20 3,0± 1,0

(1) Meyer A., Orti G. (1993) Proc. Royal Society of London, Series B., Vol.252, p. 231

In diverse landen zijn ook verschillende estuariene en mariene soorten gebruikt, bijvoorbeeld;

Leiostomus xanthurus (Puntombervis)

Cyprinodon variegatus (Edelsteentandkarper)

Menidia beryllina (“Silverside”)

Cymatogaster aggregata (“Shiner perch”)

Parophrys vetulus (“English sole”)

Leptocottus armatus (“Staghorn sculpin”)

Gasterosteus aculeatus (Driedoornige stekelbaars)

Dicentrarchus labrax (Zeebaars)

Alburnus alburnus (Alver)

HERKOMST

De in de tabel genoemde zoetwatervissen zijn gemakkelijk te kweken en/of het hele jaardoor vlot verkrijgbaar;
de beschikbaarheid van de mariene en estuariene soorten verschilt van land tot land. De genoemde soorten
kunnen in viskwekerijen of in het laboratorium vrij van ziekten en parasieten worden opgekweekt en tot
voortplanting gebracht, zodat voor de test gezonde dieren van bekende afstamming kunnen worden gebruikt.
Dergelijke vissen zijn in vele delen van de wereld verkrijgbaar.



AANHANGSEL 3

VOORSPELLING VAN DE DUUR VAN DE OPNAME- EN DE DEPURATIEFASE

1. Voorspelling van deduur van de opnamefase

Alvorens de test wordt uitgevoerd, kan een schatting van k2 en derhalve van de tijd dienodig is om de
stationaire toestand te bereiken, worden verkregen uit het empirisch verband dat is aangetoond tussen k2 en de
n-octanol-water-partitiecoëfficiënt (Pow) en tussen k2 en de oplosbaarheid in water (s).

Een schatting van k2 (dag-1) kan bijvoorbeeld worden verkregen uit het volgende empirisch verband (1):

log10 k2 = - 0.414 log10(Pow) + 1.47 (r2=0.95) [vergelijking 1]

Voor andere verbanden, zie ref. (2).

Indien de waarde van de partitiecoëfficiënt (Pow) niet bekend is, kan een schatting worden verkregen (3) uit de
oplosbaarheid van de stof in water (s), aan de hand van:

log10 (Pow) = 0.862 log10(s) + 0.710 (r2 = 0.994) [vergelijking 2]

waarin s = oplosbaarheid (mol/l) : (n=36)

Deze verbanden zijn alleen geldig voor stoffen waarvoor de waarde van log Pow ligt tussen 2 en 6,5 (4).

De tijd dienodig is om een bepaald percentage van de stationaire concentratie te bereiken, kan worden geraamd
met behulp van de schatting van k2 en de algemene vergelijking die de opname- en depuratie-kinetiek beschrijft
(eerste-ordekinetiek):

dC

dt w f
f k c k c= −1 2. .

of, indien Cw constant is:

c c ef
k
k w

k t= − −1

2

21. ( ) [vergelijking 3]

Bij het naderen van de stationaire toestand (t->∞), kan vergelijking 3 worden vereenvoudigd (5) (6) tot:

c cf
k
k w= 1

2
. of Cf / Cw = k1 / k2 = BCF

De grootheid (k1 / k2) .Cw is dan een benadering van de concentratie van de stof in de vissen in de stationaire
toestand (Cf, s)

Vergelijking 3 kan dan worden herschreven als:

Cf = Cf,s (1-e -k
2

t ) or
c

c
ef

fs

k t= − −1 2 [vergelijking 4]

Door toepassing van vergelijking 4 kan de tijd worden geschat dienodig is om een bepaald percentage van de
stationaire concentratie te bereiken, voorzover een voorlopige schatting van k2 op basis van vergelijking 1 of
vergelijking 2 beschikbaar is.

Als vuistregel geldt dat de optimale duur van de opnamefase voor het verkrijgen van statistisch aanvaardbare
gegevens wat betreft BCFK, overeenstemt met de tijd dienodig is opdat de concentratie van de teststof in de
vissen, uitgezet tegen de niet-getransformeerde tijd, ten minste het middelpunt 1.6/k2 bereikt, oftewel 80% van
de stationaire concentratie, maar niet meer dan 3.0/k2 of 95% van de stationaire concentratie.



De tijd dienodig is om 80% van de stationaire concentratie te bereiken, bedraagt (vergelijking 4):

0.80 = 1 - e-k
2

t 80 of t k80
1 6

2
= . [vergelijking 5]

Op dezelfde wijze kan worden berekend dat 95% van de stationaire concentratie wordt bereikt na:

t k95
3 0

2
= . [vergelijking 6]

Bijvoorbeeld bedraagt de duur van de opnamefase (top) voor een teststof met log Pow = 4 bij benadering (op
basis van de vergelijkingen 1,5,6):

log10k2 = - 0.414.(4) + 1.47 k2 = 0.652 d-1

top = t80 = 1.6/0.652, d.w.z. 2.45 d (59 h)

of top = t95 = 3.0/0.652, d.w.z. 4.60 d (110 h)

Op analoge wijze kan voor een teststof waarvoor s = 10-5 mol/l (log(s) = -5.0), de duur van de opnamefase met
behulp van vergelijkingen 1,2,5,6 als volgt worden berekend:

log10 (Pow) = - 0.862 (-5.0) + 0.710 = 5.02

log10 k2 = - 0.414 (5.02) + 1.47

k2 = 0.246 d-1

top = t80 = 1.6/0.246, d.w.z. 6.5 d (156 h)

of top = t95 = 3.0/0.246, d.w.z. 12.2 d (293 h)

Als alternatief kan de uitdrukking :

teq = 6.54 x 10-3 Pow + 55.31 h

worden gebruikt om de tijd te berekenen dienodig is voor het daadwerkelijk bereiken van de stationaire situatie
(4).

2. Voorspelling van deduur van de depuratiefase

Een schatting van de tijd dienodig is om de lichaamsconcentratie van een stof tot een bepaald percentage van
de aanvankelijke concentratie terug te brengen, kan eveneens worden verkregen aan de hand van de algemene
vergelijking van de opname- en depuratiekinetiek (eerste-ordekinetiek) (1) (8).

Voor de depuratiefase wordt Cw gelijkgesteld aan 0. De vergelijking wordt dan gereduceerd tot:

dC

dt f
f k C= − 2 of C C ef f o

k t= −
, . 2

waarin Cf,o de concentratie is bij het begin van depuratiefase. Vijftig procent depuratie wordt verkregen na t50,
die als volgt wordt berekend:

C

C
k tf

f o
e

,
= = −1

2
2 50 of t k50

0 693
2

= .

Zo ook wordt 95% depuratie bereikt na

t k95
3 0

2
= .

Als de opnamefase wordt afgesloten wanneer 80% van de stationaire concentratie is bereikt (1.6/k2) en de
depuratiefase wanneer de eliminatie 95% beloopt ( (3.0/k2), bedraagt de duur van de depuratiefase ongeveer het
dubbele van de duur van de opnamefase.



Het is belangrijk hierbij op te merken dat al deze schattingen gebaseerd zijn op de onderstelling dat het opname-
en het depuratieproces kunnen worden beschreven door een eerste-ordekinetiek. Als duidelijk is dat een
eerste-ordekinetiek niet van toepassing is, dienen complexere modellen te worden gebruikt (zie bijvoorbeeld ref.
(1)).
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AANHANGSEL 4

THEORETISCH VOORBEELD VAN EEN BEMONSTERINGSSCHEMA VOOR EEN

BIOCONCENTRATIETEST MET EEN STOF WAARVOOR log P ow = 4.

Bemonstering
vissen

Bemongsteringsschema Aantal
watermonsters

Aantal vissen per
monster

Minimale
bemonstering:

tijdstip (in dagen)

Extra monster-
nemingen

Opnamefase -1

0

2∗

2

Introductie van 45-
80 vissen

1e 0,3 0,4 2

(2)

4

(4)

2e 0,6 0,9 2

(2)

4

(4)

3e 1,2 1,7 2

(2)

4

(4)

4e 2,4 3.3 2

(2)

4

(4)

5e 4,7 2 6

Depuratiefase Vissen overbrengen
naar water zonder

de teststof

6e 5,0 5,3 4

(4)

7e 5,9 7,0 4

(4)

8e 9,3 11,2 4

(4)

9e 14,0 17,5 6

(4)

∗ Bemonster het water nadat ten minste reeds drie bakvolumes zijn doorgestroomd.

De cijfers tussen haakjes zijn de aantallen extra monsters (van het water en de vissen) die worden genomen
ingeval voor een aanvullende bemonstering werd geopteerd.

N.B: De preliminaire, aan de test voorafgaande schatting van k2 op basis van log Pow = 4.0 bedraagt 0.652 dag-1.
De totale duur van het experiment wordt gelijkgesteld aan

3 x t op = 3 x 4.6 dagen, d.w.z. 14 dagen. Voor de schatting van“t op”, zie aanhangsel 3.



AANHANGSEL 5

KEUZE VAN EEN MODEL

Er is van uitgegaan dat de meeste bioconcentratieprocessen op een “acceptabele” manier worden beschreven
door een simpel twee-compartiment/twee-parametermodel, wat zich vertaalt in een lineair verband wanneer de
concentratie van de stof in de vissen tijdens de depuratiefase op semi-logaritmisch papier tegen de tijd wordt
uitgezet. Wanneer de trend in de desbetreffende gegevens niet door een rechte kan worden beschreven, dient een
complexer model te worden gebruikt. Zie daarvoor bijvoorbeeld de publicatie van Spacie en Hamelink (ref. 1 in
aanhangsel 3).

GRAFISCHE METHODE VOOR DE BEPALING VAN DE DEPURATIE- (ELIMINATIE-)
SNELHEIDSCONSTANTE k 2

Zet de concentratie van de teststof in ieder vismonster op semi-logaritmisch papier uit tegen het
bemonsteringsstijdstip. De richtingscoëfficiënt van de trendlijn is -k2.

k
n C C

t t
f f

2

1 1 2

2 1
= −

( / )

Cf2

Cf1

100

10

1

t 2t 1

t

Hou er rekening mee dat afwijkingen van een lineair verband tussen log Cf en t een aanwijzing kunnen vormen
voor een complex depuratiepatroon dat niet door een eerste-ordekinetiek kan worden beschreven. Om
depuratiepatronen door te rekenen die niet door een eerste-ordekinetiek worden gekenmerkt, kunnen eveneens
grafische methoden worden gebruikt..

GRAFISCHE METHODE VOOR DE BEPALING VAN DE OPNAMESNELHEIDSCONSTANTE k 1

Als k2 bekend is, kan k1 als volgt worden berekend:

k
c k

c x e
f

w
k t1

2

1 2
=

− −( )
[vergelijking 1]

De waarde van Cf wordt afgelezen op de helft van de hoogte van de geëffende opnamecurve die wordt
verkregen wanneer de concentratie van de stof in de vissen (op logaritmische schaal) wordt uitgezet tegen de
tijd (op lineaire schaal).



COMPUTERMETHODE VOOR DE BEREKENING VAN DE OPNAME- EN DE DEPURATIE-
(ELIMINATIE-) SNELHEIDSCONSTANTE

Voor de berekening van de bioconcentratiefactor en de snelheidsconstanten k1 en k2 verdient het de voorkeur
gebruik te maken van gecomputeriseerde niet-lineaire parameterschattingstechnieken. Deze programma’s
berekenen een waarde voor k1 en k2 op basis van de aan de tijd gerelateerde concentratiegegevens en het model:

c c
k
k

x e t tf w
k t

c= − < <−. ( )1

2

1 02 [vergelijking 2]

c c
k
k

x e e t tf w
k t t k t

c
c= − >− − −. ( )( )1

2

2 2 [vergelijking 3]

waarin tc = het moment waarop de opnamefase wordt afgebroken.

Met deze techniek wordt ook een schatting van de standaardafwijking van k1 en k2 verkregen.

Aangezien k2 in de meeste gevallen met een vrij grote precisie uit de depuratiecurve kan worden geschat, en
aangezien er tussen de parameters k1 en k2 een sterke correlatie bestaat als zij gelijktijdig worden geschat, kan
het wenselijk zijn eerst, en uitsluitend aan de hand van de depuratiegegevens, k2 te berekenen en vervolgens k1

uit de opnamegegevens te schatten door middel van niet-lineaire regressie.



C.14. GROEITEST ONVOLWASSEN VISSEN

1. METHODE

Deze groei-toxiciteitstest is overgenomen van OESO TG 215 (2000).

1.1 INLEIDING

Het doel van deze test is het beoordelen van de effecten van een langdurige blootstelling aan chemische stoffen
op de groei van onvolwassen vissen. De test is gebaseerd op een methode, die binnen de Europese Unie is
ontwikkeld en getest met de rondzendproef (1)(2), voor het beoordelen van de effecten van chemische stoffen
op de groei van onvolwassen regenboogforel(Oncorynchus mykiss)in een doorstroomprocedure. Voor deze test
mogen ook andere goed gedocumenteerde vissoorten worden gebruikt. In het verleden zijn bijvoorbeeld al eens
groeitests uitgevoerd met zebravissen (Danio rerio) 1 (3)(4) en rijstvissen (medaka,Oryzias latipes) (5)(6)(7).

Zie ook Algemene inleiding, deel C.

1.2 DEFINITIES

Lowest Observed Effect Concentration (LOEC):de laagste geteste concentratie van een teststof waarbij de
stof een significant effect (p< 0,05) heeft vergeleken met de controlegroep. Alle testconcentraties boven de
LOEC moeten een schadelijk effect hebben dat gelijk is aan of groter is dan de LOEC.

No Observed Effect Concentration (NOEC):de testconcentratie direct onder de LOEC.

ECx: bij deze testmethode de concentratie van de teststof die x % variatie in de groeisnelheid van de vissen
veroorzaakt vergeleken met de controlegroepen.

Densiteit: het natte gewicht van de vissen per volume water.

Bezettingsgraad:het aantal vissen per volume water.

Specifieke groeisnelheid van de afzonderlijke vissen:de groeisnelheid van één afzonderlijke vis met als
uitgangspunt het begingewicht.

Gemiddelde specifieke groeisnelheid per bak:de gemiddelde groeisnelheid van een bakpopulatie bij een
bepaalde concentratie.

Pseudo-specifieke groeisnelheid:de afzonderlijke groeisnelheid van de vissen vergeleken met het gemiddelde
begingewicht van de bakpopulatie.

1 Meyer, A., Bierman, C.H. and Orti, G. (1993). The phylogenetic position of the zebrafish (Danio rerio), a model
system in developmental biology: an invitation to the comparative method. Proc. R. Soc. Lond. B. 252, 231-236.



1.3 PRINCIPE VAN DE TESTMETHODE

Onvolwassen vissen in exponentiële groeifasen worden, nadat ze zijn gewogen, in testkamers geplaatst en
blootgesteld aan een reeks subletale concentraties van de teststof die is opgelost in water. Hierbij moet bij
voorkeur de doorstroomprocedure worden gebruikt. Als dit niet mogelijk is, moet een geschikte semi-statische
procedure (statisch-verversing) worden gebruikt. De test duurt 28 dagen. De vissen worden dagelijks gevoerd.
Het voedselrantsoen is afhankelijk van het begingewicht van de vissen en kan indien gewenst na 14 dagen
opnieuw worden berekend. Na afloop van de test worden de vissen opnieuw gewogen. De effecten op de
groeisnelheid worden geanalyseerd met een regressiemodel, zodat kan worden geraamd welke concentratie x %
variatie in de groeisnelheid kan veroorzaken, d.w.z. ECx (bijvoorbeeld EC10, EC20 of EC30). De gegevens
kunnen ook worden vergeleken met de controlewaarden, zodat de LOEC en NOEC kunnen worden bepaald.

1.4 GEGEVENS OVER DE TESTSTOF

Resultaten van een acute toxiciteitstest (zie methode C. 1), bij voorkeur met dezelfde vissoort als in deze test is
gebruikt, moeten beschikbaar zijn. Dit betekent dat de oplosbaarheid in water en de dampspanning van de
teststof bekend moeten zijn en dat er een betrouwbare analysemethode, met een bekende en gerapporteerde
nauwkeurigheid en detectiegrens, beschikbaar is voor de kwantitatieve bepaling van de stof in de
testoplossingen.

Nuttige gegevens over de teststof zijn de structuurformule, de zuiverheid van de stof, de stabiliteit van de stof in
water en licht, pKa, Pow en de resultaten van een onderzoek naar de mate van gemakkelijke biologische
afbreekbaarheid (zie methode C. 4).

1.5 GELDIGHEID VAN DE TEST

De test is alleen geldig als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

— het sterftecijfer in de controlegroep(en) mag aan het eind van de test niet hoger zijn dan 10 %;

— het gemiddelde gewicht van vissen in de controlegroep(en) moet zodanig zijn toegenomen dat de
minimumvariatie in groeisnelheid die als significant wordt beschouwd, kan worden gedetecteerd. Een
rondzendproef (2) heeft aangetoond dat bij regenboogforel het gemiddelde gewicht van vissen in de
controlegroepen binnen 28 dagen met minimaal de helft (d.w.z. 50 %) van hun gemiddelde begingewicht
moet zijn toegenomen. Bijvoorbeeld: begingewicht 1 g/vis (= 100 %), eindgewicht na 28 dagen: > 1,5
g/vis (> 150 %);

— het gehalte aan opgeloste zuurstof moet gedurende de gehele test minimaal 60 % van de
verzadigingswaarde van lucht zijn geweest;

— het verschil in watertemperatuur tussen de testkamers mag op geen enkel moment van de test groter zijn
dan ± 1°C. Tevens mag de watertemperatuur niet meer dan 2°C hoger of lager zijn dan het
temperatuurbereik dat voor de vissoort wordt gespecificeerd (aanhangsel 1).



1.6 BESCHRIJVING VAN DE TESTMETHODE

1.6.1 Apparatuur

Standaard-laboratoriumapparatuur, met name:

a) zuurstof- en pH-meters;

b) apparatuur voor het bepalen van de hardheid en alkaliteit van water;

c) geschikte apparatuur voor de temperatuurregeling en bij voorkeur ook voor continue bewaking;

d) bakken van chemisch inert materiaal met een inhoud die geschikt is voor de aanbevolen densiteit en
bezettingsgraad (zie punt 1.8.5 en aanhangsel 1);

e) weegschaal met een toereikende nauwkeurigheid (d.w.z. nauwkeurig tot op± 0,5 %).

1.6.2 Water

Water waarin de gekozen testsoort langdurig kan overleven en groeien is geschikt als testwater. Gedurende de
test moet de waterkwaliteit constant zijn. De pH-waarde moet binnen een bereik van 6,5 en 8,5 blijven, maar
tijdens een test mag deze niet meer dan ± 0,5 pH-eenheden schommelen. De aanbevolen hardheid is 140 mg/l
(CaCO3) of hoger. Om ervoor te zorgen dat het verdunningswater de testresultaten niet noemenswaardig
beïnvloedt (bijvoorbeeld door complexvorming met de teststof), moeten regelmatig monsters worden genomen
en geanalyseerd. Zware metalen (bijvoorbeeld Cu, Pb, Zn, Hg, Cd en Ni), de belangrijkste anionen en kationen
(bijvoorbeeld Ca, Mg, Na, K, Cl en SO4), bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld totaalgehalte aan organofosfor-
pesticiden en totaalgehalte aan organochloor-pesticiden) en het totaalgehalte aan organische koolstof en
zwevende deeltjes moeten bijvoorbeeld om de drie maanden worden bepaald als van het verdunningswater
bekend is dat het een relatief constante kwaliteit heeft. Indien is aangetoond dat de waterkwaliteit gedurende ten
minste één jaar constant blijft, zijn minder frequente bepalingen en langere intervallen (bijvoorbeeld zes
maanden) toelaatbaar. In aanhangsel 2 worden enkele chemische kenmerken van geschikt verdunningswater
genoemd.

1.6.3 Testoplossingen

De testoplossingen met de gekozen concentraties worden bereid door verdunning van een stamoplossing.

De stamoplossing wordt bij voorkeur bereid door eenvoudig mengen en schudden van de teststof in het
verdunningswater met mechanische middelen (bijvoorbeeld door te roeren of met ultrasone trillingen). Voor het
maken van een stamoplossing van een passende concentratie kunnen verzadigingskolommen
(oplosbaarheidskolommen) worden gebruikt.

Het gebruik van oplosmiddelen of dispergeermiddelen (ontsluitingsmiddelen) kan in bepaalde gevallen nodig
zijn om een stamoplossing van een passende concentratie te verkrijgen. Voorbeelden van passende
oplosmiddelen zijn aceton, ethanol, methanol, dimethylsulfoxide, dimethylformamide en triethyleenglycol.
Voorbeelden van passende dispergeermiddelen zijn Cremophor RH40, Tween 80, 0,01 % methylcellulose en
HCO-40. Als gemakkelijk biologisch afbreekbare agentia (bijvoorbeeld aceton) en/of zeer vluchtige stoffen
worden gebruikt, moet worden gewaakt voor problemen die zich als gevolg van bacteriegroei in de
doorstroomtests kunnen voordoen. Indien wordt gebruikgemaakt van een ontsluitingsmiddel, mag dit geen grote
invloed hebben op de groei en geen zichtbaar negatief effect hebben op de onvolwassen vissen, hetgeen blijkt
uit de controlegroep met uitsluitend oplosmiddel.



Voor doorstroomtests is een systeem vereist dat de stamoplossing van de teststof continu verdeelt en verdunt en
ervoor zorgt dat de testkamers de juiste testconcentratie krijgen toegediend (bijvoorbeeld met een doseerpomp,
mechanisme voor evenredige verdunning of saturatorsysteem). De stroomsnelheid van de stamoplossingen en
het verdunningswater moet regelmatig, bij voorkeur dagelijks, worden gecontroleerd en mag gedurende de
gehele test hooguit 10 % afwijken. Met een rondzendproef (2) is aangetoond dat, bij regenboogforel, een
verversingsfrequentie tijdens de test van 6 liter/g vis per dag acceptabel is (zie punt 1.8.2.2).

Bij semi-statische (verversings)tests hangt de verversingsfrequentie af van de stabiliteit van de teststof, maar
dagelijks verversen van water wordt aanbevolen. Als uit eerdere stabiliteitstests (zie punt 1.4) blijkt dat de
concentratie van de teststof gedurende de verversingsperiode niet stabiel blijft (d.w.z. buiten 80-120 % van de
nominale concentratie valt of onder 80 % van de gemeten oorspronkelijke concentratie), moet worden
overwogen om over te gaan op een doorstroomtest.

1.6.4 Keuze van de vissoort

Voor deze test wordt de regenboogforel (Oncorhynchus mykiss) aanbevolen omdat hiermee met de
rondzendproef de meeste ervaring is opgedaan (1)(2). Andere goed gedocumenteerde vissoorten mogen ook
worden gebruikt, maar de testprocedure moet wellicht worden aangepast teneinde passende testomstandigheden
te creëren. In het verleden is bijvoorbeeld ook ervaring opgedaan met zebravissen (Danio rerio) (3)(4) en
rijstvissen (medaka,Oryzias latipes) (5)(6)(7). Als er wordt gekozen voor een andere vissoort, moet worden
aangegeven waarom er voor deze soort is gekozen en tevens worden gerapporteerd welke experimentele
methode wordt toegepast.

1.6.5 Leefomstandigheden van de vis

De testvissen worden geselecteerd uit een populatie van één stam, bij voorkeur van hetzelfde broedsel, dat bij
het begin van de test minimaal twee weken oud is en in leven gehouden is onder omstandigheden die qua
waterkwaliteit en verlichting overeenkomen met die tijdens de test. Voor de geheleduur van hun verblijf en van
de test moeten ze per dag een rantsoen van minimaal 2 % en bij voorkeur 4 % van hun lichaamsgewicht
toegediend krijgen.

Na een gewenningsperiode van 48 uur wordt het sterftecijfer geregistreerd en worden de volgende criteria
toegepast:

— sterftecijfer van meer dan 10 % van de populatie binnen zeven dagen: de gehele partij afkeuren;

— sterftecijfer tussen 5 % en 10 % van de populatie: zeven dagen extra voor de aanpassing; als het
sterftecijfer gedurende deze zeven dagen hoger dan 5 % is, de gehele partij afkeuren;

— sterftecijfer van minder dan 5 % van de populatie binnen zeven dagen: de gehele partij accepteren.

De vissen mogen in de twee weken voorafgaande aan de test of tijdens de test niet worden behandeld voor
ziekten.



1.7 TESTOPZET

De ‘testopzet’ heeft betrekking op het aantal testconcentraties en de factor waarmee ze van elkaar verschillen,
het aantal bakken per concentratieniveau en het aantal vissen per bak. Idealiter moet bij de keuze van de
testopzet rekening worden gehouden met:

a) het doel van het onderzoek;

b) de methode van statistische analyse die wordt toegepast;

c) de beschikbaarheid en kosten van experimentele middelen.

De omschrijving van het doel van het onderzoek moet, indien mogelijk, de statistische power specificeren
waarbij een bepaald verschil (bijvoorbeeld in groeisnelheid) moet worden gedetecteerd, of de nauwkeurigheid
specificeren waarmee de ECx (bijvoorbeeld met x = 10, 20 of 30, en bij voorkeur niet minder dan 10) moet
worden geraamd. Zonder deze gegevens kan geen goede omschrijving worden gegeven van de omvang van het
onderzoek.

Het is belangrijk om te onderkennen dat een opzet die optimaal is (optimaal gebruik van de middelen) voor
toepassing bij één methode voor statistische analyse, niet per definitie ook optimaal is voor een andere. De
aanbevolen opzet voor de raming van een LOEC/NOEC is daardoor niet dezelfde als de opzet die wordt
aanbevolen voor regressieanalyse.

In de meeste gevallen verdient regressieanalyse de voorkeur boven de variantieanalyse. De redenen daarvoor
worden uiteengezet door Stephan en Rogers (8). Als er echter geen geschikt regressiemodel wordt gevonden
(r2 < 0,9), moet NOEC/LOEC worden gebruikt.

1.7.1 Opzet voor regressieanalyse

De belangrijke overwegingen bij het opzetten van een test die door middel van regressie wordt geanalyseerd,
zijn:

a) De effectconcentratie (bijvoorbeeld EC10,20,30) en het concentratiebereik waarbinnen het effect van de
teststof van belang is, moeten altijd begrepen zijnonder de concentraties die in de test worden gebruikt.
De nauwkeurigheid waarmee de effectconcentraties kunnen worden geraamd, is optimaal wanneer de
effectconcentratie zich in het midden bevindt van het bereik van geteste concentraties. Een
voorbereidende test voor het vaststellen van het bereik kan nuttig zijn bij het selecteren van de juiste
testconcentraties.

b) Teneinde een goed statistisch model te verkrijgen, moet de test minimaal één bak met een controlegroep
omvatten en vijf extra bakken met verschillende concentraties. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een
ontsluitingsmiddel, moet er naast de testreeks een controlegroep worden behandeld met de hoogste
testconcentratie ontsluitingsmiddel (zie punt 1.8.3 en 1.8.4).

c) Er mag worden gebruikgemaakt van een geschikte geometrische reeks of logaritmische reeks (9) (zie
aanhangsel 3). De verdeling van de testconcentraties moet bij voorkeur logaritmisch zijn.

d) Als er meer dan zes bakken beschikbaar zijn, moeten de extra bakken worden gebruikt als
replicaatbakken of worden verdeeld over de reeks concentraties om zodoende een kleiner verschil tussen
de niveaus te creëren. Beide mogelijkheden zijn even goed.



1.7.2 Opzet voor de raming van een NOEC/LOEC met behulp van ANOVA (variantieanalyse)

Het is wenselijk om voor elke concentratie een replicaatbak te hebben. De statistische analyse moet op
bakniveau worden uitgevoerd (10). Zonder replicaatbakken kan, behalve met de variabiliteit die verbandhoudt
met de afzonderlijke vissen, geen rekening worden gehouden met de variabiliteit tussen de bakken. Bij eerdere
onderzoeken is echter gebleken (11) dat de variabiliteit tussen de bakken in een dergelijke test erg klein is
vergeleken met de variabiliteit in de bakken (d.w.z. tussen de vissen). Als relatief aanvaardbaar alternatief kan
de statistische analyse daarom op het niveau van de afzonderlijke vissen worden uitgevoerd.

Normaliter worden er minimaal vijf testconcentraties in een geometrische reeks met een factor van bij voorkeur
ten hoogste 3,2 gebruikt.

Wanneer tests worden uitgevoerd met replicaatbakken, moet het aantal replicaatbakken voor controlegroepen en
dus het aantal vissen over het algemeen het dubbele zijn van het aantal in elk van de testconcentraties, die van
gelijke omvang moeten zijn (12)(13)(14). Als er geen replicaatbakken zijn, moet het aantal vissen in de
controlegroep gelijk zijn aan dat in elke testconcentratie.

Als de ANOVA wordt gebaseerd op bakken in plaats van afzonderlijke vissen (wat zou betekenen dat elke vis
afzonderlijk moet worden gemerkt of dat moet worden gebruikgemaakt van pseudo-specifieke groeisnelheden
(zie punt 2.1.2)), moeten er voldoende replicaatbakken aanwezig zijn om de standaardafwijking van ‘bakken
met concentraties’ te kunnen bepalen. Dit betekent dat de niveaus van fouttolerantie in de variantieanalyse
minimaal 5 moeten zijn (10). Als er alleen replicaten worden gemaakt van de controlegroepen, bestaat het risico
dat de foutvariabiliteit onzuiver is. Deze kan dan namelijk toenemen met de gemiddelde waarde van de
groeisnelheid in kwestie. Omdat de groeisnelheid waarschijnlijk zal afnemen naarmate de concentratiehoger
wordt, is het mogelijk dat de variabiliteit wordt overschat.

1.8 PROCEDURE

1.8.1 Selectie en weging van de testvissen

Het is belangrijk om de variatie in het gewicht van de vissen aan het begin van de test zoveel mogelijk te
beperken. In aanhangsel 1 worden geschikte gewichtbereiken aangegeven voor de verschillende vissoorten die
worden aanbevolen voor deze test. Voor de gehele partij vissen die in deze test wordt gebruikt, geldt dat het
bereik van het afzonderlijke gewicht van de vissen aan het begin van de test idealiter binnen± 10 %, maar
maximaal binnen 25 %, van het rekenkundig gemiddelde blijft. Het verdient aanbeveling om voorafgaande aan
de test een steekproef te nemen om het gemiddelde gewicht te bepalen.

De stampopulatie mag vanaf 24 uur voor het begin van de test niet worden gevoerd. De vissen moeten
vervolgens willekeurig worden geselecteerd. De vissen krijgen een verdovingsmiddel toegediend (bijvoorbeeld
een oplossing in water van 100 mg/l tricaïne-methaansulfonaat (MS 222) geneutraliseerd met twee delen
natriumbicarbonaat per deel MS 222) en worden afzonderlijk in natte toestand gewogen (drooggedept) zoals
beschreven in aanhangsel 1. De vissen met een gewicht binnen het juiste bereik, moeten worden behouden en
vervolgens willekeurig over de testbakken worden verdeeld. Het totale natte gewicht van alle vissen in een bak
moet worden geregistreerd. Het gebruik van verdovingsmiddelen en het behandelen van de vissen (inclusief
droogdeppen en wegen) kan stress en verwondingen veroorzaken bij de onvolwassen dieren, met name bij
kleine soorten. Onvolwassen vissen moeten daarom uiterst voorzichtig worden behandeld om stress en
verwondingen bij deze dieren te voorkomen.

Op dag 28 van de test worden de vissen opnieuw gewogen (zie punt 1.8.6). Als het echter noodzakelijk wordt
geacht het rantsoen opnieuw te berekenen, mogen de vissen ook op dag 14 van de test opnieuw worden
gewogen (zie punt 1.8.2.3). Er zijn ook andere methoden, zoals de fotografische methode, voor het vaststellen
van veranderingen in de visgrootte aan de hand waarvan de rantsoenen kunnen worden aangepast.



1.8.2 Blootstellingsomstandigheden

1.8.2.1 Duur

De test duurt≥ 28 dagen.

1.8.2.2 Densiteit en bezettingsgraad

Het is belangrijk dat de densiteit en bezettingsgraad worden afgestemd op de gebruikte vissoort (zie aanhangsel
1). Als de bezettingsgraad te hoog is, zullen de vissen gestrest raken en daardoor minder hard groeien of zelfs
ziek worden. Als de bezettingsgraad te laag is, kan territoriumgedrag ontstaan, dat de groei eveneens kan
beïnvloeden. In elk geval moet de densiteit zo laag zijn dat het gehalte aan opgeloste zuurstof van minimaal 60
% van de luchtverzadigingswaarde zonder beluchting in stand kan worden gehouden. Een rondzendproef (2)
heeft aangetoond dat bij regenboogforel een densiteit van 16 vissen van 3-5 g in een volume van 40liter
acceptabel is. De aanbevolen waterverversingsfrequentie tijdens de test is 6 liter/g vis per dag.

1.8.2.3 Voeding

De vissen moeten geschikt voedsel toegediend krijgen (aanhangsel 1) in zodanige hoeveelheden dat een
acceptabele groeisnelheid wordt bereikt. Bacteriegroei en troebelheid van het water moeten zoveel mogelijk
worden voorkomen. Bij regenboogforel wordt waarschijnlijk aan deze voorwaarden voldaan als zij een rantsoen
van 4 % van hun lichaamsgewicht per dag krijgen (2)(15)(16)(17). Het dagelijkse rantsoen kan worden verdeeld
over twee gelijke porties met een tussenpoos van minimaal 5 uur. Het rantsoen is gebaseerd op het totale
gewicht van de vissen in een testbak aan het begin van de test. Als de vissen op dag 14 opnieuw worden
gewogen, moet het rantsoen opnieuw worden berekend. De vissen mogen vanaf 24 uur voordat ze worden
gewogen, geen voedsel krijgen.

Niet gegeten voedsel en fecaal materiaal moeten dagelijks uit de testbakken worden verwijderddoor de bodem
van de bakken zorgvuldig schoon te maken met een zuiger.

1.8.2.4 Licht en temperatuur

De fotoperiode en watertemperatuur moeten worden afgestemd op de gekozen vissoort (aanhangsel 1).

1.8.3 Testconcentraties

Normaliter zijn er vijf concentraties van de teststofnodig, ongeacht de testopzet (zie punt 1.7.2). Eerder
opgedane kennis over de toxiciteit van de teststof (bijvoorbeeld n.a.v. een acute test en/of onderzoeken voor het
vaststellen van het bereik) helpt bij het kiezen van de juiste testconcentraties. Als minder dan vijf concentraties
worden gebruikt, moet hiervoor een geldige reden worden gegeven. De hoogste geteste concentratie mag de
oplosbaarheidsgrens van de teststof in water niet overschrijden.

Als een ontsluitingsmiddel wordt gebruikt bij het maken van stamoplossingen, mag de uiteindelijke concentratie
hiervan niet groter zijn dan 0,1 ml/l en moet de concentratie bij voorkeur in alle bakken gelijk zijn (zie punt
1.6.3). Het gebruik van deze middelen moet echter te allen tijde zoveel mogelijk worden vermeden.



1.8.4 Controlegroepen

Het aantal controlegroepen dat wordt behandeld met verdunningswater hangt af van de testopzet (zie punten
1.7-1.7.2). Als er een ontsluitingsmiddel wordt gebruikt, moet er een aantal controlegroepen met water waaraan
een ontsluitingsmiddel is toegevoegd, worden opgenomen in de test. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal
controlegroepen dat wordt behandeld met verdunningswater.

1.8.5 Frequentie van de analytische bepalingen en metingen

Tijdens de test worden de concentraties van de teststoffen regelmatig gemeten (zie hieronder).

Bij doorstroomtests moet de stroomsnelheid van het verdunningswater en de toxische stamoplossing regelmatig
worden gecontroleerd, bij voorkeur dagelijks, en mag deze gedurende de gehele testhooguit 10 % afwijken. Als
wordt verwacht dat de concentratie van de teststof binnen± 20% van de nominale waarden blijft (d.w.z. binnen
het interval van 80-120%; zie punt 1.6.2 en 1.6.3), is het raadzaam om in elk geval dehoogste en laagste
testconcentraties te analyseren. Doe dit aan het begin van de test en daarna eens per week. Bij tests waarbij niet
wordt verwacht dat de concentratie van de teststof binnen± 20% van de nominale concentratie blijft (op basis
van stabiliteitsgegevens van de teststof), moeten alle testconcentraties worden geanalyseerd. Hierbij moet
dezelfde procedure worden gevolgd als hierboven.

Bij semi-statische (verversings)tests waarbij wordt verwacht dat de concentratie van de teststof binnen± 20%
van de nominale waarden blijft, is het raadzaam om in elk geval dehoogste en laagste testconcentraties te
analyseren. Doe dit vlak na het bereiden van de oplossing en vlak vóór het verversen, bij het begin van de test
en vervolgens eens per week. Bij tests waarbij niet wordt verwacht dat de concentratie van de teststof binnen±
20 % van de nominale concentratie blijft, moeten alle testconcentraties worden geanalyseerd volgens dezelfde
procedure als voor de stabielere stoffen.

Het is wenselijk de resultaten te baseren op gemeten concentraties. Als echter kan worden aangetoond dat de
concentratie van de teststof in de oplossing gedurende de gehele test binnen ± 20% van de nominale of de
gemeten oorspronkelijke concentratie is gebleven, mogen de resultaten worden gebaseerd op de nominale of
gemeten waarden.

Monsters moeten mogelijk worden gefilterd (bijvoorbeeld met een 0,45µm poriëngrootte) of gecentrifugeerd.
Centrifugatie verdient de voorkeur. Als het testmateriaal echter niet aan filters adsorbeert, is filtratie mogelijk
een geschikt alternatief.

In de loop van de test moet het gehalte aan opgeloste zuurstof, de pH en de temperatuur in alle testbakken
worden gemeten. De totale hardheid, alkaliteit en (voorzover relevant) het zoutgehalte moeten worden gemeten
in de bakken met de controlegroepen en in één bak met de hoogste concentratie teststof. Het zuurstofgehalte en
(voorzover relevant) het zoutgehalte moeten tijdens de test ten minste drie keer worden gemeten (aan het begin,
omstreeks het midden en aan het eind). Bij semi-statische tests is het raadzaam het opgeloste zuurstofgehalte
vaker te meten, bij voorkeur voor en na elke waterverversing of minimaal één keer per week. De pH moet bij
semi-statische (verversings) tests voor en na elke waterverversing worden gemeten en bij doorstroomtests
minimaal één keer per week. De hardheid en alkaliteit moeten per test eenmaal worden gemeten. De
temperatuur moet bij voorkeur in ten minste één testbak continu worden gecontroleerd.



1.8.6 Waarnemingen

Gewicht: Aan het eind van de test moet van alle overlevende vissen het natte gewicht (drooggedept) worden
gewogen, hetzij per testbak of afzonderlijk. Het gezamenlijk wegen van alle vissen in een testbak verdient de
voorkeur boven het afzonderlijk wegen van de vissen waarbij elke vis eerst moet worden gemerkt. Wanneer elke vis
apart wordt gewogen om de specifieke groeisnelheid van de afzonderlijke vissen te kunnen bepalen, mag de
toegepaste merkmethode geen stress veroorzaken bij de vissen (alternatieven voor koudmerken kunnen wenselijk
zijn, bijvoorbeeld het gebruik van een fijne, gekleurde vislijn).

De vissen moeten gedurende de test dagelijks wordenonderzocht. Als er een externe afwijking (zoals
bloedingen of ontkleuring) of afwijkend gedrag wordt geconstateerd, moet dit worden genoteerd. Ook de sterfte
moet worden geregistreerd en de dode vissen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. Dode vissen worden
niet vervangen. Als de aanbevolen densiteit en bezettingsgraad worden aangehouden, wordt namelijk
voorkomen dat veranderingen in het aantal vissen per bak de groei beïnvloeden. Het rantsoen moet echter wel
worden aangepast.

2. GEGEVENS EN RAPPORTAGE

2.1 BEWERKING VAN DE RESULTATEN

Het is wenselijk om bij de opzet en analyse van de test een statisticus te betrekken omdat de methode een
aanzienlijke variatie in de opzet van het experiment toelaat, bijvoorbeeld in het aantal testkamers, het aantal
testconcentraties, het aantal vissen, enz. Gezien de beschikbare opties in de opzet van de test, worden hier geen
richtlijnen voor de statistische procedures gegeven.

Als het sterftecijfer in een testbak hoger is dan 10 %, mag voor deze bak geen groeisnelheid worden berekend.
Wel moet worden gerapporteerd wat het sterftecijfer per testconcentratie is.

Het belangrijkste concept van deze test is het bepalen van de specifieke groeisnelheid r tussen tijdstip t1 en
tijdstip t2, ongeacht de methode die wordt toegepast om de gegevens te analyseren. Deze snelheid kan op
verschillende manieren worden gedefinieerd, afhankelijk van het feit of de vissen afzonderlijk gemarkeerd zijn
dan wel of er een bakgemiddelde vereist is.
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waarbij

r1 = specifieke groeisnelheid van een afzonderlijke vis

r2 = gemiddelde specifieke groeisnelheid per bak

r3 = pseudo-specifieke groeisnelheid

w1, w2 = gewicht van een bepaalde vis op het tijdstip t1 respectievelijk t2

loge w1 = logaritme van het gewicht van een afzonderlijke vis aan het begin van deonderzoeksperiode

loge w2 = logaritme van het gewicht van een afzonderlijke vis aan het eind van deonderzoeksperiode

loge w1 = gemiddelde van de logaritmen van de waarden w1 voor de vissen in de bak aan het begin van de
onderzoeksperiode

loge w2 = gemiddelde van de logaritmen van de waarden w2 voor de vissen in de bak aan het eind van de
onderzoeksperiode

t1, t2 = tijd (dag) bij het begin en eind van deonderzoeksperiode

r1, r2, r3 kunnen voor de periode van dag 0-28 worden berekend en, indien van toepassing (d.w.z. als op dag 14
metingen zijn uitgevoerd), voor de periode van dag 0-14 en dag 14-28.

2.1.1 Analyse van de resultaten met de regressiemethode (concentratie-reactie-model)

Met deze analysemethode wordt een nuttig rekenkundig verband gelegd tussen de specifieke groeisnelheid en de
concentratie, waardoor het mogelijk is de ‘ECx’ te ramen, d.w.z. elke willekeurige EC-waarde. Deze
analysemethode maakt de berekening van r voor afzonderlijke vissen (r1) overbodig. In plaats daarvan kan de
analyse worden gebaseerd op de gemiddelde waarde van r per bak (r2). De voorkeur gaat uit naar de laatste
methode, mede omdat deze geschikter is voor kleine vissoorten.

De gemiddelde specifieke groeisnelheden per bak (r2) moeten grafisch worden uitgezet tegen de concentratie,
zodat de concentratie-reactie-relatie tot uitdrukking komt.

Voor het uitdrukken van de relatie tussen r2 en de concentratie moet een geschikt model worden gekozen. De
keuze moet worden beargumenteerd.

Als elke bak een oneven aantal vissen bevat, moet de passingsprocedure, hetzij eenvoudig of niet-lineair,
worden gewogen zodat rekening wordt gehouden met de oneven aantallen.

Met behulp van de passingsmethode voor het model moet een raming gemaakt kunnen worden van bijvoorbeeld
de EC20 en van de bijbehorende dispersie (hetzij standaardafwijking of betrouwbaarheidsinterval). De grafiek
van het gepaste model moet worden weergegeven in relatie tot de gegevens zodat de mate waarin het model
past, zichtbaar wordt (8)(18)(19)(20).



2.1.2 Analyse van de resultaten voor de raming van de LOEC

Als bij de test gebruik is gemaakt van replicaatbakken voor alle concentratieniveaus, kan de LOEC worden
geraamd aan de hand van een variantieanalyse (ANOVA) van de gemiddelde specifieke groeisnelheid per bak
(zie punt 2.1), gevolgd door een geschikte methode (bijvoorbeeld de test van Dunnet of Williams
(12)(13)(14)(21)) voor het vergelijken van de gemiddelde r voor elke concentratie met de gemiddelde r van de
controlegroepen om de laagste concentratie vast te stellen waarbij dit verschil bij een waarschijnlijkheidsgrens
van 0,05 significant is. Als niet wordt voldaan aan de vereiste voorwaarden voor parametermethoden - niet-
normale verdeling (bijvoorbeeld de test van Shapiro-Wilk) of heterogene variantie (test van Barlett) - moet
worden overwogen om de gegevens te transformeren om varianties te homogeniseren alvorens de ANOVA of
een gewogen ANOVA uit te voeren.

Als bij de test niet voor elke concentratie een replicaatbak is gebruikt, zal eenANOVA gebaseerd op bakken
ongevoelig of zelfs onmogelijk zijn. In dat geval kan er als tussenoplossing voor worden gekozen de ANOVA te
baseren op de pseudo-specifieke groeisnelheid r3 van afzonderlijke vissen.

De gemiddelde r3 voor elke testconcentratie kan vervolgens worden vergeleken met de gemiddelde r3 van de
controlegroepen. Vervolgens kan de LOEC op dezelfde manier worden vastgesteld als hierboven is beschreven.
Het is belangrijk dat wordt onderkend dat deze methode geen rekening houdt met, of bescherming biedt tegen,
variabiliteit tussen de bakken, behalve die welke wordt veroorzaaktdoor de variabiliteit tussen de afzonderlijke
vissen. Bij eerdere onderzoeken is echter gebleken (8) dat de variabiliteit tussen de bakken erg klein is
vergeleken met de variabiliteit in de bakken (d.w.z. tussen de vissenonderling). Als de vissen niet afzonderlijk
worden geanalyseerd, moet de methode voor het vaststellen van de uitbijter worden vermeld samen met de reden
waarom deze methode wordt gebruikt.

2.2 INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN

De resultaten moeten met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd als de gemeten toxische
concentraties in de testoplossingen in de buurt liggen van de detectiegrens van de analysemethode, of, bij semi-
statische tests, als de concentratie van de teststof afneemt in de periode na het bereiden van de oplossing en vóór
het verversen.

2.3 TESTRAPPORT

In het testrapport moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

2.3.1 Teststof:

— fysiek voorkomen en relevante fysisch-chemische kenmerken;

— chemische identificatiegegevens, voorzover relevant met inbegrip van de zuiverheid en de
analysemethode voor het bepalen van de teststof.



2.3.2 Diersoort:

— wetenschappelijke naam, eventueel

— stam, grootte, leverancier, eventuele voorbehandelingen, enz.

2.3.3 Testomstandigheden:

— toegepaste testprocedure (bijvoorbeeld semi-statisch/verversing, doorstroom, densiteit, bezettingsgraad,
enz.);

— testopzet (bijvoorbeeld het aantal testbakken, testconcentraties en replicaten, en het aantal vissen per
bak);

— wijze waarop de stamoplossingen werden bereid en verversingsfrequentie (indien een ontsluitingsmiddel
is gebruikt, moet de concentratie daarvan worden vermeld);

— de nominale testconcentraties, de gemiddelden van de in de testbakken gemeten waarden en de
standaardafwijkingen, de methode waarmee zij zijn bepaald, en gegevens waaruit blijkt dat de resultaten
van de metingen betrekking hebben op de concentraties van de teststof in de oplossing;

— kenmerken van het verdunningswater: pH, hardheid, alkaliteit, temperatuur, gehalte aan opgeloste
zuurstof, residueel chloorgehalte (indien gemeten), totale hoeveelheid organische koolstof, zwevende
deeltjes, zoutgehalte van het testmedium (indien gemeten), alsmede de resultaten van eventuele andere
metingen;

— waterkwaliteit in de testbakken: pH, hardheid, temperatuur en gehalte aan opgeloste zuurstof;

— gedetailleerde gegevens over de voeding (bijvoorbeeld het type voedsel, de leverancier, het rantsoen en de
frequentie).

2.3.4 Resultaten:

— gegevens waaruit blijkt dat de controlegroepen voldeden aan het validiteitscriterium voor overleving, en
gegevens over de sterfte bij de verschillende testconcentraties;

— toegepaste technieken voor statistische analyse, statistieken gebaseerd op replicaten of vissen,
verwerking van de gegevens en beweegredenen voor het gebruik van deze technieken;

— tabelgegevens over het afzonderlijke gewicht en het gemiddelde gewicht van de vissen op dag 0, 14
(indien gemeten) en 28, waarden met betrekking tot de gemiddelde of pseudo-specifieke groeisnelheid
(afhankelijk van wat van toepassing is) per bak voor de periode van dag 0-28 of eventueel dag 0-14 en
14-28;

— resultaten van de statistische analyse (d.w.z. regressieanalyse of ANOVA), bij voorkeur in grafische en
tabelvorm weergegeven en de LOEC (p = 0,05) en NOEC of ECx met, indien mogelijk, de bijbehorende
standaardafwijkingen;

— gevallen van abnormale reacties bij de vissen en zichtbare effecten die werden veroorzaaktdoor de
teststof.
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AANHANGSEL 1

AANBEVOLEN VISSOORTEN VOOR DE TEST EN GESCHIKTE TESTOMSTANDIGHEDEN

Vissoort Aanbevolen
bereik van de
testtempera-

tuur ( oC)

Fotoperiode

(uren)

Aanbevolen
bereik voor

begingewicht van
de vissen (g)

Aanbevolen
meetnauwkeu-

righeid

Densiteit (g/l) Bezettings-
graad per liter)

Voedsel Testduur
(dagen)

Aanbevolen
vissoorten:

Oncorhynchus mykiss

Regenboogforel

12,5 – 16,0 12 – 16 1 – 5 tot op 100 mg 1,2 – 2,0 4 Droog merkvoer
van zalmachtig

broedsel

≥ 28

Andere goed
gedocumenteerde

vissoorten:

Danio rerio

Zebravis

21 – 25 12 – 16 0,050 – 0,100 tot op 1 mg 0,2 – 1 5 – 10 Levend voedsel
(Brachionus

Artemia)

≥ 28

Oryzias latipes

rijstvis (Medaka)

21 – 25 12 – 16 0,050 – 0,100 tot op 1 mg 0,2 – 1,0 5 – 20 Levend voedsel
(Brachionus

Artemia)

≥ 28



AANHANGSEL 2

ENKELE CHEMISCHE KENMERKEN VAN GESCHIKT VERDUNNINGSWATER

STOF CONCENTRATIES

Vaste deeltjes

Totaalgehalte aan organische koolstof

Niet-geïoniseerde ammonia

Restchloorgehalte

Totaalgehalte aan organofosfor-pesticiden

Totaalgehalte aan organochloor-pesticiden en
polychloorbifenylen

Totaalgehalte aan organisch chloor

< 20 mg/l

< 2 mg/l

< 1 µg/l

< 10 µg/l

< 50 ng/l

< 50 ng/l

< 25 ng/l



AANHANGSEL 3

LOGARITMISCHE REEKS CONCENTRATIES DIE GESCHIKT ZIJN VOOR DE
TOXICITEITSTEST (9)

Kolom (aantal concentraties tussen 100 en 10 of tussen 10 en 1)*

1 2 3 4 5 6 7

100 100 100 100 100 100 100

32 46 56 63 68 72 75

10 22 32 40 46 52 56

3,2 10 18 25 32 37 42

1,0 4,6 10 16 22 27 32

2,2 5,6 10 15 19 24

1,0 3,2 6,3 10 14 18

1,8 4,0 6,8 10 13

1,0 2,5 4,6 7,2 10

1,6 3,2 5,2 7,5

1,0 2,2 3,7 5,6

1,5 2,7 4,2

1,0 1,9 3,2

1,4 2,4

1,0 1,8

1,3

1,0

* Uit de kolom kan een reeks van vijf (of meer) opeenvolgende concentraties worden gekozen. De
klassemiddenwaarden tussen de concentraties in kolom (x) worden verkregen uit kolom (2x + 1). De waarden in
de tabel staan voor concentraties uitgedrukt in percentage per volume of in gewicht (mg/l ofµg/l). De waarden
kunnen waar nodig worden vermenigvuldigd met of gedeeld door elke tiende macht. Kolom 1 kan worden
gebruikt als er veel onduidelijkheid bestaat over het toxiciteitsniveau.



C.15. VIS, KORTETERMIJN-TOXICITEITSTEST OP EMBRYONALE

EN LARVESTADIA (SAC-FRY)

1. METHODE

Deze kortetermijn-toxiciteitstest is overgenomen van OESO TG 212 (1998).

1.1 INLEIDING

Deze kortetermijn-toxiciteitstest op de embryonale en larvestadia van de vis is een kortetermijntest waaraan de
levensstadia vanaf het pasbevruchte ei tot en met de larvetijd worden blootgesteld. Tijdens de test wordt er geen
voedsel toegediend. De test moet daarom worden beëindigd terwijl de larve zich nog voedt aan de dooierzak.

Het doel van de test is het bepalen van letale en, tot op zekere hoogte, subletale effecten van chemicaliën op de
specifieke stadia van de geteste diersoort. De test kan nuttige informatie bieden omdat deze (a) een brug kan
vormen tussen letale en subletale tests, (b) kan dienen als screeningtest voor een volledige test over de eerste
levensfase of voor een chronische-toxiciteitstest en (c) kan worden gebruikt voor het testen van vissoorten
waarbij de normale technieken die worden gebruikt niet voldoende geavanceerd zijn voor het testen van de
overgangsperiode van endogene tot exogene voeding.

Het is belangrijk om te weten dat alleen tests die alle stadia van de levenscyclus van een vis omvatten een
betrouwbare schatting kunnen geven van de chronische toxiciteit van chemicaliën bij vissen. Tevens moet men
zich realiseren dat een test die niet alle stadia omvat minder gevoelig is en dat daarmee ook de chronische
toxiciteit kan worden onderschat. Daarom wordt verwacht dat de embryo- en larvetest minder gevoelig is dan
een volledige test over de eerste levensfase , met name ten opzichte van zeer lipofiele chemicaliën (log Pow > 4)
en chemicaliën met een bepaalde toxische werking. Kleinere verschillen in de gevoeligheid tussen de twee tests
zijn echter te verwachten bij chemicaliën met een niet-specifieke, narcotische werking (1).

Vóór de publicatie van deze test is de meeste ervaring met deze embryo- en larvetest opgedaan met de
zoetwatervisDanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae - algemene naam: zebravis). Meer
gedetailleerde informatie over het uitvoeren van tests met deze vissoort is te vinden in aanhangsel 1. Het gebruik
van andere vissoorten waarmee ook ervaring is opgedaan, is echter ook toegestaan (tabel 1).

1.2 DEFINITIES

Lowest Observed Effect Concentration (LOEC):de laagste geteste concentratie van een teststof waarbij de
stof een significant effect (p < 0,05) heeft vergeleken met de controlegroep. Alle testconcentraties boven de
LOEC moeten een schadelijk effect hebben dat gelijk is aan of groter is dan de LOEC.

No Observed Effect Concentration (NOEC):de testconcentratie direct onder de LOEC.



1.3 PRINCIPE VAN DE TEST

De embryonale en larvestadia van de vis worden blootgesteld aan een reeks concentraties van de in water
opgeloste teststof. Binnen het protocol kan men kiezen tussen een semi-statische procedure en een
doorstroomprocedure. De keuze hangt af van het type teststof. De test begint met het plaatsen van de bevruchte
eitjes in de testkamers en eindigt vlak voordat dedooierzak van welke larve dan ook in een van de testkamers
volledig is verbruikt of voordat er sterfte optreedt door verhongering in de controlegroep. Vervolgens worden de
letale of subletale effecten vastgesteld en vergeleken met de controlewaarden zodat de LOEC en NOEC kunnen
worden vastgesteld. De effecten kunnen ook worden geanalyseerd met een regressiemodel, zodat kan worden
ingeschat wat de concentratie is die een gegeven procentueel effect kan opleveren (d.w.z. LC/ECx, waarbij x
een bepaald % effect is).

1.4 GEGEVENS OVER DE TESTSTOF

Resultaten van een acute toxiciteitstest (zie methode C. 1), bij voorkeur met dezelfde vissoort als in deze test is
gebruikt, moeten beschikbaar zijn. De resultaten kunnen van pas komen bij het selecteren van de juiste reeks
testconcentraties in de test die betrekking heeft op de eerste levensfase. De oplosbaarheid in water (inclusief de
oplosbaarheid in testwater) en de dampspanning van de teststof moeten bekend zijn. Er moet een betrouwbare,
analytische methode, met een bekende en gerapporteerde nauwkeurigheid en detectiegrens, beschikbaar zijn
voor de kwantitatieve bepaling van de stof in de testoplossingen.

De gegevens over de teststof die nuttig zijn bij het bepalen van de testomstandigheden zijn de structuurformule,
de zuiverheid van de stof, de stabiliteit van de stof in licht, de stabiliteitonder de testcondities, pKa, Pow en de
resultaten van een onderzoek naar de mate van gemakkelijke biologische afbreekbaarheid (zie methode C. 4).

1.5 GELDIGHEID VAN DE TEST

Een test is alleen geldig als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

— het totale percentage bevruchte eitjes in de controlegroep en eventueel in de bakken met alleen het
oplosmiddel dat de test overleeft, moet groter of gelijk zijn aan de minimale percentages in aanhangsel
2 en 3;

— het gehalte aan opgeloste zuurstof moet gedurende de gehele test tussen 60 % en 100 % van de
verzadigingswaarde van lucht liggen;

— het verschil in watertemperatuur tussen de testkamers en tussen de opeenvolgende dagen mag op geen
enkel moment van de test groter zijn dan± 1,5 °C. Tevens mag de watertemperatuur niet hoger of lager
zijn dan het temperatuurbereik dat voor de vissoort wordt gespecificeerd (aanhangsel 2 en 3).

1.6 BESCHRIJVING VAN DE TESTMETHODE

1.6.1 Testkamers

Voor de test mogen glazen bakken en bakken van ander chemisch inert materiaal worden gebruikt. De grootte
van de bakken moet geschikt zijn voor de beoogde densiteit (zie punt 1.7.1.2). Het is aan te bevelen de
testkamers willekeurig in het testgebied te plaatsen. Als er systematische effecten in het laboratorium optreden
die kunnen worden beheerst door het gebruik van blokken, verdient een willekeurig blokontwerp waarbij in elk
blok alle behandelingen plaatsvinden de voorkeur boven een compleet willekeurig ontwerp. Als er wordt
gebruikgemaakt van blokken, moet hier bij de gegevensanalyse rekening mee worden gehouden. De testkamers
moeten worden beschermd tegen ongewenste invloeden van buitenaf.



1.6.2 Keuze van de vissoort

In tabel 1A staan de aanbevolen vissoorten. Dit sluit het gebruik van andere vissoorten niet uit (voorbeelden in
tabel 1B), maar de testprocedure moet wellicht worden aangepast teneinde passende testomstandigheden te
creëren. Als er wordt gekozen voor een andere vissoort, moet worden aangegeven waarom er voor deze soort is
gekozen en tevens worden gerapporteerd welke experimentele methode wordt toegepast.

1.6.3 Leefomstandigheden van de broedvis

Meer informatie over de relatief beste leefomstandigheden voor de broedvissen vindt u in OESO TG 2101 en in
de referenties (2)(3)(4)(5)(6).

1.6.4 Omgaan met embryo’s en larven

Embryo’s en larven kunnen binnen de hoofdbak worden onderverdeeld in kleinere bakken die zijn voorzien van
gaaswanden waardoor de testoplossing vrij door de hoofdbak kan stromen. Een niet-turbulente stroming in deze
kleine bakken kan worden verkregen door deze aan een arm te hangen die ze op en neer beweegt en
tegelijkertijd de organismenonder water houdt. Ook kan worden gebruikgemaakt van een sifon-spoelsysteem.
Bevruchte eitjes van zalmachtigen kunnen op een rek of gaas worden gelegd met gaten die zo groot zijn dat de
larven, nadat ze zijn uitgekomen, er doorheen kunnen vallen. In semi-statische tests waarbij de organismen
dagelijks moeten worden overgeplaatst, kan bij het verwijderen van embryo’s en larven het best gebruik worden
gemaakt van pasteurpipetten (zie paragraaf 1.6.6).

Indien er eihouders, roosters of gaaswerken zijn gebruikt om de eitjes in dehoofdbak op hun plaats te houden,
moeten deze worden verwijderd zodra de larven uitkomen1. Stukken gaas die voorkomen dat vissen ontsnappen,
mogen niet worden verwijderd. Als larven moeten worden overgeplaatst, mogen ze niet worden blootgesteld aan
lucht en mogen er geen netten worden gebruikt om de vissen uit de eihouders te halen (deze waarschuwing is
mogelijk niet van toepassing op sommige minder fragiele vissoorten, zoals de karper). Het moment van
overplaatsing is afhankelijk van de vissoort. Soms is overplaatsing nietnodig. Voor de semi-statische techniek
mogen bekers of lage bakjes worden gebruikt. Indien nodig worden de bekers vlak boven de bodem voorzien
van een stukje gaas. Als het volume van deze bakjes voldoet aan de densiteitvereisten (zie 1.7.1.2), is het
overplaatsen van de embryo’s of larven mogelijk nietnodig.

1.6.5 Water

Water dat voldoet aan de chemische kenmerken van geschikt verdunningswater zoals vermeld in aanhangsel 4
en waarin de gekozen vissoort minstens zo goed kan overleven als in het water dat wordt beschreven in de
aanhangsels 2 en 3, is geschikt als testwater. Gedurende de testperiode moet de waterkwaliteit constant zijn. De
pH-waarde mag niet meer dan ± 0,5 pH-eenheden schommelen. Om ervoor te zorgen dat het verdunningswater
de testresultaten niet noemenswaardig beïnvloedt (bijvoorbeeld door complexvorming met de teststof) en geen
ongunstige invloed heeft op de conditie van de broedvissen, moeten regelmatig monsters worden genomen en
geanalyseerd. Zware metalen (bijvoorbeeld Cu, Pb, Zn, Hg, Cd en Ni), de belangrijkste anionen en kationen
(bijvoorbeeld Ca, Mg, Na, K, Cl en SO4), bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld totaalgehalte aan organofosfor-
pesticiden en totaalgehalte aan organochloor-pesticiden) en het totaalgehalte aan organische koolstof en
zwevende deeltjes moeten bijvoorbeeld om de drie maanden worden bepaald als van het verdunningswater
bekend is dat het een relatief constante kwaliteit heeft. Indien is aangetoond dat de waterkwaliteit gedurende ten
minste één jaar constant blijft, zijn minder frequente bepalingen en langere intervallen (bijvoorbeeld zes
maanden) toelaatbaar.

1 OESO, Paris; 1992, Test Guideline 210, " Fish, Early-life Stage Toxicity Test".



1.6.6 Testoplossingen

De testoplossingen met de gekozen concentraties worden bereid door verdunning van een stamoplossing.

De stamoplossing wordt bij voorkeur bereid door eenvoudig mengen en schudden van de teststof in het
verdunningswater met mechanische middelen (bijvoorbeeld door te roeren of met ultrasone trillingen). Voor het
maken van een stamoplossing van een passende concentratie kunnen verzadigingskolommen
(oplosbaarheidskolommen) worden gebruikt. Het gebruik van oplosmiddelen of dispergeermiddelen
(ontsluitingsmiddelen) verdient geen aanbeveling; niettemin kan dit in bepaalde gevallen nodig zijn om een
stamoplossing van een passende concentratie te verkrijgen. Voorbeelden van passende oplosmiddelen zijn
ethanol, methanol, dimethylformamide en triethyleenglycol. Voorbeelden van passende dispergeermiddelen zijn
Cremophor RH40, Tween 80, 0,01 % methylcellulose en HCO-40. Als gemakkelijk biologisch afbreekbare
agentia (bijvoorbeeld aceton) en/of zeer vluchtige stoffen worden gebruikt, moet worden gewaakt voor
problemen die zich als gevolg van bacteriegroei in de doorstroomtests kunnen voordoen. Indien wordt
gebruikgemaakt van een ontsluitingsmiddel, mag dit geen grote invloed hebben op de overlevingskansen en
geen zichtbaar negatief effect hebben op de vroege levensstadia, hetgeen blijkt uit de controle met uitsluitend
oplosmiddel. Het gebruik van deze stoffen moet echter te allen tijde zoveel mogelijk worden vermeden.

Voor de semi-statische techniek kunnen twee verschillende verversingsprocedures worden toegepast; (i) er
worden nieuwe testoplossingen bereid in schone bakken en levende eitjes en larven worden in een kleine
hoeveelheid oude oplossing voorzichtig naar de nieuwe schone bakken overgeplaatst waarbij blootstelling aan
lucht moet worden vermeden, of (ii) de organismen blijven in de bakken terwijl een deel van het testwater
(minimaal driekwart) wordt ververst. De verversingsfrequentie hangt af van de stabiliteit van de teststof, maar
dagelijks verversen van water wordt aanbevolen. Als uit eerdere stabiliteitstests (zie punt 1.4) blijkt dat de
concentratie van de teststof gedurende de verversingsperiode niet stabiel blijft (d.w.z. buiten 80 - 120 % van de
nominale concentratie valt of onder 80 % van de gemeten oorspronkelijke concentratie), moet worden
overwogen om over te gaan op een doorstroomtest. In elk geval moet erop worden toegezien dat de larven
tijdens de verversingsprocedure geen stressondervinden.

Voor doorstroomtests is een systeem vereist dat de stamoplossing van de teststof continu verdeelt en verdunt en
ervoor zorgt dat de testkamers de juiste testconcentratie krijgen toegediend (bijvoorbeeld met een doseerpomp,
mechanisme voor evenredige verdunning of saturatorsysteem). De stroomsnelheid van de stamoplossingen en
het verdunningswater moet regelmatig, bij voorkeur dagelijks, worden gecontroleerd en mag gedurende de
gehele test hooguit 10 % afwijken. Een stroomsnelheid die overeenkomt met ten minste vijf testkamervolumes
per 24 uur is wenselijk (2).

1.7 PROCEDURE

Voor informatie over de resultaten van de toxiciteitstest met visembryo’s en -larven kunt u de bestaande
literatuur raadplegen. De literatuurlijst van deze tekst bevat enkele voorbeelden (7)(8)(9).

1.7.1 Blootstellingsomstandigheden

1.7.1.1 Duur

De test moet bij voorkeur worden gestart binnen 30 minuten na de bevruchting van de eitjes. De embryo’s
worden in de testoplossing geplaatst vóór, of zo snel mogelijk na, het begin van het blastodiscus-stadium en
altijd vóór het begin van het gastrulastadium. Als de eitjes afkomstig zijn van een commerciële leverancier, is
het niet altijd mogelijk de test direct na de bevruchting te starten. Omdat de gevoeligheid van de test sterk kan
worden beïnvloed door het uitstellen van de start, moet de test binnen 8 uur na de bevruchting worden gestart.
Omdat de larven gedurende de periode van blootstelling niet worden gevoederd, moet de test worden beëindigd
voordat een van de larven, ongeacht in welke testkamer, de dooierzak volledig heeft verbruikt of voordat er
sterfte door verhongering optreedt binnen de controlegroep. De duur hangt af van de vissoort die wordt gebruikt.
In aanhangsel 2 en 3 wordt voor een aantal vissoorten de aanbevolen testduur biologisch vermeld.



1.7.1.2 Densiteit

Het aantal bevruchte eitjes aan het begin van de test moet toereikend zijn om te kunnen voldoen aan de
statistische vereisten. De eitjes moeten willekeurig worden verdeeld over de verschillende behandelingen.
Daarbij moeten minimaal 30 bevruchte eitjes, gelijk of zo gelijk mogelijk (bij bepaalde vissoorten is het
namelijk moeilijk om een gelijk aantal per groep te verkrijgen) over ten minste drie replicaat-testkamers
verdeeld, per concentratie worden gebruikt. De densiteit (biomassa per volume testoplossing) moet zo laag zijn
dat het gehalte aan opgeloste zuurstof van minimaal 60 % van de luchtverzadigingswaarde zonder beluchting in
stand kan worden gehouden. Bij doorstroomtests wordt een densiteit van maximaal 0,5 g/l per 24 uur en
maximaal 5 g/l oplossing op een willekeurig moment(2) aanbevolen.

1.7.1.3 Licht en temperatuur

De fotoperiode en testwatertemperatuur moeten worden afgestemd op de gekozen vissoort (aanhangsel 2 en 3).
Gebruik voor het controleren van de temperatuur desgewenst een extra testbak.

1.7.2 Testconcentraties

Normaliter zijn er vijf concentraties van de teststofnodig die een constante factor van maximaal 3,2 van elkaar
verschillen. Bij het selecteren van de reeks concentraties moet rekening worden gehouden met de curve van
LC50 tegen blootstellingsperiode tijdens het acute toxiciteitsonderzoek. In bepaalde situaties mogen minder dan
vijf concentraties worden gebruikt, bijvoorbeeld bij een limiettest, en kan het interval tussen de concentraties
worden verkort. Als er minder dan vijf concentraties worden gebruikt, moet hiervoor een geldige reden worden
gegeven. Er mogen geen concentraties van de stof worden gebruikt die hoger zijn dan de LC50 over 96 uur of,
indien dit lager is, 100 mg/l. Tevens mogen stoffen niet boven hun oplosbaarheidsgrens in het testwater worden
getest.

Als een ontsluitingsmiddel wordt gebruikt bij het maken van testoplossingen (zie punt 1.6.6), mag de
uiteindelijke concentratie hiervan in de testbakken niet groter zijn dan 0,1 ml/l en moet de concentratie in alle
bakken gelijk zijn.

1.7.3 Controles

Naast de testreeks moet er een controlegroep worden behandeld met alleen het verdunningswater (eventueel met
replicaat) en, indien van toepassing, een controlegreep met water waaraan het ontsluitingsmiddel is toegevoegd
(eventueel met replicaat).

1.7.4 Frequentie van de analytische bepalingen en metingen

Tijdens de test worden de concentraties van de teststoffen regelmatig gemeten.

In semi-statische tests waarbij wordt verwacht dat de concentratie van de teststof binnen± 20 % van de
nominale concentratie blijft (d.w.z. binnen het interval van 80 - 120 %; zie punt 1.4 en 1.6.6), is het raadzaam
om in elk geval de hoogste en laagste testconcentraties te analyseren. Doe dit vlak na het bereiden van de
oplossing en vlak vóór het verversen, en ten minste drie keer, verspreid over de test (d.w.z. dat monsters van
dezelfde oplossing moeten worden geanalyseerd - vlak na het bereiden van de oplossing en vlak vóór het
verversen).

Bij tests waarbij niet wordt verwacht dat de concentratie van de teststof binnen± 20 % van de nominale
concentratie blijft (op basis van stabiliteitsgegevens van de stof), moeten alle testconcentraties worden
geanalyseerd. Doe dit vlak na het bereiden en vlak vóór het verversen en volgens dezelfde procedure als
hierboven (d.w.z. ten minste drie keer, verspreid over de test). Deze bepaling van de concentratie van de teststof
vóór het verversen van de oplossing hoeft voor elke testconcentratie slechts bij de oplossing van één
replicaat-bak te gebeuren. Het interval tussen deze metingen mag niet meer dan zeven dagen bedragen. Het is
wenselijk de resultaten te baseren op gemeten concentraties. Als echter kan worden aangetoond dat de
concentratie van de teststof in de oplossing gedurende de gehele test binnen ± 20 % van de nominale of de
gemeten oorspronkelijke concentratie is gebleven, mogen de resultaten worden gebaseerd op de nominale of
gemeten oorspronkelijke waarden.



Bij doorstroomtests is een soortgelijke procedure als hierboven van toepassing (maar de meting van ‘oude’
oplossingen is niet van toepassing). Als de testduur echter langer is dan zeven dagen, is het mogelijk verstandig
het aantal monsternemingen tijdens de eerste week te verhogen (bijvoorbeeld drie meetreeksen), zodat men
zeker weet dat de testconcentraties stabiel blijven.

Monsters moeten mogelijk worden gecentrifugeerd of gefilterd (bijvoorbeeld met een 0,45µm poriëngrootte).
Omdat echter kennelijk noch centrifugatie noch filtratie een volledige scheiding van de biologisch beschikbare
en de biologisch niet-beschikbare fractie van de teststof garandeert, kunnen deze behandelingen wellicht niet
altijd op de monsters worden toegepast.

In de loop van de test moet het gehalte aan opgeloste zuurstof, de pH en de temperatuur in alle testbakken
worden gemeten. De totale hardheid en (voorzover relevant) het zoutgehalte moeten worden gemeten in de
bakken met de controlegroepen en in één bak met de hoogste concentratie teststof. Het zuurstofgehalte en
(voorzover relevant) het zoutgehalte moeten tijdens de test ten minste drie keer worden gemeten (aan het begin,
omstreeks het midden en aan het eind). Bij semi-statische tests is het raadzaam het opgeloste zuurstofgehalte
vaker te meten, bij voorkeur voor en na elke waterverversing of minimaal één keer per week. De pH moet bij
semi-statische tests voor en na elke waterverversing worden gemeten en bij doorstroomtests minimaal één keer
per week. De hardheid moet gedurende de test eenmaal worden gemeten. De temperatuur moet dagelijks worden
gemeten en bij voorkeur in één testbak continu worden gecontroleerd.

1.7.5 Waarnemingen

1.7.5.1 Stadium van embryonale ontwikkeling

Het embryonale stadium (d.w.z. het gastrulastadium) bij het begin van de blootstelling aan de teststof moet zo
nauwkeurig mogelijk worden vastgeseld. Hiervoor kan een representatief monster van eitjes worden gebruikt
die afdoende zijn gefixeerd en geklaard. Voor een beschrijving en afbeeldingen van de embryonale stadia kan
ook de literatuur worden geraadpleegd (2)(5)(10)(11).

1.7.5.2 Uitkomen en overleven

Minimaal één keer per dag moet uitkomen en overleven worden geobserveerd en de aantallen geregistreerd. Het
is mogelijk wenselijk om aan het begin van de test vaker te kijken (bijvoorbeeld elke 30 minuten gedurende de
eerste drie uur), omdat in sommige gevallen de overlevingstijden relevanter zijn dan het aantaldode diertjes
(bijvoorbeeld als er sprake is van acute toxische effecten). Dode embryo’s en larven moeten direct nadat ze
worden opgemerkt, worden verwijderd, omdat ze snel kunnen ontbinden. Het verwijderen van dode organismen
moet zeer voorzichtig gebeuren om aanstoten en beschadigen van naastgelegen eitjes/larven te voorkomen. Deze
zijn namelijk uitermate fragiel en gevoelig. De criteria voor ‘dood’ variëren per stadium:

— eitjes: met name in de eerste stadia duidelijk minderdoorzichtig en een verandering van kleur als gevolg
van coagulatie en/of precipitatie van proteïne, hetgeen resulteert in een wit ondoorschijnend uiterlijk

— embryo’s: geen embryonale beweging en/of geen hartslag en/of ontkleuring en afname van
doorzichtigheid bij soorten die als embryo gewoonlijk doorzichtig zijn;

— larven: onbeweeglijkheid en/of geen ademhaling en/of geen hartslag en/of witteondoorschijnende kleur
van het centrale zenuwstelsel en/of geen reactie op een mechanische prikkel.



1.7.5.3 Afwijkend uiterlijk

Het aantal larven met een afwijkende lichaamsvorm en/of pigmentatie en de fase van het verbruik van de
dooierzak moeten regelmatig, afhankelijk van de duur van de test en de aard van de afwijking, worden
gerapporteerd. Embryo’s en larven met een afwijking kunnen van nature voorkomen en bij sommige vissoorten
kan het aantal oplopen tot enkele procenten van de controlegroep(en). Dieren met een afwijking mogen alleen
uit de testbakken worden verwijderd als ze dood zijn.

1.7.5.4 Afwijkend gedrag

Afwijkingen, zoals hyperventilatie,ongecoördineerd zwemmen en atypische onbeweeglijkheid, moeten
regelmatig, afhankelijk van deduur van de test, worden gerapporteerd. Hoewel het moeilijk is deze effecten te
kwantificeren, kunnen ze (indien waargenomen) helpen bij de interpretatie van de sterftecijfers doordat ze
informatie geven over de toxische werking van de teststof.

1.7.5.5 Lengte

Het is wenselijk om aan het eind van de test de lengte van elk organisme te meten. Hierbij kunnen de
standaardlengte, de vorklengte en de totale lengte worden gemeten. Als er echter vinrot in de staart of vinerosie
is opgetreden, moet de standaardlengte worden gemeten. Over het algemeen moet de variatiecoëfficiënt voor de
lengte van replicaat-organismen in de controlegroepen van een goed uitgevoerde test≤ 20 % zijn.

1.7.5.6 Gewicht

Aan het eind van de test kan van elk organisme het gewicht worden gemeten; het droge gewicht (24 uur bij
60 °C) heeft de voorkeur boven het natte gewicht (drooggedept). Over het algemeen moet de variatiecoëfficiënt
voor het gewicht van replicaat-organismen in de controlegroepen van een goed uitgevoerde test≤ 20 % zijn.

Deze waarnemingen resulteren in de volgende gegevens die alle voor een deel kunnen worden gebruikt voor een
statistische analyse:

— cumulatieve sterfte;

— aantal gezonde larven aan het eind van de test;

— tijd van begin uitkomen eitjes tot eind uitkomen eitjes (d.w.z. 90 % van de eitjes in elke
replicaatbak);

— aantal larven dat per dag uitkomt;

— lengte (en gewicht) van overlevende organismen aan eind van de test;

— aantal larven dat misvormd is of een afwijking vertoont;

— aantal larven dat afwijkend gedrag vertoont.



2. GEGEVENS EN RAPPORTAGE

2.1 BEWERKING VAN DE RESULTATEN

Het is wenselijk om bij de opzet en analyse van de test een statisticus te betrekken omdat de methode een
aanzienlijke variatie in de opzet van het experiment toelaat, bijvoorbeeld in het aantal testkamers, het aantal
testconcentraties, het oorspronkelijk aantal bevruchte eitjes en de gemeten parameters. Gezien de beschikbare
opties in de opzet van de test, worden hier geen richtlijnen voor de statistische procedures gegeven.

Als de LOEC/NOEC wordt bepaald, moet de variatie binnen elke set replicaatbakken worden geanalyseerd met
behulp van ANOVA (variantie-analyse) of kruistabellen. Bij het maken van een meervoudige vergelijking
tussen de resultaten van de afzonderlijke concentraties en de resultaten van de controlegroepen, komt de
methode van Dunnett mogelijk goed van pas (12)(13). Er zijn ook andere bruikbare methoden beschikbaar
(14)(15). De omvang van het effect dat met ANOVA of een andere methode kan worden wordt vastgesteld,
(d.w.z. het onderscheidingsvermogen van de test) moet worden berekend en gerapporteerd. Overigens zijn niet
alle waarnemingen die worden vermeld in punt 1.7.5.6 geschikt voor statistische analyse met ANOVA. De
cumulatieve sterfte en het aantal gezonde larven aan het eind van de test kunnen bijvoorbeeld worden
geanalyseerd met probitmethoden.

Als de LC/ECx wordt bepaald, moet er een geschikte curve (of meerdere curven), zoals de logistische curve,
worden bepaald voor de gegevens met behulp van een statistische methode, zoals de kleinste
kwadraten-methode of de niet-lineaire kleinste kwadratenmethode. De curven moeten worden geparametriseerd
zodat LC/ECx en de standaardafwijking direct kunnen worden bepaald. Hierdoor wordt het berekenen van de
betrouwbaarheidsgrenzen van de LC/ECx een stuk eenvoudiger. Tenzij er goede redenen zijn om andere
betrouwbaarheidsniveaus te hanteren, moet een betrouwbaarheid van 95 % aan beide zijden worden
aangehouden. De passingsprocedure moet bij voorkeur een middel bieden waarmee de significantie van de mate
waarin de curve niet past, kan worden berekend. Voor het maken van de curven kunnen grafische methoden
worden gebruikt. Regressieanalyse is geschikt voor alle waarnemingen in punt 1.7.5.6.

2.2 INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN

De resultaten moeten met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd als de gemeten toxische
concentraties in de testoplossingen in de buurt liggen van de detectie van de analysemethode. De resultaten voor
concentraties die de oplosbaarheidsgrens van de teststof in water overschrijden, moeten ook voorzichtig worden
geïnterpreteerd.

2.3 TESTRAPPORT

In het testrapport moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

2.3.1 Teststof:

— fysiek voorkomen en relevante fysisch-chemische kenmerken;

— chemische identificatiegegevens, voorzover relevant met inbegrip van de zuiverheid en de
analysemethode voor het bepalen van de hoeveelheid van de teststof.

2.3.2 Diersoort:

— wetenschappelijke naam, stam, aantal moedervissen (d.w.z. het aantal vrouwtjes dat werd gebruikt voor
het produceren van het benodigde aantal eitjes in de test), herkomst en de methode waarop de bevruchte
eitjes werden verzameld en vervolgens werden behandeld.



2.3.3 Testomstandigheden

— toegepaste testprocedure (bijvoorbeeld semi-statische test of doorstroomtest,tijdsduur vanaf bevruchting
tot start van de test, densiteit, enz.);

— fotoperiode(n);

— testopzet (bijvoorbeeld het aantal testkamers en replicaten, het aantal embryo’s per replicaat);

— wijze waarop de stamoplossingen werden bereid en verversingsfrequentie (indien een ontsluitingsmiddel
is gebruikt, moeten de aard en de concentratie daarvan worden vermeld);

— de nominale testconcentraties, de in de testbakken gemeten waarden met gemiddelden en
standaardafwijkingen en de methode waarmee zij zijn bepaald, en, indien de teststof bij een lagere
concentratie dan in de testsituatie oplosbaar is in water, moet worden aangetoond dat de metingen
betrekking hebben op de concentraties van de stof in de testoplossing;

— kenmerken van het verdunningswater; pH, hardheid, temperatuur, gehalte aan opgeloste zuurstof,
residueel chloorgehalte (indien gemeten), totale hoeveelheid organische koolstof (TOC), zwevende
deeltjes, zoutgehalte van het testmedium (indien gemeten), alsmede de resultaten van eventuele andere
metingen;

— waterkwaliteit in de testbakken: pH, hardheid, temperatuur en gehalte aan opgeloste zuurstof.

2.3.4 Resultaten:

— resultaten van eventuele voorbereidende onderzoeken naar de stabiliteit van de teststof;

— gegevens waaruit blijkt dat de totale overleving in de controlegroepen voldeed aan de
aanvaardbaarheidsnorm voor het gebruikte proefdier (aanhangsel 2 en 3);

— gegevens over de sterfte/overleving tijdens de embryonale en larvestadia en de totale sterfte/overleving;

— aantal dagen waarbinnen de eitjes zijn uitgekomen en aantal uitgekomen eitjes;

— gegevens over lengte (en gewicht);

— gevallen en beschrijving van morfologische afwijkingen (indien aanwezig);

— gevallen en beschrijving van effecten op het gedrag (indien aanwezig);

— statistische analyse en verwerking van de gegevens;

— bij tests die zijn geanalyseerd met ANOVA, de LOEC bij p = 0,05 en de NOEC voor elke reactie die is
vastgesteld, met inbegrip van een beschrijving van de statistische procedures die zijn gebruikt en een
indicatie van de omvang van het waar te nemen effect;

— bij tests die zijn geanalyseerd met regressietechnieken, de LC/ECx en betrouwbaarheidsintervallen, en een
grafiek van het aangepaste model dat werd gebruikt voor de berekening;

— beweegredenen voor eventuele afwijkingen van deze testmethode.
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TABEL 1A: AANBEVOLEN VISSOORTEN VOOR DE TEST

ZOETWATERVISSEN

Oncorhynchus mykiss

Regenboogforel (9)(16)

Danio rerio

Zebravis (7)(17)(18)

Cyprinus caprio

Karper (8)(19)

Oryzias latipes

Japanse rijstvis/Medaka (20)(21)

Pimephales promelas

“Fathead minnow” (8)(22)

TABEL 1B: VOORBEELDEN VAN ANDERE GOED-GEDOCUMENTEERDE
VISSOORTEN DIE AL EENS ZIJN GEBRUIKT

ZOETWATERVISSEN ZOUTWATERVISSEN

Carassius auratus

Goudvis (8)

Menidia peninsulae

“Tidewater silverside” (23)(24)(25)

Lepomis macrochirus

Zonnebaars (8)

Clupea harengus

Haring (24)(25)

Gadus morhua

Kabeljauw (24)(25)

Cyprinodon variegatus

Edelsteen tandkarper (23)(24)(25)



AANHANGSEL 1

RICHTLIJNEN BIJ HET UITVOEREN VAN EEN TOXICITEITSTEST MET EMBRYO’S EN
LARVEN (SAC-FRY) VAN DE ZEBRAVIS (Brachydanio rerio)

INLEIDING

De zebravis komt oorspronkelijk voor in de snelstromende rivieren in het gebied van de Kust van Coromandel
in India. De vis wordt vaak gebruikt in aquaria en behoort tot de karperachtigen. Voor informatie over het
kweken en verzorgen van zebravissen kunnen de standaard-naslagwerken over tropische vissen worden
geraadpleegd. De biologie van de vis en zijn gebruik in visgerijonderzoek is bestudeerd door Laale (1).

De vis wordt zelden langer dan 45 mm. De romp is cilindrisch en heeft 7 - 9 donkerblauwe, horizontale,
zilverachtige strepen. Deze strepen lopen tot aan de anale en staartvinnen. De rug is olijfgroen. De mannetjes
zijn dunner dan de vrouwtjes. De vrouwtjes zijn zilveriger en hebben een opgezwollen buik, met name vlak voor
het kuitschieten.

De volwassen vissen zijn bestand tegen grote schommelingen in de temperatuur, pH en hardheid. Om de vissen
echter gezond te houden, zodat de eitjes die worden geproduceerd van goede kwaliteit zijn, moeten optimale
omstandigheden worden gecreëerd.

Bij het kuitschieten wordt het vrouwtje door het mannetje achtervolgd en aangestoten. Zodra de eitjes worden
uitgestoten, worden ze bevrucht. De eitjes, diedoorzichtig en niet-klevend zijn, vallen op de bodem, waar ze
soms door de ouders worden opgegeten. Het kuitschieten wordt beïnvloed door licht. Als er ‘s ochtends
voldoende licht is, vindt het kuitschieten gewoonlijk in de eerste uren na zonsopgang plaats.

Een vrouwtje kan met tussenpozen van een week wel honderden eitjes per keer produceren.

LEEFOMSTANTIGHEDEN VAN DE OUDERVISSEN, REPRODUCTIE EN VROEGE
LEVENSSTADIA

Selecteer een geschikt aantal gezonde vissen en plaats deze ten minste twee weken voor het geplande
kuitschieten in het juiste water (zie aanhangsel 4). De vissen moeten zich minimaal eenmaal hebben
voortgeplant voordat ze de eitjes produceren die voor de test worden gebruikt. De dichtheid van de vissen mag
in deze periode niet groter zijn dan 1 gram vis per liter. Als het water regelmatig wordt ververst of er wordt
gebruikgemaakt van zuiveringssystemen, is het mogelijk de dichtheid te verhogen. In de bakken moet een
temperatuur van 25± 2 οC worden gehandhaafd. De vissen moeten gevarieerd voedsel krijgen, bijvoorbeeld
geschikt commercieel verkrijgbaar droogvoer, pas uitgekomen arthemia, chironomiden, daphnia en enchytreeën.

Hieronder worden twee procedures beschreven. In het verleden hebben deze geleid tot een groep gezonde
bevruchte eitjes, die groot genoeg was om er een test mee uit te voeren.

i. Acht vrouwtjes en zestien mannetjes worden in een aquarium met 50 liter verdunningswater geplaatst. Ze
worden afgeschermd van direct licht en minimaal 48 uur zo min mogelijk gestoord. Op de middag vóór
de dag dat de test van start gaat, wordt onderin het aquarium een kuitbak geplaatst. Deze bestaat uit een
frame (plexiglas of ander geschikt materiaal) van 5-7 cm hoog met een grof net van 2 - 5 mm bovenin en
een fijn net van 10 - 30µm onderin. Aan het grove net van het frame wordt een aantal ‘kuitbomen’
bevestigd. Deze zijn gemaakt van uit nylon touw dat is losgedraaid. Nadat de vissen 12 uur in het donker
hebben doorgebracht, wordt er een zwak licht aangedaan waarna het kuitschieten op gang komt. Twee tot
vier uur na het kuitschieten, wordt de kuitbak verwijderd en worden de eitjes verzameld. De kuitbak zorgt
ervoor dat de vissen de eitjes niet kunnen opeten en dat de eitjes gemakkelijk kunnen worden verzameld.
De groep vissen moet zich al minimaal eenmaal hebben voortgeplant voordat de eitjes worden
geproduceerd die voor de test worden gebruikt.



ii. Vijf tot tien vrouwtjes- en mannetjesvissen worden minimaal twee weken voor het geplande kuitschieten
in aparte bakken ondergebracht. Na 5 - 10 dagen zijn de buikjes van de vrouwtjes opgezwollen en zijn
hun genitale papillen zichtbaar. Bij mannetjesvissen ontbreken deze. Het kuitschieten vindt plaats in een
speciaal aquarium dat onderin is voorzien van een gaaswerk (zie boven). Het aquarium wordt tot
5 - 10 cm boven dit gaaswerk gevuld met verdunningswater. Op de dag voordat het kuitschieten moet
plaatsvinden, worden er één vrouwtje en twee mannetjes in geplaatst. De watertemperatuur wordt
geleidelijk verhoogd totdat het water één graad warmer is dan deacclimatiseringstemperatuur. Het licht
wordt gedoofd en het aquarium moet vervolgens zoveel mogelijk met rust worden gelaten. ‘s Ochtends
wordt er een zwak licht aangedaan waarna het kuitschieten op gang komt. Na 2 - 4 uur worden de vissen
verwijderd en de eitjes verzameld. Als er meer eitjesnodig zijn dan het aantal dat één vrouwtje kan
produceren, kunnen er meerdere aquaria tegelijk worden gebruikt. Als vóór de test wordt vastgelegd wat
de voortplantingsresultaten van de afzonderlijk vrouwtjes zijn (aantal eitjes en kwaliteit), kunnen de
vrouwtjes die het hoogst scoren, worden gebruikt voor het kuitschieten.

De eitjes moeten in glazen zuigbuisjes (inwendige diameter minimaal 4 mm) met een flexibele ballon worden
overgeplaatst naar de testbakken. De hoeveelheid water waarin de eitjes worden vervoerd moet zo klein
mogelijk zijn. De eitjes zijn zwaarder dan water en zakken uit het buisje. Zorg ervoor dat de eitjes (en larven)
niet in contact komen met lucht. Om er zeker van de zijn dat er in de eerste ontwikkelingsstadia geen
onregelmatigheden voordoen, moet er een microscopisch onderzoek worden verricht op een monster
(of meerdere monsters) van de eitjes. De eitjes mogen niet worden gedesinfecteerd.

Het sterftecijfer onder de eitjes is hethoogst binnen 24 uur na de bevruchting. In deze periode is een sterfte van
5 - 40 % niet uitzonderlijk. Eitjes sterven afdoor een mislukte bevruchting of door stoornissen in de
ontwikkeling. De kwaliteit van de eitjes lijkt afhankelijk te zijn van de vrouwtjesvis die ze heeft geproduceerd.
Sommige vrouwtjes produceren namelijk altijd eitjes van een goede kwaliteit en anderenooit. Ook het
ontwikkelingstempo en de snelheid waarmee de eitjes uitkomen, verschillen per groep eitjes. De eitjes die met
succes zijn bevrucht en de larven hebben hoge overlevingskansen, gewoonlijk 90 % of hoger. Bij 25°C komen
de eitjes 3 - 5 dagen na de bevruchting uit. Dedooierzak is ongeveer 13 dagen na de bevruchting volledig
verbruikt.

De ontwikkeling van het embryo is goed beschreven door Hisaoka en Battle (2). Doordat de eitjes en de
uitgekomen larven doorzichtig zijn, kan de ontwikkeling van de vis worden gevolgd en kunnen misvormingen
worden waargenomen. Ongeveer 4 uur na kuitschieten, kunnen de niet-bevruchte eitjes wordenonderscheiden
van de bevruchte eitjes (3). Om dit te kunnen zien, worden de eitjes en larven in een kleine testbak geplaatst en
bestudeerd onder een microscoop.

De testomstandigheden voor de vroege levensstadia worden genoemd in aanhangsel 2. De optimale waarden
voor de pH en de hardheid van het verdunningswater zijn respectievelijk 7,8 en 250 mg CaCO3/l.

BEREKINGEN EN STATISTIEKEN

Hiervoor wordt een tweefasige aanpak aanbevolen. Eerst worden de gegevens over sterfte, abnormale
ontwikkeling en de duur van het uitkomen van de eitjes statistisch geanalyseerd. Vervolgens wordt in
concentraties waarbij geen negatieve effecten op een van deze parameters werd geconstateerd, de lengte van de
visjes statistisch bepaald. Deze aanpak wordt aanbevolen omdat de stof selectief kleinere visjes kan doden, de
duur van het uitkomen kan vertragen en zware misvormingen kan veroorzaken, waardoor de lengtemetingen een
vertekend beeld kunnen geven. Bovendien wordt er per behandeling ongeveer hetzelfde aantal vissen gemeten
en kan zodoende de betrouwbaarheid van de teststatistieken worden gegarandeerd.



BEPALEN VAN LC 50 EN EC50

Het percentage overlevende eitjes en larven wordt berekend en gecorrigeerd voor de sterfte in de
controlegroepen volgens de formule van Abbott (4):

P C P
C

x= − −100 100)( '

waarbij
P = gecorrigeerd % overleving
P′ = % overleving waargenomen bij testconcentratie
C = % overleving in controlegroep

Indien mogelijk wordt aan het eind van de test met een passende methode de LC50

bepaald.

Als het wenselijk is ook de morfologische afwijkingen in de statistische EC50op te nemen, kan hiervoor Stephan
(5) worden geraadpleegd.

VASTSTELLEN VAN DE LOEC EN NOEC

Eén doel van een embryo- en larvetest is de testgroepen te vergelijken met de controlegroep, d.w.z. het bepalen
van de LOEC. Hiertoe moeten verschillende vergelijkingsprocedures worden toegepast (6)(7)(8)(9)(10).
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AANHANGSEL 2

TESTOMSTANDIGHEDEN, DUUR AND OVERLEVINGSCRITERIA VOOR AANBEVOLEN VISSOORTEN

DUUR VAN DE
STADIA (in dagen)

OVERLEVING BINNEN
CONTROLEGROEP

(MINIMUM %)

VISSOORT TEMP ( 0C) ZOUT-
GEHALTE

(0/00)

FOTOPERIODE
(in uren)

Embryo Larve

NORMALE DUUR VAN TEST

Uitkomen
eitjes

Na uitkomen
eitjes

ZOETWATER

Brachydanio rerio

Zebravis

25 ± 1 – 12 – 16 3 – 5 8 – 10 Zo snel mogelijk na de bevruchting (vroeg
gastrulastadium) tot 5 dagen na het
uitkomen van de eitjes (8-10 dagen)

80 90

Oncorhynchus mykiss

Regenboogforel

10 ± 1(1)

12 ± 1(2)

– 0 (a) 30 – 35 25 – 30 Zo snel mogelijk na de bevruchting (vroeg
gastrulastadium) tot 20 dagen na het
uitkomen van de eitjes (50-55 dagen)

66 70

Cyprinus carpio

Karper

21 – 25 – 12 – 16 5 > 4 Zo snel mogelijk na de bevruchting (vroeg
gastrulastadium) tot 4 dagen na het
uitkomen van de eitjes (8-9 dagen)

80 75

Oryzias latipes

Japanse rijstvis/
Medaka

24 ± 1(1)

23 ± 1(2)

– 12 – 16 8 – 11 4 – 8 Zo snel mogelijk na de bevruchting (vroeg
gastrulastadium) tot 5 dagen na het
uitkomen van de eitjes (13-16 dagen)

80 80

Pimephales promelas

"Fathead minnow"

25 ± 2 – 16 4 – 5 5 Zo snel mogelijk na de bevruchting (vroeg
gastrulastadium) tot 4 dagen na het
uitkomen van de eitjes (8-9 dagen)

60 70

(1) Voor embryo’s

(2) Voor larven

(a)Duisternis voor embryo’s en larven tot een week nadat de eitjes zijn uitgekomen, behalve wanneer ze worden geïnspecteerd. Daarna zwak licht tot het eind van de test.



AANHANGSEL 3

TESTOMSTANDIGHEDEN, DUUR AND OVERLEVINGSCRITERIA VOOR ANDERE GOED GEDOCUMENTEERDE VISSOORTEN

DUUR VAN DE STADIA
(in dagen)

OVERLEVING BINNEN
CONTROLEGROEP

(MINIMUM %)

VISSOORT TEMP
(oC)

ZOUT-
GEHAL-
TE (0/00)

FOTOPERIODE
(in uren)

Embryo Larve

NORMALE DUUR VAN EMBRYO EN
LARVETEST

Uitkomen
eitjes

Na uitkomen
eitjes

ZOETWATER

Carassius auratus

Goudvis

24 ± 1 – – 3 – 4 > 4 Zo snel mogelijk na de bevruchting (vroeg
gastrulastadium) tot 4 dagen na het uitkomen van
de eitjes (7 dagen)

– 80

Leopomis macrochirus

Zonnebaars

21 ± 1 – 16 3 > 4 Zo snel mogelijk na de bevruchting (vroeg
gastrulastadium) tot 4 dagen na het uitkomen van
de eitjes (7 dagen)

– 75

ZOUTWATER

Menidia peninsulae

"Tidewater silverside"

22 – 25 15 – 22 12 1.5 10 Zo snel mogelijk na de bevruchting (vroeg
gastrulastadium) tot 5 dagen na het uitkomen van
de eitjes (6-7 dagen)

80 60

Clupea harengus

Haring

10 ± 1 8 – 15 12 20 – 25 3 – 5 Zo snel mogelijk na de bevruchting (vroeg
gastrulastadium) tot 3 dagen na het uitkomen van
de eitjes (23-27 dagen)

60 80

Gadus morhua

Kabeljauw

5 ± 1 5 – 30 12 14 – 16 3 – 5 Zo snel mogelijk na de bevruchting (vroeg
gastrulastadium) tot 3 dagen na het uitkomen van
de eitjes (18 dagen)

60 80

Cyprinodon variegatus

Edelsteentandkarper

25 ± 1 15 – 30 12 – – Zo snel mogelijk na de bevruchting (vroeg
gastrulastadium) tot 4/7 dagen na het uitkomen
van de eitjes (28 dagen)

> 75 80



AANHANGSEL 4

ENKELE CHEMISCHE KENMERKEN VAN GESCHIKT VERDUNNINGSWATER

STOF CONCENTRATIE

Vaste deeltjes < 20 mg/l

Totaalgehalte aan organische koolstof < 2 mg/l

Niet-geïoniseerde ammonia < 1 µg/l

Restchloorgehalte < 10 µg/l

Totaalgehalte aan organofosfor-pesticiden < 50 ng/l

Totaalgehalte aan organochloor-pesticiden en
polychloorbifenylen

< 50 ng/l

Totaalgehalte aan organisch chloor < 25 ng/l



C.16. HONINGBIJEN - ACUTE-TOXICITEITSTEST (ORAAL)

1. METHODE

De methode die voor deze acute-toxiciteitstest wordt gebruikt, is een kopie van de OECD TG 213 (1998).

1.1 INLEIDING

Deze toxiciteitstest is een laboratoriummethode die bedoeld is voor de bepaling van de acute orale toxiciteit van
gewasbeschermingsproducten en andere chemische stoffen voor volgroeide werkbijen.

Bij de vaststelling en evaluatie van de toxische eigenschappen van stoffen kan hetnodig zijn de acute orale
toxiciteit in honingbijen te bepalen, bv. wanneer het waarschijnlijk is dat bijen aan een bepaalde chemische stof
worden blootgesteld. Het onderzoek naar de acute orale toxiciteit wordt uitgevoerd om de inherente toxiciteit
van pesticiden en andere chemische stoffen voor bijen te bepalen. De resultaten van deze test moeten gebruikt
worden om te bepalen of verdere evaluatie nodig is. Deze methode kan met name worden gebruikt bij
stapsgewijze programma’s om de gevaren van pesticiden voor bijen te evalueren, waarbij in de loop van het
onderzoek wordt overgegaan van toxiciteitstests in laboratoria naar semiveld- en veldexperimenten (1).
Pesticiden kunnen worden getest als actieve stof (a.s.) of als kant-en-klare producten.

Er moet een toxische standaard worden gebruikt om de gevoeligheid van bijen en de nauwkeurigheid van de
testprocedure te verifiëren.

1.2 DEFINITIES

Acute orale toxiciteit: omvat de schadelijke effecten die binnen een maximale periode van 96 uur na de orale
toediening van een enkelvoudige dosis van de teststof optreden.

Dosis: is de hoeveelheid toegediende teststof. De dosis wordt uitgedrukt in het gewicht (µg) van de teststof per
proefdier (µg/bij). De werkelijke dosis voor elke bij kan niet worden berekend, omdat de bijen gezamenlijk
worden gevoerd, maar een schatting van de gemiddelde dosis is wel mogelijk (totaal verbruikte teststof/aantal
proefbijen in één korf).

LD 50 (mediaan letale dosis) oraal:is een statistisch vastgestelde enkelvoudige dosis van een stof, waarvan kan
worden verwacht dat bij 50 % van de dieren die de dosis oraal hebben ontvangen, de dood intreedt. The LD50-
waarde wordt uitgedrukt inµg teststof per bij. Bij pesticiden kan de teststof een actieve stof (a.s.) of een kant-
en-klaar product zijn dat een of meer actieve stoffen bevat.

Sterfte: een dier wordt als dood geregistreerd als het volledig immobiel is.

1.3 PRINCIPE VAN DE TESTMETHODE

Volgroeide werkbijen (Apis mellifera) worden blootgesteld aan een aantal doses van de teststof gedispergeerd in
een sacharoseoplossing. Vervolgens wordt aan de bijen hetzelfde voer toegediend, zonder de teststof.
Gedurende ten minste 48 uur wordt de sterfte dagelijks geregistreerd en vergeleken met de controlewaarden.
Indien het sterftepercentage tussen 24 uur en 48 uur stijgt, terwijl de sterfte in de controlegroep op een
aanvaardbaar niveau blijft, d.w.z. <10 % , is het gepast deduur van de test tot maximaal 96 uur te verlengen. De
resultaten worden geanalyseerd om de LD50 bij 24 uur en 48 uur te berekenen en, wanneer het onderzoek wordt
verlengd, bij 72 uur en 96 uur.

1.4 VALIDITEIT VAN DE TEST

Een test is uitsluitend onder de volgende voorwaarden geldig:

— aan het einde van de test mag de gemiddelde sterfte voor het totale aantal bijen in de controlegroepen niet
meer dan 10 % bedragen;

— de LD50 van de toxische standaard ligt binnen het gespecificeerde bereik.



1.5 BESCHRIJVING VAN DE TESTMETHODE

1.5.1 Verzameling van de bijen

Voor de test worden jonge, volgroeide werkbijen van hetzelfde ras gebruikt, d.w.z. bijen met dezelfde leeftijd,
voedingsstatus enz. De bijen moeten afkomstig zijn van voldoende gevoede, gezonde, zoveel mogelijk
ziektevrije en van een goede koningin voorziene volken met een bekende geschiedenis en fysiologische status.
Ze kunnen op de ochtend van het gebruik of de avond vóór de test worden gevangen en tot de volgende dag
onder dezelfde omstandigheden als tijdens de proef worden gehouden. Bijen uit korven zonder broedsel zijn
geschikt. Het is af te raden bijen vroeg in de lente of laat in de herfst te vangen, omdat ze in die periode een
andere fysiologie hebben. Wanneer proeven vroeg in de lente of laat in de herfst uitgevoerd moeten worden,
kunnen de bijen in een incubator worden gehouden en gedurende één week met “bijenbrood” (stuifmeel dat uit
de honingraat is verzameld) en een sacharoseoplossing worden grootgebracht. Bijen die met chemische stoffen
zijn behandeld, bv. met antibiotica of antivarroaproducten, mogen gedurende vier weken na beëindiging van de
laatste behandeling niet voor toxiciteitstests worden gebruikt.

1.5.2 Huisvestings- en voedingsomstandigheden

De gebruikte korven moeten gemakkelijk te reinigen en goed geventileerd zijn. Elk geschikt materiaal kan
worden gebruikt, bv. roestvrij staal, gaas, kunststof of wegwerphout. Groepen van tien bijen per korf verdienen
de voorkeur. De grootte van de korven moet geschikt zijn voor het aantal bijen, d.w.z. ze moeten voldoende
ruimte bieden.

De bijen moeten in een laboratoriumruimte onder donkere omstandigheden en bij een temperatuur van 25±
2 °C worden gehouden. De relatieve vochtigheid, normaliter ca. 50-70 %, moet gedurende de test geregistreerd
worden. Alle handelingen, waaronder behandeling en waarnemingen, kunnen bij (dag)licht worden verricht. Als
voedsel wordt een sacharoseoplossing in water met een eindconcentratie van 500 g/l (50 % g/v) gebruikt. Na de
toediening van de testdoses moetad libitumvoedsel worden verstrekt. Het voedselsysteem moet registratie van
het voedselverbruik voor elke korf mogelijk maken (zie 1.6.3.1). Er kan een glazen buis (ca. 50 mm lang en
10 mm breed met aan het open uiteinde een versmalling van de diameter tot 2 mm) worden gebruikt.

1.5.3 Voorbereiding van de bijen

De verzamelde bijen worden willekeurig in de testkorven ingedeeld, die op hun beurt willekeurig in de
laboratoriumruimte worden geplaatst.

De bijen mag maximaal 2 uur vóór aanvang van de proef voedsel worden onthouden. Het wordt aanbevolen de
bijen vóór de behandeling voedsel te onthouden, zodat alle bijen qua darminhoud aan het begin van de proef aan
elkaar gelijk zijn. Stervende bijen moeten voor aanvang van de proef worden vervangen door gezonde
exemplaren.

1.5.4 Voorbereiding van de doses

Wanneer de teststof met water kan worden gemengd, kan deze direct in een 50 % sacharoseoplossing worden
gedispergeerd. Bij technische producten en stoffen met een geringe oplosbaarheid in water kunnen media zoals
organische oplosmiddelen, emulgators of dispergeermiddelen die een laag toxisch effect op bijen hebben (bv.
aceton, dimethylformamide, dimethylsulfoxide), worden gebruikt. De concentratie van het medium is
afhankelijk van de oplosbaarheid van de teststof en moet gelijk zijn voor alleonderzochte concentraties. Een
mediumconcentratie van 1 % is algemeen geschikt en mag niet worden overschreden.

Er moeten geschikte controleoplossingen worden voorbereid, d.w.z. oplossingen waarbij een oplos- of
dispergeermiddel wordt gebruikt om de teststof oplosbaar te maken. Er moeten twee aparte controlegroepen
worden gebruikt: een oplossing in water en een sacharoseoplossing waarbij het oplosmiddel/de drager de bij de
dosering van de oplossing gebruikte concentratie heeft.



1.6 PROCEDURE

1.6.1 Test- en controlegroepen

Het aantal geteste doses en replicaties moet voldoen aan de statistische vereisten voor de bepaling van de LD50

met de 95 % betrouwbaarheidsgrenzen. Normaliter zijn voor de test vijf dosesnodig in een geometrische reeks,
met een factor van ten hoogste 2,2, die alle waarden voor de LD50 omvatten. Toch moeten de verdunningsfactor
en het aantal concentraties voor dosering worden bepaald ten opzichte van de helling van de toxiciteitscurve
(dosis/sterfte-curve), waarbij rekening moet worden gehouden met de statistische methode die voor de analyse
van de resultaten is gekozen. Aan de hand van een verkennende proef kunnen de juiste concentraties voor de
dosering worden gekozen.

Een dosis van elke testconcentratie wordt toegediend aan minimaal drie gelijke testgroepen, elk bestaande uit
tien bijen. Naast de testgroep moeten ten minste drie controlegroepen, elk bestaande uit tien bijen, worden
gebruikt. Ook bij de gebruikte oplosmiddelen/dragers moet gebruik worden gemaakt van controlegroepen (zie
1.5.4).

1.6.2 Toxische standaard

Bij de testreeks moet een toxische standaard worden toegepast. Er moeten ten minste drie doses worden
gekozen om de verwachte LD50-waarde te dekken. Voor elke testdosis worden ten minste drie gelijke korven
met elk tien bijen gebruikt. Als toxische standaard kan het best dimethoaat worden gebruikt, waarvan de
geregistreerde orale LD50-24 uur tussen 0,10 en 0,35µg a.s./bij ligt (2). Andere toxische standaarden zijn echter
ook aanvaardbaar, voorzover voldoende gegevens verstrekt kunnen worden om de verwachte dosisrespons te
kunnen verifiëren (bv. parathion).

1.6.3 Blootstelling

1.6.3.1 Toediening van de doses

Aan elke testgroep bijen moet een dosis van 100-200µl van een 50 % sacharoseoplossing in water worden
toegediend met de juiste concentratie van de teststof. Bij producten met een geringe oplosbaarheid, lage
toxiciteit of lage concentratie in de samenstelling moeten grotere hoeveelheden worden gebruikt, omdat in de
sacharoseoplossing hogere verhoudingen gebruikt moeten worden. Er moet worden bijgehouden hoeveel
behandeld voedsel elke groep verbruikt. Zodra het voedsel is verbruikt (meestal binnen 3-4 uur), moet de
voedselhouder uit de korf worden verwijderd en vervangen worden door een houder met uitsluitend de
sacharoseoplossing.. De sacharoseoplossingen worden danad libitum verstrekt. Voor sommige mengsels, bij
hogere concentraties, kan een weigering van de testdosis ertoe leiden dat weinig of geen voedsel wordt
verbruikt. Na uiterlijk 6 uur moet het niet-verbruikte behandelde voedsel worden vervangen door uitsluitend de
sacharoseoplossing. De verbruikte hoeveelheid behandeld voedsel wordt bepaald (bv. meting van
volume/gewicht van het resterende behandelde voedsel).

1.6.3.2 Duur

De proef duurt bij voorkeur 48 uur, te beginnen nadat de testoplossing is vervangen door uitsluitend de
sacharoseoplossing. Indien de sterfte na de eerste 24 uur met meer dan 10% blijft stijgen, moet de proef tot
maximaal 96 uur worden verlengd, mits de sterfte in de controlegroep niet meer dan 10% bedraagt.

1.6.4 Waarnemingen

De sterfte wordt 4 uur na aanvang van de test en vervolgens na 24 uur en 48 uur (d.w.z. na de toediening van de
dosis) geregistreerd. Wanneer de observatieperiode moet worden verlengd, moeten om de 24 uur, tot een
maximum van 96 uur, verdere bepalingen worden uitgevoerd, mits de sterfte in de controlegroep niet hoger is
dan 10 %.

De verbruikte hoeveelheid voedsel per groep moet worden geschat. Een vergelijking van de verbruikte
hoeveelheden behandeld en onbehandeld voedsel binnen de genoemde 6 uur kan informatie opleveren over de
smakelijkheid van het behandelde voedsel.

Alle abnormale gedragseffecten die in de proefperiode worden waargenomen, moeten geregistreerd worden.



1.6.5 Limiettest

In sommige gevallen (bv. wanneer verwacht wordt dat een bepaalde teststof een lage toxiciteit heeft) kan een
limiettest worden uitgevoerd met 100µg a.s./bij, om aan te tonen dat de LD50 hoger is dan deze waarde.
Dezelfde procedure moet worden toegepast, inclusief drie gelijke testgroepen, voor de testdosis, de relevante
controlegroepen, de bepaling van de verbruikte hoeveelheid behandeld voedsel en het gebruik van de toxische
standaard. Indien sterfte optreedt, dient een volledige studie te worden uitgevoerd. Indien subletale effecten
worden waargenomen (zie 1.6.4), dienen deze te worden vermeld.

2. GEGEVENS EN RAPPORTAGE

2.1 GEGEVENS

De gegevens moeten worden samengevat in tabellen die voor iedere behandelingsgroep alsmede voor de
controlegroep en de groep met de toxische standaard laten zien: het aantal gebruikte bijen, de sterfte op elk
observatietijdstip en het aantal bijen dat abnormaal gedrag vertoont. De sterftecijfers worden met geschikte
statistische methoden geanalyseerd (bv. probitmethode, voortschrijdend gemiddelde, binomiale
waarschijnlijkheid) (3)(4). Maak dosis/respons-curven op elk aanbevolen observatietijdstip en bereken de
hellingen van de curven en de mediaan letale dosis (LD50) met de 95%-betrouwbaarheidsgrenzen. Correcties
voor de sterfte in de controlegroep zijn mogelijk met de correctie van Abbott (4)(5). Wanneer het behandelde
voedsel niet volledig wordt verbruikt, moet per groep worden bepaald welke dosis van de teststof is verbruikt.
De LD50 wordt uitgedrukt inµg teststof per bij.

2.2 VERSLAG VAN HET ONDERZOEK

In het verslag moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

2.2.1 Teststof:

— fysieke aard en relevante fysisch-chemische eigenschappen (bv. stabiliteit in water, dampspanning);

— chemische identificatiegegevens, waaronder structuurformule, zuiverheid (d.w.z. voor pesticiden de
identiteit en concentratie van de actieve stof(fen)).

2.2.2 Diersoort:

— wetenschappelijke naam, stam, bij benadering de leeftijd (in weken), verzamelingsmethode, gegevens
over de verzameling;

— informatie over de volken die gebruikt zijn voor de verzameling van de testbijen, inclusief gezondheid,
ziekten bij volgroeide bijen, voorbehandeling enz.

2.2.3 Proefomstandigheden:

— temperatuur en relatieve vochtigheid van de laboratoriumruimte;

— huisvestingsomstandigheden, inclusief soort, grootte en materiaal van de korven;

— methoden voor de bereiding van de stam- en testoplossingen (wanneer gebruikt moet zowel het
oplosmiddel als de concentratie daarvan worden vermeld);

— proefopzet, bv. aantal en gebruikte testconcentraties, aantal controlegroepen; voor elke testconcentratie
en controlegroep het aantal gelijke korven en het aantal bijen per korf;

— datum van de proef.



2.2.4 Resultaten:

— wanneer uitgevoerd de resultaten van een verkennend onderzoek;

— ruwe gegevens: sterfte bij elke geteste dosis op elk observatietijdstip;

— grafiek van de dosis/respons-curven aan het einde van de test;

— LD50-waarden met de 95 %-betrouwbaarheidsgrenzen, op elk van de aanbevolen observatietijdstippen,
voor de teststof en de toxische standaard;

— statistische methoden die gebruikt zijn voor de bepaling van de LD50;

— sterfte in de controlegroepen;

— andere waargenomen of gemeten biologische effecten, bv. abnormaal gedrag van de bijen (inclusief
weigering van de testdosis), hoeveelheid verbruikt voedsel in behandelde en onbehandelde groepen;

— elke afwijking van de hier beschreven testmethoden alsook elke andere relevante informatie.
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C.17. HONINGBIJEN - ACUTE-TOXICITEITSTEST (CONTACT)

1. METHODE

De methode die voor deze acute-toxiciteitstest wordt gebruikt, is een kopie van de OECD TG 214 (1998).

1.1 INLEIDING

Deze toxiciteitstest is een laboratoriummethode die bedoeld is voor de bepaling van de acute contacttoxiciteit
van gewasbeschermingsproducten en andere chemische stoffen voor volgroeide werkbijen.

Bij de vaststelling en evaluatie van de toxische eigenschappen van stoffen kan hetnodig zijn de acute
contacttoxiciteit in honingbijen te bepalen, bv. wanneer het waarschijnlijk is dat bijen aan een bepaalde
chemische stof worden blootgesteld. Het onderzoek naar de acute contacttoxiciteit wordt uitgevoerd om de
inherente toxiciteit van pesticiden en andere chemische stoffen voor bijen te bepalen. De resultaten van deze test
moeten gebruikt worden om te bepalen of verdere evaluatie nodig is. Deze methode kan met name worden
gebruikt bij stapsgewijze programma’s om de gevaren van pesticiden voor bijen te evalueren, waarbij in de loop
van het onderzoek wordt overgegaan van toxiciteitstests in laboratoria naar semiveld- en veldexperimenten (1).
Pesticiden kunnen worden getest als actieve stof (a.s.) of als kant-en-klare producten.

Er moet een toxische standaard worden gebruikt om de gevoeligheid van bijen en de nauwkeurigheid van de
testprocedure te verifiëren.

1.2 DEFINITIES

Acute contacttoxiciteit: omvat de schadelijke effecten die binnen een maximale periode van 96 uur na de
lokale toediening van een enkelvoudige dosis van de teststof optreden.

Dosis: is de hoeveelheid toegediende teststof. De dosis wordt uitgedrukt in het gewicht (µg) van de teststof per
proefdier (µg/bij).

LD 50 (mediaan letale dosis) contact:is een statistisch vastgestelde enkelvoudige dosis van een stof, waarvan
kan worden verwacht dat bij 50 % van de dieren die de dosis door contact hebben ontvangen, de dood intreedt.
The LD50-waarde wordt uitgedrukt inµg teststof per bij. Bij pesticiden kan de teststof een actieve stof (a.s.) of
een kant-en-klaar product zijn dat een of meer actieve stoffen bevat.

Sterfte: een dier wordt als dood geregistreerd als het volledig immobiel is.

1.3 PRINCIPE VAN DE TESTMETHODE

Volgroeide werkbijen (Apis mellifera) worden blootgesteld aan een aantal doses van de teststof opgelost in een
geschikte drager, door rechtstreekse toediening aan de thorax (druppeltjes). De testduurt 48 uur. Indien het
sterftepercentage tussen 24 uur en 48 uur stijgt, terwijl de sterfte in de controlegroep op een aanvaardbaar
niveau blijft, d.w.z. < 10% , is het gepast deduur van de test tot maximaal 96 uur te verlengen. De sterfte wordt
dagelijks geregistreerd en met de controlewaarden vergeleken. De resultaten worden geanalyseerd om de LD50

bij 24 uur en 48 uur te berekenen en, wanneer de studie wordt verlengd, bij 72 uur en 96 uur.

1.4 VALIDITEIT VAN DE TEST

Een test is uitsluitend onder de volgende voorwaarden geldig:

— aan het einde van de test mag de gemiddelde sterfte voor het totale aantal bijen in de controlegroepen niet
meer dan 10 % bedragen;

— de LD50 van de toxische standaard ligt binnen het gespecificeerde bereik.



1.5 BESCHRIJVING VAN DE TESTMETHODE

1.5.1 Verzameling van de bijen

Voor de test worden jonge, volgroeide werkbijen gebruikt, d.w.z. bijen met dezelfde leeftijd, voedingsstatus,
stam enz. De bijen moeten afkomstig zijn van voldoende gevoede, gezonde, zoveel mogelijk ziektevrije en van
een goede koningin voorziene volken met een bekende geschiedenis en fysiologische status. Ze kunnen op de
ochtend van het gebruik of de avond vóór de test worden gevangen en tot de volgende dag onder dezelfde
omstandigheden als tijdens de proef worden gehouden. Bijen uit korven zonder broedsel zijn geschikt. Het is af
te raden bijen vroeg in de lente of laat in de herfst te vangen, omdat ze in die periode een andere fysiologie
hebben. Wanneer proeven vroeg in de lente of laat in de herfst uitgevoerd moeten worden, kunnen de bijen in
een incubator worden gehouden en gedurende één week met “bijenbrood” (stuifmeel dat uit de honingraat is
verzameld) en een sacharoseoplossing worden grootgebracht. Bijen die met chemische stoffen zijn behandeld,
bv. met antibiotica of antivarroaproducten, mogen gedurende vier weken na beëindiging van de laatste
behandeling niet voor toxiciteitstests worden gebruikt.

1.5.2 Huisvestings- en voedingsomstandigheden

De gebruikte korven moeten gemakkelijk te reinigen en goed geventileerd zijn. Elk geschikt materiaal kan
worden gebruikt, bv. roestvrij staal, gaas, kunststof of wegwerphout. De grootte van de korven moet geschikt
zijn voor het aantal bijen, d.w.z. ze moeten voldoende ruimte bieden. Groepen van tien bijen per korf verdienen
de voorkeur.

De bijen moeten in een laboratoriumruimte onder donkere omstandigheden en bij een temperatuur van
25 ± 2 °C worden gehouden. De relatieve vochtigheid, normaliter ca. 50-70 %, moet gedurende de test
geregistreerd worden. Alle handelingen, waaronder behandeling en waarnemingen, kunnen bij (dag)licht
worden verricht. Als voedsel wordt een sacharoseoplossing in water met een eindconcentratie van 500 g/l
(50 % g/v) gebruikt, dat gedurende de testperiode met behulp van een voedselhouderad libitumwordt verstrekt.
Er kan een glazen buis (ca. 50 mm lang en 10 mm breed met aan het open uiteinde een versmalling van de
diameter tot 2 mm) worden gebruikt.

1.5.3 Voorbereiding van de bijen

Voor de toediening van de teststof kunnen de verzamelde bijen met kooldioxide of stikstof worden verdoofd.
De hoeveelheid gebruikt anesteticum en de blootstellingsduur moeten zo gering mogelijk zijn. Stervende bijen
moeten voor aanvang van de proef worden vervangen door gezonde exemplaren.

1.5.4 Voorbereiding van de doses

De teststof moet als oplossing in een drager worden toegediend, d.w.z. een organisch oplosmiddel of een
oplossing in water met een bevochtigingsmiddel. Als organisch oplosmiddel verdient aceton de voorkeur, maar
er kunnen ook andere organische oplosmiddelen met een lage toxiciteit voor bijen worden gebruikt (bv.
dimethylformamide, dimethylsulfoxide). Voor kant-en-klare producten die in water gedispergeerd zijn en voor
hoogpolaire organische stoffen die niet oplosbaar zijn in dragers van organische oplosmiddelen, kunnen
oplossingen wellicht gemakkelijker worden toegediend wanneer ze wordenvoorbereid in een zwakke oplossing
van een in de handel verkrijgbaar bevochtigingsmiddel (bv. Agral, Cittowett, Lubrol, Triton, Tween).

Er moeten geschikte controleoplossingen worden voorbereid, d.w.z. waarbij een oplos- of dispergeermiddel
wordt gebruikt om de teststof oplosbaar te maken. Er worden twee aparte controlegroepen gebruikt, één
behandeld met water en één behandeld met het oplos-/dispergeermiddel.



1.6 PROCEDURE

1.6.1 Test- en controlegroepen

Het aantal geteste doses en replicaties moet voldoen aan de statistische vereisten voor de bepaling van de LD50

met de 95-% betrouwbaarheidsgrenzen. Normaliter zijn voor de test vijf dosesnodig in een geometrische reeks,
met een factor van ten hoogste 2,2, die alle waarden voor de LD50 omvatten. Toch moet het aantal doses worden
bepaald ten opzichte van de helling van de toxiciteitscurve (dosis/sterfte-curve), waarbij rekening moet worden
gehouden met de statistische methode die voor de analyse van de resultaten is gekozen. Aan de hand van een
verkennende proef kunnen de juiste doses worden gekozen.

Een dosis van elke testconcentratie wordt toegediend aan minimaal drie gelijke testgroepen, elk bestaande uit
tien bijen.

Naast de testgroep moeten ten minste drie controlegroepen, elk bestaande uit tien bijen, worden gebruikt. Indien
een organisch oplosmiddel of een bevochtigingsmiddel wordt gebruikt, moeten drie extra controlegroepen van
elk tien bijen voor het oplos- of bevochtigingsmiddel worden opgenomen.

1.6.2 Toxische standaard

Bij de testreeks moet een toxische standaard worden toegepast. Er moeten ten minste drie doses worden
gekozen om de verwachte LD50-waarde te dekken. Voor elke testdosis worden ten minste drie gelijke korven
met elk tien bijen gebruikt. Als toxische standaard kan het best dimethoaat worden gebruikt, waarvan de
geregistreerde orale LD50-24 uur tussen 0,10 en 0,30µg a.s./bij ligt (2). Andere toxische standaarden zijn echter
ook aanvaardbaar, voorzover voldoende gegevens verstrekt kunnen worden om de verwachte dosisrespons te
kunnen verifiëren (bv. parathion).

1.6.3 Blootstelling

1.6.3.1 Toediening van de doses

De verdoofde bijen worden individueel met de teststof behandeld (lokale toediening). De bijen worden
willekeurig in de verschillende testdosis- en controlegroepen ingedeeld. Met een microapplicator wordt 1µl
van een oplossing met de teststof en de juiste concentratie in de dorsale zijde van de thorax van elke bij
ingebracht. Ook andere volumes mogen gebruikt worden, maar moeten gerechtvaardigd worden. Na de
toediening van de oplossing worden de bijen in de testkorven ingedeeld en voorzien van sacharoseoplossingen.

1.6.3.2 Duur

De proef duurt bij voorkeur 48 uur. Indien de sterfte in de periode van 24 uur tot 48 uur meer dan 10 % stijgt,
moet de proef tot maximaal 96 uur worden verlengd, mits de sterfte in de controlegroep niet meer dan 10 %
bedraagt.

1.6.4 Waarnemingen

De sterfte wordt 4 uur na de toediening van de dosis en vervolgens na 24 uur en 48 uur geregistreerd. Wanneer
de observatieperiode moet worden verlengd, moeten om de 24 uur, tot een maximum van 96 uur, verdere
bepalingen worden uitgevoerd, mits de sterfte in de controlegroep niet hoger is dan 10 %.

Alle abnormale gedragseffecten die in de proefperiode worden waargenomen, moeten geregistreerd worden.

1.6.5 Limiettest

In sommige gevallen (bv. wanneer verwacht wordt dat een bepaalde teststof een lage toxiciteit heeft) kan een
limiettest worden uitgevoerd met 100µg a.s./bij, om aan te tonen dat de LD50 hoger is dan deze waarde.
Dezelfde procedure moet worden toegepast, inclusief drie gelijke testgroepen, voor de testdosis, de relevante
controlegroepen, de bepaling van de verbruikte hoeveelheid behandeld voedsel en het gebruik van de toxische
standaard. Indien sterfte optreedt, dient een volledige studie te worden uitgevoerd. Indien subletale effecten
worden waargenomen (zie 1.6.4), dienen deze te worden vermeld.



2. GEGEVENS EN RAPPORTAGE

2.1 GEGEVENS

De gegevens moeten worden samengevat in tabellen die voor iedere behandelingsgroep alsmede voor de
controlegroep en de groep met de toxische standaard laten zien: het aantal gebruikte bijen, de sterfte op elk
observatietijdstip en het aantal bijen dat abnormaal gedrag vertoont. De sterftecijfers worden met geschikte
statistische methoden geanalyseerd (bv. probitmethode, voortschrijdend gemiddelde, binomiale
waarschijnlijkheid) (3)(4). Maak dosis/respons-curven op elk aanbevolen observatietijdstip (d.w.z. 24 uur,
48 uur en, wanneer van toepassing, 72 uur en 96 uur) en bereken de hellingen van de curven en de mediaan

letale dosis (LD50) met de 95%-betrouwbaarheidsgrenzen. Correcties voor de sterfte in de controlegroep zijn
mogelijk met de correctie van Abbott (4)(5). De LD50 wordt uitgedrukt inµg teststof per bij.

2.2 VERSLAG VAN HET ONDERZOEK

In het verslag moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

2.2.1 Teststof:

— fysieke aard en fysisch-chemische eigenschappen (bv. stabiliteit in water, dampspanning);

— chemische identificatiegegevens, waaronder structuurformule, zuiverheid (d.w.z. voor pesticiden de
identiteit en concentratie van de actieve stof(fen)).

2.2.2 Diersoort:

— wetenschappelijke naam, stam, bij benadering de leeftijd (in weken), verzamelingsmethode, gegevens
over de verzameling;

— informatie over de volken die gebruikt zijn voor de verzameling van de testbijen, inclusief gezondheid,
ziekten bij volgroeide bijen, voorbehandeling enz.

2.2.3 Proefomstandigheden:

— temperatuur en relatieve vochtigheid van de laboratoriumruimte;

— huisvestingsomstandigheden, inclusief soort, grootte en materiaal van de korven;

— methoden voor de toediening van de teststof, bv. gebruikte drager, gebruikt volume van de testoplossing
en het gebruikte anesteticum;

— proefopzet, bv. aantal en gebruikte testdoses, aantal controlegroepen; voor elke testdosis en controlegroep
het aantal gelijke korven en het aantal bijen per korf;

— datum van de proef.

2.2.4 Resultaten:

— wanneer uitgevoerd de resultaten van een verkennend onderzoek;

— ruwe gegevens: sterfte bij elke geteste concentratie op elk observatietijdstip;

— grafiek van de dosis/respons-curven aan het einde van de test;

— LD50-waarden, met de 95 %-betrouwbaarheidsgrenzen, op elk van de aanbevolen observatietijdstippen,
voor de teststof en de toxische standaard;

— statistische methoden die gebruikt zijn voor de bepaling van de LD50;

— sterfte in de controlegroepen;

— andere waargenomen of gemeten biologische effecten en elke abnormale respons van de bijen;

— elke afwijking van de hier beschreven testmethoden alsook elke andere relevante informatie.
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C.18: BEPALING VAN DE ADSORPTIE/DESORPTIE MET BEHULP VAN EEN BATCH-
EVENWICHTSMETHODE

1. METHODE

Deze methode is overgenomen van TG 106 van de OESO: bepaling van de adsorptie/desorptie met behulp van
een batch-evenwichtsmethode (2000).

1.1 INLEIDING

In de methode is rekening gehouden met een rondzendproef en een workshop voor bodemselectie voor de
ontwikkeling van een adsorptietest (1)(2)(3)(4) en met bestaande richtsnoeren op nationaal niveau
(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11).

Adsorptie/desorptie-onderzoek is nuttig om essentiële informatie te verkrijgen over de mobiliteit van chemische
stoffen en hun verdeling in de compartimenten bodem, water en lucht van de biosfeer
(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21). De informatie kan worden gebruikt bij de prognose of raming van
bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een stof voor afbraak (22)(23), omzetting en opnamedoor organismen
(24); uitloging door het bodemprofiel (16)(18)(19)(21)(25)(26)(27)(28); vluchtigheid vanuit de bodem
(21)(29)(30); afspoeling van het landoppervlak naar natuurlijke wateren (18)(31)(32). Adsorptiegegevens
kunnen worden gebruikt voor vergelijkende en modelberekeningen (19)(33)(34)(35).

De verdeling van een chemische stof tussen bodem- en waterfase is een complex proces dat wordt bepaald door
verschillende factoren: de chemische aard van de stof (12)(36)(37)(38)(39)(40), de kenmerken van de bodem
(4)(12)(13)(14)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49) en klimaatfactoren zoals regenval, temperatuur, zonlicht
en wind. De talloze verschijnselen en mechanismen die een rol spelen bij de adsorptie van een stof door de
bodem kunnen dan ook niet volledig worden opgenomen in een eenvoudig laboratoriummodel zoals de hier
beschreven methode. Ook al is deze methode een benadering waarin niet alle mogelijkheden in het milieu
worden bestreken, toch levert zij voldoende informatie op over de relevantie van de adsorptie van een stof
vanuit milieuoogpunt.

Zie ook de algemene inleiding.

1.2 TOEPASSINGSGEBIED

Met deze methode wordt getracht een raming van het adsorptie/desorptiegedrag van een stof ten opzichte van de
bodem te bepalen. Het is de bedoeling een sorptiewaarde te verkrijgen die kan worden gebruikt om een
prognose te doen omtrent de verdeling onder een scala van milieuomstandigheden; daartoe wordt de
adsorptiecoëfficiënt bij evenwicht voor een chemische stof bij verschillende bodemtypes bepaald als functie van
de bodemkenmerken (gehalte aan organische koolstof, kleigehalte en bodemtextuur, pH enz.). Er moeten
verschillende bodemtypes worden gebruikt om de interactie van een bepaalde stof met in de natuur
voorkomende bodemtypes zo breed mogelijk te kunnen bestrijken.

Bij deze methode wordt onder adsorptie het bindingsproces van chemische stoffen aan het bodemoppervlak
verstaan; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende adsorptieprocessen (fysische en chemische
adsorptie) en bijvoorbeeld oppervlak-gekatalyseerde afbraak, bulkadsorptie of chemische reacties. Er wordt
geen rekening gehouden met de adsorptie aan colloïd-deeltjes (diameter < 0,2µm) die uit het bodemmonster
ontstaan.
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Als belangrijkste bodemparameters voor de adsorptie worden beschouwd: het gehalte aan organische koolstof
(3)(4)(12)(13)(14)(41)(43)(44)(45)(46)(47)(48); het gehalte aan klei en de bodemtextuur
(3)(4)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48) en de pH voor ioniseerbare verbindingen (3)(4)(42). Ook de effectieve
capaciteit voor kationuitwisseling, het gehalte aan amorf ijzer en aluminiumoxides, met name voor vulkanische
en tropische bodemtypes (4) en het specifieke oppervlak (49) kunnen een rol spelen.

De test is bedoeld om de adsorptie van een chemische stof aan verschillende bodemtypes met een uiteenlopend
gehalte aan organische koolstof, kleigehalte en bodemtextuur en pH te bepalen en bestaat uit drie fasen:

Fase 1: Voorbereidend onderzoek voor de bepaling van:

— de verhouding bodemmonster/oplossing;

— de voor de instelling van het adsorptie-evenwicht benodigde tijd en de
hoeveelheid geadsorbeerde stof bij evenwicht;

— de adsorptie van de teststof aan het oppervlak van de gebruikte buizen of potten
en de stabiliteit van de teststof gedurende de uitvoering van de test.

Fase 2: Screening: de adsorptie wordt bij vijf verschillende bodemtypesonderzocht aan de hand van
de adsorptiekinetiek bij één concentratie en de bepaling van de verdelingscoëfficiënt Kd en
Koc.

Fase 3: Bepaling van de adsorptie-isothermen volgens Freundlich om na te gaan wat de invloed van
de concentratie op de mate van adsorptie aan de bodem is.

Onderzoek van de desorptie aan de hand van de desorptiekinetiek/ desorptie-isothermen
volgens Freundlich (zie bijlage I).

1.3 DEFINITIES EN EENHEDEN

Symbool Definitie Eenheid

A ti
adsorptiepercentage op het tijdstip ti %

Aeq adsorptiepercentage bij het adsorptie-evenwicht %

ms
ads(ti ) massa van de aan het bodemmonster geadsorbeerde teststof op

het tijdstip ti
µg

ms
ads( t i )∆ massa van de aan het bodemmonster geadsorbeerde teststof

gedurende het tijdsinterval∆ti

µg

ms
ads(eq) aan het bodemmonster geadsorbeerde massa teststof bij het

adsorptie-evenwicht
µg

m0 massa van de teststof in de proefbuis aan het begin van de
adsorptietest

µg

mm
ads(ti ) massa van de teststof, gemeten in een monster ( va

A ) op het

tijdstip ti

µg

maq
ads eq( )

massa van de teststof in de oplossing bij het adsorptie-evenwicht µg

msoil hoeveelheid van het bodemmonster, uitgedrukt in droge massa g

Cst massaconcentratie van de stockoplossing van de stof µg cm-3

C0 massaconcentratie van de testoplossing in contact met het
bodemmonster op het tijdstip t=0

µg cm-3

Caq
ads(ti )

massaconcentratie van de stof in de waterfase op het tijdstip ti

waarop de analyse wordt uitgevoerd
µg cm-3



3

Cs
ads eq( ) gehalte aan de aan het bodemmonster geadsorbeerde stof bij het

adsorptie-evenwicht
µg g-1

Caq
ads(eq)

massaconcentratie van de stof in de waterfase bij het adsorptie-
evenwicht

µg cm-3

V0 volume van de waterfase die tijdens de adsorptietest in contact
met het bodemmonster is, op het tijdstip t=0

cm3

va
A volume van het monster waarin de teststof wordt bepaald cm3

Kd verdelingscoëfficiënt voor adsorptie cm3 g-1

Koc genormaliseerde adsorptiecoëfficiënt voor organische koolstof cm3 g-1

Kom genormaliseerde verdelingscoëfficiënt voor organisch materiaal cm3 g-1

KF
ads adsorptiecoëfficiënt volgens Freundlich µg1-1/n(cm3)1/ng-1

1/n Freundlich-exponent

Dti
desorptiepercentage op het tijdstip ti %

D ti
∆ desorptiepercentage gedurende het tijdsinterval∆ti %

Kdes schijnbare desorptiecoëfficiënt cm3 g-1

KF
des desorptiecoëfficiënt volgens Freundlich µg1-1/n(cm3)1/ng-1

maq
des(ti )

massa van de uit het bodemmonster gedesorbeerde teststof op het
tijdstip ti

µg

maq
des t i )(∆ massa van de uit het bodemmonster gedesorbeerde teststof

gedurende het tijdsinterval∆ti

µg

mm
des(eq) analytisch bepaalde massa van de stof in de waterfase bij het

desorptie-evenwicht
µg

maq
des eq)(

totale massa van de gedesorbeerde teststof bij het desorptie-
evenwicht

µg

ms
des( t i )∆ massa van de stof die na het tijdsinterval∆ti aan het bodemmonster

geadsorbeerd blijft
µg

maq
A massa van de stof die door onvolledige vervanging van het volume

overblijft van het adsorptie-evenwicht
µg

Cs
des(eq) gehalte aan de stof die bij het desorptie-evenwicht aan het

bodemmonster geadsorbeerd blijft
µg g-1

Caq
des eq( )

massaconcentratie van de teststof in de waterfase bij het
desorptie-evenwicht

µg cm-3

VT totaalvolume van de waterfase die tijdens het volgens de seriële
methode uitgevoerde desorptiekinetiek-experiment in contact met
het bodemmonster is

cm3

VR volume van het supernatans dat na het bereiken van het adsorptie-
evenwicht uit de buis verwijderd is en is vervangen door een gelijk
volume CaCl2-oplossing (0,01 M)

cm3

va
D volume van het monster dat op het tijdstip ti tijdens het volgens de

seriële methode uitgevoerde desorptiekinetiek-experiment voor
analysedoeleinden wordt genomen

cm3

Vr
i volume van de oplossing die bij het desorptiekinetiek-experiment

(parallelle methode) voor de bepaling van de teststof uit buis (i) is
genomen

cm3
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Vr
F volume van de oplossing die voor de bepaling van de teststof bij het

desorptie-evenwicht uit de buis is genomen
cm3

MB massabalans %

mE totale massa van de teststof die in twee stappen uit het
bodemmonster en de wanden van de proefbuis is geëxtraheerd

µg

Vrec volume van het supernatans dat na het adsorptie-evenwicht wordt
verwijderd

cm3

Pow verdelingscoëfficiënt octanol/water

pKa dissociatieconstante

Sw oplosbaarheid in water g l-1

1.4 PRINCIPE VAN DE TESTMETHODE

Bekende volumes van oplossingen van de teststof, al dan niet radioactief gelabeld, met een bekende
concentratie in 0,01 M CaCl2 worden toegevoegd aan bodemmonsters met een bekend drooggewicht die vooraf
zijn geëquilibreerd in 0,01 M CaCl2. Het mengsel wordt gedurende een geschikte tijd geschud. De
bodemsuspensie wordt vervolgens door centrifugeren en desgewenst filtreren gescheiden en de waterfase wordt
geanalyseerd. De hoeveelheid aan het bodemmonster geadsorbeerde teststof wordt berekend als het verschil
tussen de hoeveelheid aanvankelijk in de oplossing aanwezige teststof en de hoeveelheid die aan het eind van
het experiment is overgebleven (indirecte methode).

Het is ook mogelijk de hoeveelheid geadsorbeerde teststof rechtstreeksdoor bodemanalyse te bepalen (directe
methode). Deze procedure, waarbij de bodemfractie stapsgewijs wordt geëxtraheerd met een geschikt
oplosmiddel, wordt aanbevolen voor gevallen waarin het verschil in de concentratie van de stof in de oplossing
niet nauwkeurig kan worden bepaald. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn: adsorptie van de teststof aan de
wanden van het proefvat, instabiliteit van de teststof binnen de tijdschaal van het experiment, een geringe
adsorptie die slechts kleine concentratieveranderingen in de oplossing veroorzaakt en een sterke adsorptie die
leidt tot een zo lage concentratie dat deze niet nauwkeurig kan worden bepaald. Als een radioactief gelabelde
stof wordt gebruikt, kan in plaats van bodemextractie worden gekozen voor bodemanalyse door verbranding en
vloeistofscintillatietelling. Vloeistofscintillatietelling is echter een aspecifieke techniek waarbij geen
onderscheid kan worden gemaakt tussen de oorspronkelijke stof en omzettingsproducten; deze techniek mag
dan ook alleen worden gebruikt als de teststof gedurende het hele onderzoek stabiel is.

1.5 INFORMATIE OVER DE TESTSTOF

De gebruikte reagentia moeten chemisch zuiver (p.a.) zijn. Aanbevolen wordt ongelabelde teststoffen met een
bekende samenstelling en bij voorkeur een zuiverheid van minimaal 95% of radioactief gelabelde teststoffen
met een bekende samenstelling en radioactieve zuiverheid te gebruiken. Wanneer tracers met een korte
halveringstijd worden gebruikt, moet een vervalcorrectie worden uitgevoerd.

Voordat een adsorptie/desorptietest wordt uitgevoerd, moet de volgende informatie over de teststof beschikbaar
zijn:

a) de oplosbaarheid in water (A.6.);

b) de dampspanning (A.4.) en/of de constante van de Wet van Henry;

c) de niet-biologische afbraak: hydrolyse in afhankelijkheid van de pH (C.7.);

d) de verdelingscoëfficiënt (A.8.);

e) de “gemakkelijke” biologische afbreekbaarheid (C.4.) of de aerobe en anaerobe omzetting in de bodem;

f) de pKa van ioniseerbare stoffen;

g) de directe fotolyse in water (d.w.z. het UV/Vis-absorptiespectrum in water, kwantumopbrengst) en de
fotodegradatie op de bodem.
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1.6 TOEPASBAARHEID VAN DE TEST

De test kan worden gebruikt voor chemische stoffen waarvoor een analysemethode met een afdoende
nauwkeurigheid beschikbaar is. Een belangrijke parameter die de betrouwbaarheid van de resultaten kan
beïnvloeden, met name wanneer de indirecte methode wordt gebruikt, is de stabiliteit van de teststof binnen de
tijdschaal van de test. Een eerste vereiste is dan ook dat de stabiliteit tijdens een voorbereidendonderzoek wordt
gecontroleerd; als er binnen de tijdschaal van de test een omzetting wordt waargenomen, wordt aanbevolen bij
het hoofdonderzoek zowel de bodem- als de waterfase te analyseren.

Bij de uitvoering van deze test kunnen er problemen ontstaan met stoffen die slecht oplosbaar zijn in water (Sw

< 10-4 g l-1) en met stoffen met een hoge lading, aangezien de concentratie in de waterfase in dat geval niet met
een voldoende nauwkeurigheid analytisch kan worden bepaald. In deze gevallen moeten er aanvullende
maatregelen worden genomen. In de desbetreffende hoofdstukken van deze beschrijving wordt aangegeven hoe
deze problemen kunnen worden aangepakt.

Bij het testen van vluchtige stoffen moet ervoor worden gezorgd dat verliezen tijdens de behandeling worden
voorkomen.

1.7 BESCHRIJVING VAN DE METHODE

1.7.1 Apparatuur en reagentia

Standaard-laboratoriumapparatuur, met name:

a) Buizen of potten voor de uitvoering van de experimenten. Het is belangrijk dat deze buizen of potten;
— direct in de centrifuge passen om fouten bij de behandeling en de overbrenging tot een minimum

te beperken;
— van een inert materiaal zijn vervaardigd, zodat de adsorptie van de teststof aan het oppervlak tot

een minimum wordt beperkt.

b) Schudapparaat: overhead-schudder of gelijkwaardige apparatuur; het schudapparaat moet het
bodemmonster tijdens het schudden in suspensie houden.

c) Centrifuge: bij voorkeur met hoge snelheid, bijvoorbeeld >3000 g, instelbare temperatuur, in staat om
deeltjes met een diameter van meer dan 0,2µm uit een waterige oplossing neer te slaan. De houders moeten
tijdens het schudden en centrifugeren worden afgesloten om damp- en waterverlies te voorkomen; om
adsorptie aan de dop tot een minimum te beperken moeten gedeactiveerde doppen worden gebruikt, zoals
schroefdoppen met teflonbekleding.

d) Facultatief: filtreerapparatuur; steriele wegwerpfilters met een porositeit van 0,2µm. Bij de keuze van het
filtermateriaal moet goed worden opgelet, zodat verliezen van de teststof aan dit materiaal worden
voorkomen; voor slecht oplosbare teststoffen wordt organisch filtermateriaal afgeraden.

e) Analyse-instrumentarium dat geschikt is om de concentratie van de teststof te meten.

f) Laboratoriumoven die kan worden ingesteld op een temperatuur van 103°C tot 110°C.

1.7.2 Karakterisering en selectie van de bodem

De bodem moet worden gekarakteriseerd aan de hand van drie parameters die worden geacht grotendeels
bepalend voor de adsorptiecapaciteit te zijn: gehalte aan organische koolstof, kleigehalte en bodemtextuur en
pH. Zoals reeds is vermeld (zie “Toepassingsgebied”), kunnen ook andere fysisch-chemische eigenschappen
van de bodem invloed hebben op de adsorptie/desorptie van een bepaalde stof en daarmee moet in die gevallen
rekening worden gehouden.
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De voor de karakterisering van de bodem gebruikte methoden zijn heel belangrijk en kunnen een significante
invloed op de resultaten hebben. Daarom wordt aanbevolen de pH van de bodem in een 0,01 M CaCl2-oplossing
(de oplossing die bij de adsorptie/desorptietest wordt gebruikt) volgens de desbetreffende ISO-methode (ISO
10390-1) te bepalen. Tevens wordt aanbevolen de andere relevante bodemeigenschappen volgens de
standaardmethoden (ISO-handboek voor bodemanalyse) te bepalen; in dat geval kunnen de sorptiegegevens op
basis van algeheel gestandaardiseerde bodemparameters worden geanalyseerd. In de referenties (50-52) worden
enige richtsnoeren gegeven voor bestaande standaardmethoden voor bodemanalyse en -karakterisering. Voor de
kalibratie van bodemtestmethoden wordt het gebruik van referentiebodem aanbevolen.

Tabel 1 bevat richtsnoeren voor de selectie van bodemtypes voor adsorptie/desorptie-experimenten. De zeven
vermelde bodemtypes bestrijken het scala dat in gematigde geografische zones voorkomt. Voor ioniseerbare
teststoffen moeten de geselecteerde bodemtypes een breed pH-bereik beslaan om de adsorptie van de stof in
geïoniseerde en niet-geïoniseerde vorm te kunnen bepalen. Onder punt 1.9 (“Uitvoering van de test”) worden
richtsnoeren gegeven voor het aantal verschillende bodemtypes dat in de verschillende fasen van de test moet
worden gebruikt.

Als de voorkeur wordt gegeven aan andere bodemtypes, moeten deze aan de hand van dezelfde parameters
worden gekarakteriseerd en moet de spreiding van de eigenschappen vergelijkbaar zijn met die van tabel 1, ook
al voldoen ze niet exact aan de criteria.

Tabel 1: Richtsnoerenvoor de selectie van bodemmonsters voor adsorptie/desorptie

Bodemtype pH-bereik (in 0,01 M
CaCl2)

Organisch koolstof-
gehalte (%)

Kleigehalte (%) Bodemtextuur*

1 4,5 - 5,5 1,0 - 2,0 65 - 80 klei

2 > 7,5 3,5 - 5,0 20 - 40 kleileem

3 5,5 - 7,0 1,5 - 3,0 15 - 25 siltleem

4 4,0 - 5,5 3,0 - 4,0 15 - 30 leem

5 < 4,0 - 6,0§ < 0,5 - 1,5§‡ < 10 - 15§ lemig zand

6 > 7,0 < 0,5 - 1,0§‡ 40 - 65 kleileem / klei

7 < 4,5 > 10 < 10 zand / lemig zand

* Volgens het systeem van de FAO en de VS (85).
§ De waarde van deze variabelen moet bij voorkeur binnen het vermelde bereik vallen. Als het echter moeilijk is geschikt

bodemmateriaal te vinden, is ook een waarde beneden het vermelde minimum aanvaardbaar.
‡ Bodem met minder dan 0,3% organische koolstof kan de correlatie tussen het gehalte aan organisch materiaal en de adsorptie

verstoren. Het verdient dan ook aanbeveling bodem met minimaal 0,3% organische koolstof te gebruiken.

1.7.3 Monsterneming en opslag van bodemmonsters

1.7.3.1 Monsterneming

Er worden geen specifieke technieken of gereedschappen voor monsterneming aanbevolen; de
monsternemingstechniek is afhankelijk van het doel van hetonderzoek (53)(54)(55)(56)(57)(58).

Er moet rekening worden gehouden met de volgende overwegingen:

a) Er moet gedetailleerde achtergrondinformatie over de veldlocatie zijn; daarbij gaat het bijvoorbeeld om de
ligging, de vegetatie, behandelingen met pesticiden en/of kunstmest, biologische toevoegingen of
onopzettelijke verontreiniging. De aanbevelingen van de ISO-norm voor bodembemonstering (ISO
10381-6) moeten bij de beschrijving van de bemonsteringslocatie in acht worden genomen.
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b) De bemonsteringslocatie moet worden gespecificeerd met UTM (Universele Transversale Mercatorprojectie
/ European Horizontal Datum) of geografische coördinaten; daardoor kan een bepaalde bodem in de
toekomst opnieuw worden bemonsterd of kan een betere specificatie van de bodem worden gegeven binnen
de uiteenlopende classificatiesystemen die in de verschillende landen worden gebruikt. Tevens mogen
monsters alleen in een A-horizont tot maximaal 20 cm diep worden genomen. Met name bij bodemtype nr.
7 moet een Oh-horizont, als deze in de bodem aanwezig is, in het monster worden opgenomen.

De houders waarin en de temperatuur waarbij de bodemmonsters worden vervoerd, moeten zodanig zijn dat
significante wijzigingen in de aanvankelijke bodemeigenschappen uitgesloten zijn.

1.7.3.2 Opslag

Het gebruik van verse bodemmonsters verdient de voorkeur. Alleen als dit niet mogelijk is, moeten de monsters
bij kamertemperatuur en luchtdroog worden bewaard. Er is geen aanbevolen houdbaarheidstermijn, maar
monsters die meer dan drie jaar zijn bewaard moeten vóór gebruik opnieuw worden geanalyseerd op hun
gehalte aan organische koolstof, pH en capaciteit voor kationuitwisseling.

1.7.3.3 Behandeling en voorbereiding van bodemmonsters voor de test

De bodemmonsters worden bij kamertemperatuur (bij voorkeur 20-25°C) aan de lucht gedroogd. Bij het
losmaken moet zo weinig mogelijk kracht worden gebruikt om de oorspronkelijke textuur van de bodem zo veel
mogelijk intact tehouden. De monsters worden gezeefd tot een deeltjesgrootte≤ 2 mm; bij het zeven moeten de
aanbevelingen van de ISO-norm voor bodembemonstering (ISO 10381-6) worden opgevolgd. Een zorgvuldige
homogenisering wordt aanbevolen, aangezien de reproduceerbaarheid van de resultaten daardoor wordt
bevorderd. Het vochtgehalte van de bodem wordt bij drie monsters bepaald door verhitting op 105 °C tot
constant gewicht (ongeveer 12 uur). Bij alle berekeningen wordt onder de massa van het bodemmonster het
drooggewicht verstaan, d.w.z. de voor het vochtgehalte gecorrigeerde massa.

1.7.4 Voorbereiding van de teststofvoor de toevoeging aan de bodemmonsters

De teststof wordt opgelost in 0,01 M CaCl2 in gedestilleerd of gedeïoniseerd water; de CaCl2-oplossing wordt als
waterfase gebruikt om het centrifugeren te vergemakkelijken en de kationuitwisseling tot een minimum te beperken.
De concentratie van de stockoplossing moet bij voorkeur drie ordes van grootte hoger zijn dan de detectiegrens van
de gebruikte analysemethode. Deze drempel vormt een waarborg voor nauwkeurige metingen bij de hier gevolgde
methode; daarnaast moet de concentratie van de stockoplossing lager zijn dan de oplosbaarheid van de teststof in
water.

De stockoplossing moet bij voorkeur vlak voor de toevoeging aan het bodemmonster worden bereid en moet
afgesloten in het donker bij 4 °C worden bewaard. De houdbaarheidstermijn is afhankelijk van de stabiliteit van de
teststof en de concentratie in de oplossing.

Alleen bij slecht oplosbare stoffen (Sw < 10-4 gl-1) kan, als het moeilijk is de teststof op te lossen, een solubilisator
nodig zijn. Deze solubilisator: (a) moet mengbaar zijn met water, zoals methanol of acetonitril; (b) mag niet in een
hogere concentratie dan 1% van het totale volume van de stockoplossing aanwezig zijn en de concentratie in de
oplossing van de teststof die met het bodemmonster in contact komt moet lager zijn (bij voorkeur lager dan 0,1%);
en (c) mag geen oppervlakte-actieve stof zijn en geen solvolyse-reactie met de teststof aangaan. Het gebruik van een
solubilisator moet bij de rapportage van de gegevens worden vermeld en gemotiveerd.
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Slecht oplosbare stoffen kunnen ook door “spiking” aan het testsysteem worden toegevoegd: de teststof wordt
opgelost in een organisch oplosmiddel en een hoeveelheid daarvan wordt toegevoegd aan het systeem met het
bodemmonster en de 0,01 M CaCl2-oplossing in gedestilleerd of gedeïoniseerd water. Het gehalte van de waterfase
aan organisch oplosmiddel moet zo laag mogelijk worden gehouden, normaal gesproken maximaal 0,1%. “Spiking”
uit een organisch oplosmiddel kan als nadeel hebben dat de reproduceerbaarheid qua volume slecht is.Dit betekent
dat er sprake is van een extra fout, aangezien de concentratie van de teststof en het co-oplosmiddel niet bij alle tests
gelijk is.

1.8 VOORWAARDEN WAARAAN DE UITVOERING VAN DE ADSORPTIE/DESORPTIETEST MOET
VOLDOEN

1.8.1 De analysemethode

De belangrijkste parameters die de nauwkeurigheid van de sorptiemetingen kunnen beïnvloeden zijn: de
nauwkeurigheid van de analysemethode voor zowel de opgeloste als de geadsorbeerde fase, de stabiliteit en
zuiverheid van de teststof, het bereiken van het sorptie-evenwicht, de omvang van de concentratieverandering in de
oplossing, de verhouding bodemmonster/oplossing en de veranderingen in de bodemstructuurtijdens de instelling
van het evenwicht (35)(59-62). Bijlage 2 bevat enkele voorbeelden die relevant zijn voor de nauwkeurigheid.

De betrouwbaarheid van de gebruikte analysemethode moet worden gecontroleerd op het concentratiebereik dat bij
de test wordt verwacht. Het staat de experimentator volledig vrij een geschikte methode te ontwikkelen waarvan de
nauwkeurigheid, de precisie, de reproduceerbaarheid, de detectiegrenzen en de recovery aan de eisen voldoen. In het
volgende experiment worden richtsnoeren voor de uitvoering van een dergelijke test gegeven.

Een geschikt volume 0,01 M CaCl2, bijvoorbeeld 100 cm3, wordt gedurende 4 uur geschud met een hoeveelheid,
bijvoorbeeld 20 g, van een sterk adsorberend bodemtype, d.w.z. met een hoog gehalte aan organische koolstof en
klei; het gebruikte gewicht en volume kan aan de behoefte worden aangepast, maar een verhouding
bodemmonster/oplossing van 1:5 is een goed uitgangspunt. Het mengsel wordt gecentrifugeerd en de waterfase kan
worden gefiltreerd. Aan deze fase wordt een bekend volume van de stockoplossing met de teststof toegevoegd om te
zorgen dat de nominale concentratie binnen het bereik ligt dat bij de test wordt verwacht. Om de aard van de
oplossing zo weinig mogelijk te veranderen mag dit volume niet groter zijn dan 10% van het uiteindelijke volume
van de waterfase. De oplossing wordt geanalyseerd.

Om artefacten in de analysemethode en matrixeffecten van de bodem op te sporen moet één blanco-bepaling met
bodemmonster + CaCl2-oplossing (zonder teststof) worden uitgevoerd.

Voor sorptiemetingen kunnen bijvoorbeeld de volgende analysemethoden worden gebruikt: gaschromatografie
(GLC), hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC), spectrometrie (b.v. GC/massaspectrometrie of
HPLC/massaspectrometrie) en vloeistofscintillatietelling (voor radioactief gelabelde stoffen). Onafhankelijk van de
gebruikte analysemethode wordt deze geschikt geacht als de recovery tussen 90% en110% van de nominale waarde
ligt. Om detectie en evaluatie na de faseverdeling mogelijk te maken moeten de detectiegrenzen van de
analysemethode tenminste twee ordes van grootte onder de nominale concentratie liggen.

De kenmerken en detectiegrenzen van de beschikbare analysemethode voor het adsorptie-onderzoek spelen een
belangrijke rol bij de bepaling van de testomstandigheden en de hele praktische uitvoering van de test. In de hier
gegeven beschrijving wordt een algemene route vermeld en worden aanbevelingen en richtsnoeren gegeven voor
andere oplossingen wanneer de analysemethode en de omstandigheden in het laboratorium beperkingen opleggen.
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1.8.2 De keuze van een optimale verhouding bodemmonster/oplossing

De keuze van een geschikte verhouding bodemmonster/oplossing voor het sorptie-onderzoek wordt bepaald
door de verdelingscoëfficiënt Kd en de gewenste relatieve adsorptie. De verandering van de concentratie van de
stof in de oplossing bepaalt de statistische nauwkeurigheid van de meting op basis van de vorm van de
adsorptievergelijking en de beperkingen van de analysemethode bij de bepaling van de concentratie van de stof.
Daarom is het meestal verstandig een aantal vaste verhoudingen te kiezen waarbij de adsorptie hoger is dan
20% en liefst hoger dan 50% (62), terwijl erop moet worden gelet dat de concentratie van de teststof in de
waterfase hoog genoeg blijft om nauwkeurig te kunnen worden gemeten. Dit is vooral belangrijk bij hoge
adsorptiepercentages.

Een geschikte manier om de juiste verhouding bodemmonster/waterfase te kiezen is op basis van een raming van de
Kd-waarde door voorbereidend onderzoek of erkende schattingstechnieken (zie bijlage 3). Vervolgens kan een
geschikte verhouding worden gekozen op basis van een grafiek waarin de verhouding bodemmonster/oplossing bij
vaste adsorptiepercentages is uitgezet tegen de Kd (zie figuur 1). In deze grafiek wordt uitgegaan van een lineaire
adsorptievergelijking1. Het verband wordt verkregen door vergelijking (4) voor de Kd te herschikken tot vergelijking
(1):
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Figuur 1: Verband tussen de verhouding bodemmonster/oplossing en Kd bij verschillende adsorptiepercentages.
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Figuur 1 geeft een overzicht van de vereiste verhouding bodemmonster/oplossing als functie van Kd bij
verschillende adsorptiepercentages. Zo wordt bij een verhouding 1:5 en een Kd van 20 ongeveer 80% van de teststof
geadsorbeerd. Om bij dezelfde Kd een adsorptie van 50% te krijgen moet een verhouding van 1:25 worden gebruikt.
Als de geschikte verhouding bodemmonster/oplossing op deze manier wordt gekozen, geeft dit de nodige
flexibiliteit om aan de experimentele behoeften te voldoen.

De gevallen waarin de chemische stof sterk of nauwelijks wordt geadsorbeerd, leveren meer problemen op. Bij een
geringe adsorptie wordt een verhouding bodemmonster/oplossing van 1:1 aanbevolen, hoewel bij sommige zeer
organische bodemtypes een lagere verhouding nodig kan zijn om een suspensie te verkrijgen. Bij de meting van
kleine veranderingen in de concentratie in de oplossing moet zorgvuldig naar de analysemethode worden gekeken
om te voorkomen dat de adsorptiemeting onnauwkeurig wordt. Anderzijds kan bij een zeer hoge
verdelingscoëfficiënt Kd de verhouding bodemmonster/oplossing worden opgevoerd tot wel 1:100 om ervoor te
zorgen dat er een significante hoeveelheid van de stof in de oplossing achterblijft. Er moet echter voor een goede
menging worden gezorgd en het systeem moet voldoende tijd krijgen voor de instelling van het evenwicht. Een
andere aanpak is schatting van de Kd-waarde met behulp van ramingstechnieken op basis van bijvoorbeeld de Pow-
waarde (zie bijlage 3). Dit kan met name nuttig zijn bij slecht geadsorbeerde/polaire stoffen met een Pow < 20 en
lipofiele/sterk geadsorbeerde stoffen met een Pow > 104.

1.9 UITVOERING VAN DE TEST

1.9.1 Testomstandigheden

Alle experimenten worden uitgevoerd bij kamertemperatuur en indien mogelijk bij een constante temperatuur tussen
20 °C en 25 °C.

Bij het centrifugeren moeten de omstandigheden zodanig zijn dat deeltjes groter dan 0,2 µm uit de oplossing kunnen
worden verwijderd. Dit zijn de kleinste deeltjes die als vaste deeltjes worden beschouwd; beneden deze grenswaarde
vallen ze in de categorie colloïd-deeltjes. Bijlage 4 bevat richtsnoeren om de centrifugeer-omstandigheden te
bepalen.

Als het centrifugeren niet zodanig kan gebeuren dat de verwijdering van grotere deeltjes dan 0,2 µm wordt
gewaarborgd, moet een combinatie van centrifugeren en filtreren met filters van 0,2 µm worden gebruikt. Deze
filters moeten van een geschikt inert materiaal zijn vervaardigd om verliezen van de teststof daaraan te voorkomen.
In elk geval moet worden aangetoond dat er bij het filtreren geen teststof verloren gaat.

1.9.2 Fase 1: Voorbereidend onderzoek

Het doel van de uitvoering van een voorbereidend onderzoek is al in het hoofdstuk “Toepassingsgebied”
beschreven. In onderstaande beschrijving worden richtsnoeren gegeven voor de wijze waarop een dergelijk
experiment kan worden opgezet.

1.9.2.1 Selectie van de optimale verhouding bodemmonster/oplossing

Er worden twee bodemtypes en drie verhoudingen bodemmonster/oplossing gebruikt (zes experimenten). Eén
bodemtype heeft een hoog gehalte aan organische koolstof en een laag kleigehalte en het andere een laag gehalte
aan organische koolstof en een hoog kleigehalte. De volgende verhoudingen worden aangeraden:

- 50 g bodemmonster en 50 cm3 oplossing van de teststof in water (verhouding 1:1);

- 10 g bodemmonster en 50 cm3 oplossing van de teststof in water (verhouding 1:5);

- 2 g bodemmonster en 50 cm3 oplossing van de teststof in water (verhouding 1:25).

De minimale hoeveelheid bodemmonster waarmee het experiment kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de
mogelijkheden van het laboratorium en de gebruikte analysemethode. Om betrouwbare resultaten te krijgen wordt
echter aangeraden minimaal 1 g en bij voorkeur 2 g te gebruiken.

Eén controlemonster met uitsluitend de teststof in 0,01 M CaCl2-oplossing (zonder bodemmonster) wordt aan exact
dezelfde behandeling onderworpen als de testsystemen om de stabiliteit van de teststof in de CaCl2-oplossing en de
mogelijke adsorptie aan de wanden van het proefvat te controleren.
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Voor elk bodemtype wordt één blanco-bepaling met dezelfde hoeveelheid bodemmonster en een totaalvolume van
50 cm3 0,01 M CaCl2-oplossing (zonder teststof) op dezelfde wijze behandeld. Deze bepaling fungeert als
achtergrond tijdens de analyse om storende stoffen of verontreinigde bodem te kunnen signaleren.

Alle experimenten, ook de controle- en blanco-bepalingen, moeten minimaal in duplo worden uitgevoerd. Het totale
aantal monsters dat voor het onderzoek nodig is, kan aan de hand van de gevolgde methode worden bepaald.

In het algemeen worden voor het voorbereidend onderzoek en het hoofdonderzoek dezelfde methoden gebruikt.
Uitzonderingen op deze regel worden waar nodig vermeld.

De aan de lucht gedroogde bodemmonsters worden geëquilibreerd door de nacht vóór de dag van het experiment
(gedurende 12 uur) te schudden met een minimaal volume van 45 cm3 0,01 M CaCl2-oplossing. Vervolgens wordt
een bepaald volume van de stockoplossing met de teststof toegevoegd om het uiteindelijke volume op 50 cm3 te
brengen. Dit toegevoegde volume stockoplossing: (a) mag niet groter zijn dan 10% van het uiteindelijke volume van
de waterfase van 50 cm3 om de aard van de oplossing vóór equilibreren zo weinig mogelijk te veranderen en (b)
moet bij voorkeur leiden tot een beginconcentratie van de teststof in contact met het bodemmonster (C0) die ten
minste twee ordes van grootte hoger ligt dan de detectiegrens van de analysemethode; deze drempelwaarde
waarborgt dat er ook bij een hoge adsorptie (> 90%) nauwkeurige metingen kunnen worden uitgevoerd en dat later
de adsorptie-isothermen kunnen worden bepaald. Tevens wordt indien mogelijk een lagere beginconcentratie van de
stof (C0) dan de helft van de oplosbaarheidsgrens aanbevolen.

De concentratie van de stockoplossing (Cst) kan analoog aan het volgende voorbeeld worden berekend: Uitgaande
van een detectiegrens van 0,01 µg cm-3 en een adsorptie van 90% moet de beginconcentratie van de teststof in
contact met het bodemmonster bij voorkeur 1 µg cm-3 zijn (twee ordes van grootte hoger dan de detectiegrens).
Wanneer het maximale aanbevolen volume van de stockoplossing wordt toegevoegd, d.w.z. 5 cm3 aan 45 cm3

geëquilibreerde 0,01 M CaCl2-oplossing (=10% van de stockoplossing t.o.v. het totaalvolume van de waterfase van
50 cm3), moet de concentratie van de stockoplossing 10 µg cm-3 zijn; dit is drie ordes van grootte hoger dan de
detectiegrens van de analysemethode.

De pH van de waterfase moet voor en na het contact met het bodemmonster worden gemeten, aangezien deze een
belangrijke rol bij het hele adsorptieproces speelt, met name bij ioniseerbare stoffen.

Het mengsel wordt geschud totdat het adsorptie-evenwicht zich heeft ingesteld. De daarvoor benodigdetijd varieert
sterk, afhankelijk van de stof en het bodemmonster; meestal volstaat een periode van 24 uur (77). Aanbevolen wordt
tijdens het voorbereidendonderzoek gedurende een schudperiode van 48 uur achtereenvolgens verschillende
monsters te nemen (b.v. na 4, 8, 24 en 48 uur). De analysetijdstippen moeten echter gelet op het werkschema in het
laboratorium flexibel worden gehanteerd.

Er zijn twee mogelijkheden voor de analyse van de teststof in de waterige oplossing: (a) de parallelle methode en (b)
de seriële methode. Met nadruk moet worden gesteld dat de parallelle methode weliswaar experimenteel
omslachtiger is, maar dat de mathematische behandeling van de resultaten eenvoudiger is (zie bijlage 5). De keuze
van de gevolgde methode wordt echter aan de experimentator overgelaten, die rekening moet houden met de
beschikbare laboratoriumfaciliteiten en middelen.

(a) parallelle methode: pertijdsinterval waarvoor de adsorptiekinetiek wordtonderzocht, wordt een mengsel met
dezelfde verhouding bodemmonster/oplossing bereid. Na bijvoorbeeld 4 uur wordt de waterfase na centrifugeren en
desgewenst filtreren zo volledig mogelijk uit de eerste buis verwijderd en vervolgens gemeten; na bijvoorbeeld 8 uur
gebeurt dit voor de tweede buis, na 24 uur voor de derde buis enz.

(b) seriële methode: voor elke verhouding bodemmonster/oplossing wordt slechts één mengsel in duplo bereid. Op
vooraf bepaalde tijdstippen wordt het mengsel gecentrifugeerd om de fasen te scheiden. In een kleine hoeveelheid
van de waterfase wordt de teststof onmiddellijk geanalyseerd; vervolgens gaat het experiment verder met het
oorspronkelijke mengsel. Als na het centrifugeren wordt gefiltreerd, moet filtratie van kleine hoeveelheden waterige
oplossing in het laboratorium mogelijk zijn. Om te zorgen dat de verhouding bodemmonster/oplossing niet
significant verandert en de voor adsorptie beschikbare hoeveelheid oplossing tijdens de test niet afneemt, wordt
aanbevolen in totaal niet meer dan 1% van het totale volume van de oplossing voor de analyses te gebruiken.
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Het adsorptiepercentageA ti
wordt op elk tijdstip ti berekend op basis van de nominale beginconcentratie en

de gemeten concentratie op het bemonsteringstijdstip ti en gecorrigeerd voor de waarde van de blanco-bepaling.
De A ti

wordt uitgezet tegen de tijd (zie figuur 1 in bijlage 5) om te bepalen wanneer het evenwicht wordt

bereikt2. Tevens wordt de Kd-waarde bij evenwicht berekend. Op basis van deze Kd-waarde worden geschikte
verhoudingen bodemmonster/oplossing uit figuur 1 gekozen, zodat het adsorptiepercentage hoger dan 20% en
bij voorkeur hoger dan 50% is (61). Alle vergelijkingen en beginselen voor het tekenen van de curve worden
vermeld in het hoofdstuk over Gegevens en rapportage en in bijlage 5.

1.9.2.2 Bepaling van de equilibratietijd voor adsorptie en de bij evenwicht geadsorbeerde hoeveelheid teststof

Zoals reeds is vermeld, kan aan de hand van curves waarinA ti
of Caq

ads tegen de tijd wordt uitgezet, worden

bepaald wanneer het adsorptie-evenwicht zich heeft ingesteld en hoeveel teststof bij evenwicht is geadsorbeerd. De
figuren 1 en 2 in bijlage 5 zijn voorbeelden van dergelijke curves. De equilibratietijd is de tijd die het systeemnodig
heeft om stationair te worden.

Indien bij een bepaald bodemmonster de curve niet horizontaal gaat lopen maar blijft stijgen, kan dit worden
veroorzaaktdoor complicerende factoren zoals biologische afbraak of trage diffusie. Biologische afbraak kan
worden aangetoond door het experiment te herhalen met een gesteriliseerd bodemmonster. Als zich ook in dat geval
geen evenwicht instelt, moet er worden gezocht naar andere verschijnselen die zich in dat specifieke geval kunnen
voordoen; dit kan gebeuren door de experimentele omstandigheden (temperatuur, schudtijd, verhouding
bodemmonster/oplossing) te wijzigen. De experimentator moet zelf bepalen of het zinvol is de testprocedure verder
uit te voeren, ook al zal zich wellicht geen evenwicht instellen.

1.9.2.3 Adsorptie aan het oppervlak van het proefvat en stabiliteit van de teststof

Enige informatie over de adsorptie van de teststof aan het oppervlak van de proefvaten en over de stabiliteit van de
stof kan uit een analyse van de controlemonsters worden afgeleid. Als er meer stof verdwijnt dan de
standaardafwijking van de analysemethode, kan er sprake zijn van niet-biologische afbraak en/of adsorptie aan het
oppervlak van het proefvat. Deze verschijnselen kunnen van elkaar worden onderscheiden door de wanden van het
proefvat grondig te wassen met een bekend volume van een geschikt oplosmiddel en de wasvloeistof op de teststof
te analyseren. Als er geen adsorptie aan het oppervlak van het proefvat wordt waargenomen, wijst het verdwijnen
van de teststof op niet-biologische afbraak. Als er wel adsorptie wordt geconstateerd, moeten er proefvaten van een
ander materiaal worden gebruikt. De bij dit experiment verkregen gegevens over de adsorptie aan het oppervlak van
de proefvaten kunnen echter niet rechtstreeks naar het experiment met bodemmonster/oplossing worden
geëxtrapoleerd, aangezien deze adsorptie door de aanwezigheid van het bodemmonster wordt beïnvloed.

Aanvullende informatie over de stabiliteit van de teststof kan worden verkregendoor de bepaling van de
massabalans van de teststof in de loop van de tijd. Dit betekent dat de waterfase, bodemextracten en de wanden van
het proefvat op de teststof worden geanalyseerd. Het verschil tussen de toegevoegde massa en de som van de
hoeveelheden die in de waterfase en bodemextracten en aan de wanden van het proefvat worden teruggevonden, is
gelijk aan de afgebroken en/of verdampte en/of niet-geëxtraheerde hoeveelheid. Om een massabalans te kunnen
bepalen moet het adsorptie-evenwicht zich binnen de periode waarin het experiment wordt uitgevoerd, hebben
ingesteld.

2
Curves waarin de concentratie van de teststof in de waterfase(Caq

ads) wordt uitgezet tegen detijd, kunnen ook worden

gebruikt om te bepalen wanneer het evenwicht wordt bereikt (zie figuur 2 in bijlage 5).
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De massabalans wordt bepaald voor beide bodemtypes en één verhouding bodemmonster/oplossing per bodemtype
waarbij de depletie bij evenwicht hoger is dan 20% en bij voorkeur hoger dan 50%. Wanneer het experiment om de
verhouding te bepalen wordt afgerond met de analyse van het laatste monster van de waterfase na 48 uur, worden de
fasen door centrifugeren en desgewenst filtreren gescheiden. De waterfase wordt zo volledig mogelijk verwijderd en
aan de bodemfase wordt een geschikt oplosmiddel (een extractiecoëfficiënt van minimaal 95%) toegevoegd om de
teststof te extraheren. Aanbevolen wordt deze extractie tenminste twee maal na elkaar uit te voeren. De hoeveelheid
teststof in het bodem- en het proefvatextract wordt gemeten en de massabalans wordt bepaald (zie vergelijking 10 in
het hoofdstuk Gegevens en rapportage). Als de massabalans lager is dan 90%, wordt de teststof geacht binnen de
tijdschaal van de test instabiel te zijn. Hetonderzoek kan dan wel worden voortgezet, mits echter rekening wordt
gehouden met de instabiliteit van de teststof; in dit geval wordt aanbevolen in hethoofdonderzoek beide fasen te
analyseren.

1.9.2.4 Fase 2: Adsorptiekinetiek bij één concentratie van de teststof

Er worden vijf bodemtypes gebruikt, die uit tabel 1 worden gekozen. Indien mogelijk verdient het aanbeveling
enkele of alle bodemtypes uit het voorbereidende onderzoek te gebruiken, omdat in dat geval fase 2 voor deze
bodemtypes niet behoeft te worden herhaald.

Op basis van de resultaten van het voorbereidend onderzoek worden de equilibratietijd, de verhouding
bodemmonster/oplossing, het gewicht van het bodemmonster, het volume van de waterfase in contact met het
bodemmonster en de concentratie van de teststof in de oplossing gekozen. Analyse moet bij voorkeur gebeuren na
ongeveer 2, 4, 6, 8 (indien mogelijk ook 10) en 24 uur contacttijd; de schudtijd kan tot maximaal 48 uur worden
verlengd, wanneer is gebleken dat een stof een langere equilibratietijd vergt. De analysetijdstippen kunnen echter
met enige flexibiliteit worden bepaald.

Elk experiment (één bodemmonster en één oplossing) wordt tenminste in duplo uitgevoerd om de spreiding van de
resultaten te kunnen bepalen. In elk experiment wordt één blanco-bepaling opgenomen. Daarbij worden dezelfde
massa bodemmonster en hetzelfde volume 0,01 M CaCl2-oplossing (zonder teststof) als bij het experiment gebruikt.
Een controlemonster met alleen de teststof in 0,01 M CaCl2-oplossing (zonder bodemmonster) wordt aan dezelfde
behandeling onderworpen om onverwachte afwijkingen te kunnen constateren.

Het adsorptiepercentage wordt op elk tijdstip(A ti
) en/of over elk tijdsinterval(A ti∆ ) berekend (al naar

behoefte) en tegen de tijd uitgezet. Tevens worden de verdelingscoëfficiënt Kd bij evenwicht en de genormaliseerde
adsorptiecoëfficiënt voor organische koolstof Koc (voor apolaire organische stoffen) berekend.

Resultaten van de bepaling van de adsorptiekinetiek

De lineaire Kd-waarde is meestal een nauwkeurige beschrijving van het sorptiegedrag in de bodem (35)(78) en geeft
de inherente mobiliteit van chemische stoffen in de bodem aan. Zo worden chemische stoffen met een Kd ≤ 1 cm3 g-

1 in het algemeen als mobiel beschouwd. Ook op basis van de Koc-waarden is een indelingssysteem voor de
mobiliteit opgezetdoor MacCallet al. (16). Daarnaast zijn er indelingssytemen voor de uitloging op basis van een
verband tussen Koc en DT-503 (32)(79).

Op basis van een foutenanalyse (61) is geconcludeerd dat Kd-waarden lager dan 0,3 cm3 g-1 niet nauwkeurig kunnen
worden bepaald aan de hand van een afname van de concentratie in de waterfase, zelfs als de (met het oog op de
nauwkeurigheid) gunstigste verhouding bodemmonster/oplossing, d.w.z. 1:1, wordt gebruikt. In dit geval wordt een
analyse van beide fasen, zowel bodem als oplossing, aanbevolen.

3
DT-50: tijd waarin 50% van de teststof wordt afgebroken.
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Gelet op bovenstaande opmerkingen wordt aanbevolen het onderzoek naar het adsorptiegedrag van een chemische
stof in de bodem en zijn potentiële mobiliteit uit te breiden met een bepaling van de adsorptie-isothermen volgens
Freundlich, wanneer een nauwkeurige bepaling van Kd met het hier beschreven experimentele protocol mogelijk is.
Een nauwkeurige bepaling is mogelijk als vermenigvuldiging van Kd met de verhouding bodemmonster/oplossing
een getal groter dan 0,3 oplevert wanneer de daling van de concentratie in de waterfase wordt gemeten (indirecte
methode) of een getal groter dan 0,1 wanneer beide fasen worden geanalyseerd (directe methode) (61).

1.9.2.5 Fase 3: Adsorptie-isothermen en desorptiekinetiek/desorptie-isothermen

1.9 .2 .5 .1 Adsorp t ie- isothermen

Er worden vijf concentraties van de teststof gebruikt, die bij voorkeur twee ordes van grootte beslaan; bij de keuze
van deze concentraties moet rekening worden gehouden met de oplosbaarheid in water en de resulterende
evenwicht-concentraties in de waterfase. Per bodemmonster moet in het hele onderzoek dezelfde verhouding
bodem/oplossing worden gebruikt. De adsorptietest wordt volgens bovenstaande methode uitgevoerd, met als enige
verschil dat de waterfase slechts éénmaal wordt geanalyseerd op het tijdstip waarop het evenwicht zich heeft
ingesteld, zoals bepaald tijdens fase 2. De evenwichtsconcentraties in de oplossing worden bepaald en de
geadsorbeerde hoeveelheid wordt aan de hand van de afname van de hoeveelheid teststof in de oplossing berekend
of met de directe methode bepaald. De geadsorbeerde massa teststof per massa-eenheid bodemmonster wordt
uitgezet tegen de evenwichtsconcentratie van de teststof (zie het hoofdstuk Gegevens en rapportage).

Resultaten van de bepaling van de adsorptie-isotherm

Van de tot op heden gesuggereerde mathematische modellen voor de adsorptie wordt voor de beschrijving van het
adsorptieproces meestal de Freundlich-isotherm gebruikt. Gedetailleerdere informatie over de interpretatie en
relevantie van adsorptiemodellen is te vinden in de referenties (41)(45)(80)(81)(82).

NB: Er dient te worden opgemerkt dat een vergelijking van de waarde van KF (adsorptiecoëfficiënt volgens
Freundlich) voor verschillende stoffen alleen mogelijk is als deze KF-waarden in dezelfde eenheden worden
uitgedrukt (83).

1 .9 .2 .5 .2 Desorp t iek inet iek

Dit experiment is bedoeld om na te gaan of een chemische stof reversibel of irreversibel aan de bodem wordt
geadsorbeerd. Deze informatie is belangrijk, aangezien het desorptieproces ook bij het gedrag van een stof in de
praktijksituatie een belangrijke rol speelt. Bovendien kunnen desorptiegegevens goed worden gebruikt bij
computermodellen voor uitloging en de simulering van de afspoeling van opgeloste stoffen. Als een desorptie-
onderzoek gewenst wordt, wordt aanbevolen de hier beschreven methode te volgen voor elk systeem waarvoor een
nauwkeurige bepaling van Kd bij de reeds beschreven methode ter bepaling van de adsorptiekinetiek mogelijk was.

Net als voor de bepaling van de adsorptiekinetiek zijn er twee mogelijkheden voor de uitvoering van het
desorptiekinetiek-experiment: (a) de parallelle methode en (b) de seriële methode. De keuze van de gevolgde
methode wordt aan de experimentator overgelaten, die rekening moet houden met de beschikbare
laboratoriumfaciliteiten en middelen.
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(a) parallelle methode: voor elk bodemmonster waarvoor het desorptie-onderzoek wordt uitgevoerd, wordt per
tijdsinterval waarvoor de desorptiekinetiek wordtonderzocht, een mengsel met dezelfde verhouding
bodemmonster/oplossing bereid. Bij voorkeur dienen dezelfde tijdsintervallen als bij het adsorptiekinetiek-
experiment te worden gebruikt; het totale tijdsinterval kan echter waarnodig worden verlengd om te zorgen dat het
desorptie-evenwicht zich kan instellen. Voor elk experiment (één bodemmonster, één oplossing) wordt één blanco-
bepaling uitgevoerd met dezelfde hoeveelheid bodemmonster en 0,01 M CaCl2-oplossing (zonder teststof) als bij
het experiment. Een controlemonster met de teststof in 0,01 M CaCl2-oplossing (zonder bodemmonster) wordt aan
dezelfde behandeling onderworpen. Alle mengsels van bodemmonster met oplossing worden geschud totdat het
adsorptie-evenwicht (zoals bepaald tijdens fase 2) zich instelt. Vervolgens worden de fasendoor centrifugeren
gescheiden en wordt de waterfase zo volledig mogelijk verwijderd. De verwijderde oplossing wordt vervangendoor
een gelijk volume 0,01 M CaCl2-oplossing zonder teststof en het nieuwe mengsel wordt opnieuw geschud. De
waterfase van de eerste buis wordt na bijvoorbeeld 2 uur zo volledig mogelijk verwijderd en gemeten, van de
tweede buis na 4 uur, van de derde buis na 6 uur enz., totdat het desorptie-evenwicht wordt bereikt.

(b) seriële methode: na het adsorptiekinetiek-experiment wordt het mengsel gecentrifugeerd en wordt de waterfase
zo volledig mogelijk verwijderd. De verwijderde oplossing wordt vervangendoor een gelijk volume 0,01 M CaCl2-
oplossing zonder teststof. Het nieuwe mengsel wordt geschud totdat het desorptie-evenwicht zich heeft ingesteld.
Tijdens deze periode wordt het mengsel op vooraf bepaalde tijdstippen gecentrifugeerd om de fasen te scheiden. In
een kleine hoeveelheid van de waterfase wordt de teststof onmiddellijk geanalyseerd; vervolgens gaat het
experiment verder met het oorspronkelijke mengsel. Het volume van elk monster voor de analyse mag niet groter
zijn dan 1% van het totale volume. Om te zorgen dat de verhouding bodemmonster/oplossing niet verandert wordt
het mengsel aangevuld met hetzelfde volume verse 0,01 M CaCl2-oplossing en vervolgens wordt het schudden
hervat tot het volgende analysetijdstip.

Het desorptiepercentage wordt op elk tijdstip(Dti
) en/of over elk tijdsinterval(D ti∆ ) berekend (al naar

behoefte) en tegen de tijd uitgezet. Tevens wordt de desorptiecoëfficiënt Kdes bij evenwicht berekend. Alle
benodigde vergelijkingen zijn vermeld in hethoofdstuk Gegevens en rapportage en bijlage 5.

Resultaten van het desorptiekinetiek-experiment

Door het desorptiepercentageDti
en het adsorptiepercentageA ti

in één figuur tegen detijd uit te zetten kan de

omkeerbaarheid van het adsorptieproces worden bepaald. Als het desorptie-evenwicht zich binnen uiterlijk twee
maal de equilibratietijd voor de adsorptie instelt en in totaal meer dan 75% van de geadsorbeerde hoeveelheid wordt
gedesorbeerd, wordt de adsorptie als reversibel beschouwt.

1 .9 .2 .5 .3 Desorp t ie- isothermen

Desorptie-isothermen volgens Freundlich worden bepaald voor de bodemmonsters waarvoor ook de adsorptie-
isothermen zijn bepaald. De uitvoering van het experiment gebeurt net als bij de bepaling van de desorptiekinetiek
met als enige verschil dat de waterfase slechts éénmaal, bij het desorptie-evenwicht, wordt geanalyseerd. De
gedesorbeerde hoeveelheid teststof wordt berekend. De hoeveelheid teststof die bij het desorptie-evenwicht aan het
bodemmonster geadsorbeerd blijft, wordt uitgezet tegen de evenwichtsconcentratie van de teststof in de oplossing
(zie het hoofdstuk Gegevens en rapportage en bijlage 5).

2. GEGEVENS EN RAPPORTAGE

De analysegegevens worden in de vorm van tabellen weergegeven (zie bijlage 6). De afzonderlijke metingen en de
berekende gemiddelden worden vermeld. De adsorptie-isothermen worden grafisch weergegeven. De berekeningen
worden volgens onderstaande voorschriften uitgevoerd.

In dit verband wordt ervan uitgegaan dat 1 cm3 waterige oplossing 1 g weegt. De verhouding
bodemmonster/oplossing kan in eenheden g/g of g/vol met hetzelfde getal worden weergegeven.
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2.1 ADSORPTIE

The adsorptie(A ti
) wordt gedefinieerd als het percentage van de aan het begin van de test aanwezige stof dat

onder de testomstandigheden aan het bodemmonster wordt geadsorbeerd. Als de teststof stabiel is en niet in
significante mate aan de wanden van het vat wordt geadsorbeerd, wordtA ti

op elk tijdstip ti als volgt berekend:

A =
m (t . 100

m
(%)t

s
ads

i)

0
i

(3)

Hierbij is:

A ti
= adsorptiepercentage op het tijdstip ti (%);

ms
ads(t i ) = massa van de op het tijdstip ti aan het bodemmonster geadsorbeerde teststof (µg);

m0 = massa van de teststof in de proefbuis aan het begin van de test (µg).

Bijlage 5 bevat gedetailleerde informatie over de wijze waarop het adsorptiepercentageA ti
voor de parallelle en

seriële methode wordt berekend.

De verdelingscoëfficiënt Kd is de verhouding tussen het gehalte van de bodemfase aan de stof en de
massaconcentratie van de stof in de waterige oplossing onder de testomstandigheden nadat het adsorptie-evenwicht
is bereikt.

dK =
Cs

ads(eq)

Caq
ads(eq)

ms
ads(eq)

maq
ads(eq)

V0
msoil

= (cm3 g-1) (4)

Hierbij is:

)(eqads
sC = gehalte aan de geadsorbeerde stof in het bodemmonster bij het adsorptie-evenwicht (µg g-1);

Caq
ads(eq) = massaconcentratie van de stof in de waterfase bij adsorptie-evenwicht (µg cm-3). Deze concentratie

wordt door analyse bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met het resultaat van de blanco-
bepaling;

ms
ads(eq) = bij adsorptie-evenwicht aan het bodemmonster geadsorbeerde massa teststof (µg);

maq
ads eq( ) = massa van de stof in de oplossing bij adsorptie-evenwicht (µg);

msoil = hoeveelheid van het bodemmonster, uitgedrukt in droge massa (g);

V0 = volume van de waterfase die aan het begin van de test in contact met het bodemmonster is (cm3).

Het verband tussen Aeqen Kdis:

d
eq

eq

0

soil
K =

A

100 - A
. V

m
(cm3g-1) (5)
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Hierbij is:

Aeq = adsorptiepercentage bij adsorptie-evenwicht in %.

De genormaliseerde adsorptiecoëfficiënt voor organische koolstof Koc geeft het verband aan tussen de
verdelingscoëfficiënt Kd en het gehalte van het bodemmonster aan organische koolstof:

%OC

100
.K d=K oc (cm3 g-1) (6)

Hierbij is:

%OC = percentage organische koolstof in het bodemmonster (g g-1).

Koc is een coëfficiënt die vooral kenmerkend is voor de verdeling van apolaire organische stoffen over de organische
koolstof in de bodem of het sediment en water. De adsorptie van deze stoffen is gecorreleerd aan het gehalte van de
sorberende vaste stof aan organisch materiaal (7); Koc is derhalve afhankelijk van de specifieke kenmerken van de
humusfracties die door verschillen in onder andere herkomst en ontstaanswijze aanzienlijke verschillen in
sorptiecapaciteit vertonen.

2.1.1 Adsorptie-isothermen

De vergelijking voor de adsorptie-isothermen volgens Freundlich geeft het verband aan tussen de geadsorbeerde
hoeveelheid teststof en de concentratie van de teststof in oplossing bij evenwicht (vergelijking 8).

De gegevens worden behandeld als onder “Adsorptie” en voor elke proefbuis wordt het gehalte aan de aan het

bodemmonster geadsorbeerde teststof na de adsorptietest (Cs
ads eq( ) , elders aangegeven als x/m) berekend.

Aangenomen wordt dat het evenwicht zich heeft ingesteld en datCs
ads eq( ) de waarde bij evenwicht

vertegenwoordigt:

[ ]
C (eq) =

m (eq)

m

C C (eq) .V

ms
ads s

ads

soil

0 aq
ads

0

soil
=

−
(µg g-1) (7)

De adsorptievergelijking volgens Freundlich is:

C (eq) = K . C (eq)s
ads

F
ads 1/n

aq
ads (µg g-1) (8)

of in de lineaire vorm:

log lo logC (eq) = gK + 1/ n . C (eq)s
ads

F
ads

aq
ads (9)
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Hierbij is:

K F
ads = de adsorptiecoëfficiënt volgens Freundlich; de dimensie is uitsluitend cm3 g-1 als 1/n = 1; in alle

andere gevallen wordt de helling 1/n geïntroduceerd in de dimensie van KF
ads (µg1-1/n (cm3)1/n g-1);

n = de regressieconstante; 1/n ligt meestal tussen 0,7 en 1,0 hetgeen aangeeft dat de sorptiegegevens
vaak enigszins niet-lineair zijn.

De vergelijkingen (8) en (9) worden uitgezet en de waarden van KF
ads en 1/n worden berekend door regressie-

analyse met behulp van vergelijking (9). De correlatiecoëfficiënt r2 van de log-vergelijking wordt ook berekend.
Figuur 2 bevat een voorbeeld van dergelijke curves.

CASoil logCA Soil

CA W logCA W

Figuur 2: Freundlich-adsorptiecurves, normaal en lineair

2.1.2 Massabalans

De massabalans (MB) wordt gedefinieerd als het percentage van een stof dat na een adsorptietest door analyse
wordt teruggevonden in vergelijking met de nominale hoeveelheid stof aan het begin van de test.

De behandeling van de gegevens verschilt voor oplosmiddelen die al dan niet volledig mengbaar zijn met water.
Voor met water mengbare oplosmiddelen kan de onder “Desorptie” beschreven behandeling van de gegevens
worden gebruikt om de door oplosmiddelextractie teruggevonden hoeveelheid stof te bepalen. Als het oplosmiddel
minder goed mengbaar is met water, moet de teruggevonden hoeveelheid apart worden bepaald.

De massabalans MB voor de adsorptie wordt als volgt berekend (aangenomen wordt dat de term (mE) overeenkomt
met de totale hoeveelheid teststof die met een organisch oplosmiddel uit het bodemmonster en de wanden van het
proefvat wordt geëxtraheerd):

MB =
( recV . Caq

ads(eq) + mE ) 100

0V . 0C
(%)

⋅
(10)

Hierbij is:

MB = massabalans (%);

mE = totale hoeveelheid teststof die in twee stappen uit het bodemmonster en de wanden van het proefvat
wordt geëxtraheerd (µg);

C0 = massaconcentratie van de testoplossing in contact met het bodemmonster op het tijdstip t=0 (µg cm-3);

Vrec = volume van het supernatans dat na het adsorptie-evenwicht wordt verwijderd (cm-3).
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2.2 DESORPTIE

De desorptie (D) wordt gedefinieerd als het percentage van de teststof dat onder de testomstandigheden wordt
gedesorbeerd in vergelijking met de hoeveelheid stof die daarvoor was geadsorbeerd:

Dti

maq
des t i

ms
ads eq

100 (%)= ⋅
( )

( )
(11)

Hierbij is:

Dti
= desorptiepercentage op het tijdstip ti (%);

m (t )aq
des

i = massa van de uit het bodemmonster gedesorbeerde teststof op het tijdstip ti (µg);

ms
ads eq( ) = massa van de bij adsorptie-evenwicht aan het bodemmonster geadsorbeerde teststof (µg).

Bijlage 5 bevat gedetailleerde informatie over de wijze waarop het desorptiepercentageDti
voor de parallelle en

de seriële methode wordt berekend.

De schijnbare desorptiecoëfficiënt (Kdes) is de verhouding tussen het resterende gehalte van de bodemfase aan de
stof en de massaconcentratie van de gedesorbeerde stof in de waterige oplossing onder de testomstandigheden nadat
het desorptie-evenwicht is bereikt:

des
s
ads

aq
des

aq
des

T

soil
K =

m eq m eq

m (eq)

V

m

( ) ( )−
(cm3 g-1) (12)

Hierbij is:

Kdes = desorptiecoëfficiënt (cm3 g-1);

maq
des eq)( = totale massa van de bij desorptie-evenwicht uit het bodemmonster gedesorbeerde teststof (µg);

VT = totaalvolume van de waterfase die tijdens de desorptiekinetiek-test in contact met het
bodemmonster is (cm3).

In bijlage 5 worden in hethoofdstuk “Desorptie” richtsnoeren gegeven voor de berekening vanmaq
des eq( ) .

Opmerking

Als de adsorptietest volgens de parallelle methode werd uitgevoerd, wordt het volume VT in vergelijking (12)
gelijkgesteld aan V0.

2.2.1 Desorptie-isothermen

De vergelijking voor de desorptie-isothermen volgens Freundlich geeft het verband aan tussen de hoeveelheid
teststof die aan het bodemmonster geadsorbeerd blijft en de concentratie van de teststof in oplossing bij het
desorptie-evenwicht (vergelijking 16).

Voor elke proefbuis wordt de hoeveelheid teststof die bij het desorptie-evenwicht aan het bodemmonster
geadsorbeerd blijft, als volgt berekend:

Cs
des(eq)

ms
ads(eq) maq

des(eq)

msoil
=

−
(µg g-1) (13)
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m eqaq
des( ) wordt gedefinieerd als:

maq
des(eq) = mm

des(eq)
V0
Vr

F
maq

A⋅ − (µg) (14)

Hierbij is:

C (eq)s
des = gehalte aan de teststof dat bij het desorptie-evenwicht aan het bodemmonster geadsorbeerd blijft

(µg g-1);

m (eq)m
des = analytisch bepaalde massa van de stof in de waterfase bij desorptie-evenwicht (µg);

maq
A = massa van de stof die door onvolledige vervanging van het volume overblijft van het adsorptie-

evenwicht (µg);

m eqaq
des( ) = massa van de stof in de oplossing bij het adsorptie-evenwicht (µg);

maq
A maq

ads eq
V0 VR

V0
= ⋅

−�

�
�

�

�
�( ) (15)

Vr
F = volume van de oplossing dat voor de bepaling van de teststof bij het desorptie-evenwicht uit de

buis is genomen (cm3);

VR = volume van het supernatans dat na het bereiken van het adsorptie-evenwicht uit de buis is
verwijderd en is vervangen door een gelijk volume 0,01 M CaCl2-oplossing (cm3);

De desorptievergelijking volgens Freundlich is:

Cs
des(eq) = KF

des.
1/n

Caq
deseq( ) (µg g-1) (16)

of in de lineaire vorm:

logC = logKF
des+ 1 n logCs

des eq aq
des eq( ) ( )⋅ (17)

Hierbij is:

K F
des = de desorptiecoëfficiënt volgens Freundlich;

n = de regressieconstante;

Caq
des eq( ) = de massaconcentratie van de stof in de waterfase bij desorptie-evenwicht (µg cm-3).
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De vergelijkingen (16) en (17) kunnen worden uitgezet enK F
des en 1/n worden berekend door regressie-analyse

met behulp van vergelijking (17).

Opmerking:

Als de adsorptie- of desorptie-exponent volgens Freundlich (1/n) gelijk is aan 1, is de adsorptie- of desorptie-

coëfficiënt volgens Freundlich (K F
ads respectievelijk K F

des) gelijk aan de adsorptie- of desorptie-

evenwichtsconstante (Kd respectievelijk Kdes) en is de curve van Cs tegen Caq lineair. Als de exponent niet gelijk is
aan 1, is de curve van Cs tegen Caqniet lineair en varieert de adsorptie- en desorptieconstante over de isotherm.

2.2.2 TESTVERSLAG

In het testsverslag moet de volgende informatie worden opgenomen:

— Volledige identificatie van de gebruikte bodemmonsters met vermelding van:

- geografische gevens van de locatie (lengte en breedte);

- datum van monsterneming;

- gebruikspatroon (landbouw, bosbouw, ...);

- diepte van monsterneming;

- zand/silt/kleigehalte;

- pH-waarden (in 0,01 M CaCl2);

- gehalte aan organische koolstof;

- gehalte aan organisch materiaal;

- stikstofgehalte;

- C/N-verhouding;

- kationuitwisselingscapaciteit (mmol/kg);

- alle informatie over het verzamelen en de opslag van bodemmonsters;

- indien van toepassing, alle relevante informatie voor de interpretatie van de adsorptie/desorptie van de
teststof;

- referentie van de methoden die voor de bepaling van de verschillende parameters zijn gebruikt;

— informatie over de teststof, indien van toepassing;

— temperatuur van de experimenten;

— omstandigheden bij het centrifugeren;

— analysemethode die voor de bepaling van de teststof is gebruikt;

— motivering voor een eventueel gebruik van een solubilisator bij de bereiding van de stockoplossing van de
teststof;

— verklaring voor correcties bij de berekeningen, indien van toepassing;

— gegevens aan de hand van het formulier daarvoor (bijlage 6) en grafische afbeeldingen;

— alle informatie en opmerkingen die nuttig kunnen zijn voor de interpretatie van de testresultaten.
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BIJLAGE I

Testschema

Keuze optimale
verhoudingen
bodemmonster/oplossing

Adsorptieisothermen Desorptiekinetiek

Desorptieisothermen

Als massabalans < 90%, dan is de teststof
binnen de tijdschaal van de test instabiel.
De test kan worden voortgezet door beide
fasen (bodem en oplossing) te
analyseren

Voorbereidend onderzoek

Beschikbaar?

Einde Test

2 Bödemtypes

Bepaling

equilibratietijd

Controle op adsorptie aan

oppervlak proefvat

Controle op stabiliteit door

bepaling van massabalans

Adsorptiekinetiek

Heeft evenwicht zich
ingesteld?

5
Bödenmmonsters

Ja

Ja

Nee

Geschikte analysemethode opzetten

Indien van toepassing

als:
Kd* (mBo/V0)> 0,3(Indirecte methode: meting van depletie uit oplossing)
Kd*(mBo/ V0) > 0,1(Directe methode: meting van beide fasen )

V
er

ei
st

F
as

e
2

F
as

e
1

F
as

e
3



BIJLAGE 2

INVLOED VAN DE NAUWKEURIGHEID VAN DE ANALYSEMETHODE EN DE CONCENTRATIE-
VERANDERING OP DE NAUWKEURIGHEID VAN DE ADSORPTIERESULTATEN

Uit onderstaande tabel (84) blijkt duidelijk dat wanneer het verschil tussen de aanvankelijke massa (m0=110

µg) en de evenwichtsmassa (maq
ads eq( ) =100µg) van de teststof in de oplossing heel klein is, een fout van 5% in

de meting van de evenwichtsconcentratie leidt tot een fout van 50% bij de berekening van het gehalte aan de

stof dat aan het bodemmonster is geadsorbeerd (ms
ads

eq( ) ) en van 52,4% bij de berekening van Kd.

Hoeveelheid bodemmonster msoil = 10 g
Volume van de oplossing V0 = 100 cm3

m eqaq
ads( )

(µg)

C eqaq
ads( )

(µg cm-3)

R m eqs
ads( ) *

(µg)

C eqs
ads( ) *

(µg g-1)

R‡ Kd* R‡

VOOR A = 9%

m
0

=
1

1
0
µ

g
o

f
C

0=
1

,1
0

0µ
g

/c
m

3 100

101

105

109

1,000

1,010

1,050

1,090

ware
waarde

1%

5%

9%

10

9

5

1

1,00

0,90

0,50

0,10

ware
waarde

10%

50%

90%

1

0,891

0,476

0,092

10,9%

52,4%

90,8%

VOOR A = 55%

m
0

=
1

1
0
µ

g
o

f
C

0=
1

,1
0

0µ
g

/c
m

3 50,0

50,5

52,5

55,0

0,500

0,505

0,525

0,550

ware
waarde

1%

5%

10%

60,0

59,5

57,5

55,0

6,00

5,95

5,75

5,50

ware
waarde

0,8%

4,0%

8,3%

12,00

11,78

10,95

10,00

1,8%

8,8%

16,7%

VOOR A = 99%

m
0

=
1

1
0
µ

g
o

f
C

0=
1

,1
0

0µ
g

/c
m

3 1,100

1,111

1,155

1,21

0,011

0,01111

0,01155

0,0121

ware
waarde

1%

5%

10%

108,9

108,889

108,845

108,790

10,89

10,8889

10,8845

10,8790

ware
waarde

0,01%

0,05%

0,10%

990

980

942

899

1,0%

4,8%

9,2%
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* ms
ads(eq) = m0 - maq

ads eq( ) , Cs
ads(eq) =

[ ]C0 - Caq
ads(eq) V0

msoil
, dK =

ms
ads(eq)

maq
ads(eq)

V0
msoil

ms
ads(eq) = massa van de teststof in de bodemfase bij evenwicht (µg);

maq
ads eq( ) = massa van de teststof in de waterfase bij evenwicht (µg);

Cs
ads(eq) = gehalte van de bodemfase aan de teststof bij evenwicht (µg g-1);

Caq
ads(eq) = massaconcentratie van de teststof in de waterfase bij evenwicht (µg cm-3);

R = analysefout in de bepaling vanmaq
ads(eq);

R‡ = fout in berekening ten gevolge van de analysefout R.



BIJLAGE 3

SCHATTINGSTECHNIEKEN VOOR K d

1. Schattingstechnieken maken een prognose van Kd mogelijk op basis van een correlatie met bijvoorbeeld Pow-
waarden (12)(39)(63-68), gegevens over de oplosbaarheid in water (12)(19)(21)(39)(68-73), of polariteitsgegevens
die door HPLC bij omgekeerde fase zijn verkregen (74-76). Koc of Kom wordt berekend met behulp van de
vergelijkingen in de tabellen 1 en 2 en vervolgens wordt Kd berekend uit de vergelijkingen:

ocK = dK .
100

%oc
(cm3 g-1) omK = dK

1,724
.

100

%oc
(cm3 g-1)

2. Deze correlaties zijn gebaseerd op twee uitgangspunten: (1) de adsorptie van een stof wordt vooral bepaald door
het organisch materiaal in de bodem en (2) de interacties daarbij zijn voornamelijk niet-polair. Dit betekent dat deze
correlaties: (1) niet of slechts tot op zekere hoogte gelden voor polaire stoffen en (2) niet kunnen worden gebruikt
wanneer het gehalte van de bodem aan organisch materiaal zeer laag is (12). Bovendien is de correlatie tussen Pow

en de adsorptie wel bevredigend gebleken (19), maar kan dit niet worden gezegd voor het verband tussen de
oplosbaarheid in water en de adsorptie (19)(21); tot op heden zijn de resultaten van de studies zeer tegenstrijdig.

3. In de tabellen 1 en 2 worden enkele voorbeelden gegeven van de correlatie tussen de adsorptiecoëfficiënt en
respectievelijk de verdelingscoëfficiënt octanol/water en de oplosbaarheid in water.

Tabel 1: Voorbeelden van de correlatie tussen de adsorptiecoëfficiënt en de verdelingscoëfficiënt
octanol/water; zie voor andere voorbeelden (12) en (68).

Stoffen Correlaties Auteurs

Gesubstitueerde ureum-

verbindingen

log Kom = 0,69 + 0,52 log Pow Briggs (1981) (39)

Gechloreerde aromaten log Koc = - 0,779+ 0,904 log Pow Chiouet al. (1983) (65)

Uiteenlopende pesticiden log Kom = 4,4 + 0,72 log Pow Gerstl and Mingelgrin (1984) (66)

Aromatische koolwater-

stoffen

log Koc = -2,53 + 1,15 log Pow Vowles and Mantoura (1987) (67)

Tabel 2: Voorbeelden van de correlatie tussen de adsorptiecoëfficiënt en de oplosbaarheid in water; zie voor
andere voorbeelden (68) en (69).

Stoffen Correlaties Auteurs

Uiteenlopende pesticiden log Kom= 3,8 - 0,561 log Sw Gerstl and Mingelgrin (1984) (66)

Gechloreerde alifaten en

aromaten

log Kom = (4,040 +/- 0,038) -

(0,557 +/- 0,012) log Sw

Chiouet al. (1979) (70)

α-naftol logKoc = 4,273 - 0,686 log Sw Hasset et al. (1981) (71)

Cyclische alifaten en

aromaten

logKoc = - 1,405 - 0,921 log Sw
- 0,00953 (mp-25)

Karickhoff (1981) (72)

Uiteenlopende stoffen log Kom = 2,75 - 0,45 log Sw Moreale van Blade (1982) (73)



BIJLAGE 4

BEREKENINGEN VOOR DE BEPALING VAN DE CENTRIFUGEER-OMSTANDIGHEDEN

1. Voor de centrifugeertijd geldt, uitgaande van ronde deeltjes, de volgende formule:

t =
9

2
[

s
2 2rp ( aq)

]ln ( Rb
Rt)

η

ω ρ ρ−
(1)

Ter vereenvoudiging worden alle parameters in niet-SI-eenheden (g, cm) beschreven.

Hierbij is:

ω = rotatiesnelheid (=2π rpm/60) in rad s-1;

rpm = aantal omwentelingen per minuut;

η = viscositeit van de oplossing in g s-1 cm-1;

rp = straal van de deeltjes in cm;

ρs = dichtheid van het bodemmonster in g cm-3;

ρaq = dichtheid van de oplossing in g cm-3;

Rt = afstand tussen het middelpunt van de centrifugerotor en het vloeistofoppervlak in de
centrifugebuis in cm;

Rb = afstand tussen het middelpunt van de centrifugerotor en de bodem van de centrifugebuis in
cm;

Rb-Rt = hoogte van het mengsel bodemmonster/oplossing in de centrifugebuis in cm.

Om een volledige scheiding te waarborgen moet in het algemeen het dubbele van de berekende tijd worden
gebruikt.

2. Vergelijking (1) kan verder worden vereenvoudigd als we ervan uitgaan dat de viscositeit (η) en de dichtheid
(ρaq) van de oplossing gelijk zijn aan de viscositeit en de dichtheid van water bij 25 °C, d.w.z.η = 8,95 x 10-3

g s-1cm-1 enρaq = 1,0 g.cm-3.

In dat geval geldt voor de centrifugeertijd:

t
rpm rp s

Rb

Rt
=

⋅ −

3
2 2 1

,7

( ) ( )
ln

ρ
(2)

3. Uit vergelijking (2) blijkt dat voor een scheiding van deeltjes met een specifieke grootte (in ons geval een
straal van 0,1 µm) twee parameters belangrijk zijn bij de bepaling van de centrifugeeromstandigheden (tijd en
snelheid): (1) de dichtheid van het bodemmonster en (2) de hoogte van het mengsel in de centrifugebuis (Rb-Rt),
d.w.z. de afstand die een bodemdeeltje van het vloeistofoppervlak van de oplossing naar de bodem van de buis
moet afleggen; bij een vast volume wordt de hoogte van het mengsel in de buis uiteraard bepaald door het
kwadraat van de straal van de buis.

4. Figuur 1 geeft het verband tussen centrifugeertijd (t) en -snelheid (rpm) bij uiteenlopende bodemdichtheid
(ρs) (figuur 1a) en uiteenlopende hoogte van het mengsel in de centrifugebuis (figuur 1b). Uit figuur 1a blijkt
duidelijk wat de invloed van de bodemdichtheid is: bij een gangbare centrifugeersnelheid van 3.000 rpm is de
centrifugeertijdongeveer 240 minuten bij een bodemdichtheid van 1,2 g cm3 en slechts 50 minuten bij 2,0 g
cm3. Figuur 1b levert voor een gangbare centrifugeersnelheid van 3.000 rpm ongeveer 50 minuten op bij een
hoogte van het mengsel van 10 cm en slechts 7 minuten bij een hoogte van 1 cm. Het is echter belangrijk dat er
een optimaal compromis wordt gevonden tussen zo kort mogelijk centrifugeren en optimaal gebruiksgemak bij
de scheiding van de fasen na het centrifugeren.
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5. Bovendien moet bij de bepaling van de experimentele omstandigheden bij het scheiden van bodemfase en
oplossing worden bedacht dat er een derde “pseudofase” kan ontstaan: colloïden. Deze deeltjes met een grootte
van minder dan 0,2 µm kunnen een belangrijke rol spelen bij het hele adsorptiemechanisme van een stof in een
bodemsuspensie. Wanneer wordt gecentrifugeerd zoals hierboven is beschreven, blijven de colloïden in de
waterfase en worden ze tegelijk met de waterfase geanalyseerd. Dit betekent dat de informatie over het effect
van deze deeltjes verloren gaat.

Als het laboratorium beschikt over ultracentrifuges of ultrafiltratie-faciliteiten, kan de adsorptie/desorptie van
een stof in de bodem diepgaander worden onderzocht en kan ook informatie worden verkregen over de adsorptie
van de stof aan colloïden. In dit geval moet ultracentrifugatie bij 60.000 rpm of ultrafiltratie met een porositeit
van 100.000 Dalton worden gebruikt voor een scheiding van de drie fasen bodem, colloïden en oplossing. Het
testprotocol moet ook dienovereenkomstig worden gewijzigd, zodat de analyse van de stof bij alle drie fasen
wordt uitgevoerd.
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Figuur 1a: Verband tussen centrifugeertijd (t) en centrifugeersnelheid (rpm) bij uiteenlopende
bodemdichtheid (ρs). Rt = 10 cm, Rb -Rt = 10 cm,η = 8,95 x 10-3 g s-1cm-1 enρaq = 1,0 g.cm-3 bij
25 °C.
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Figuur 1b: Verband tussen centrifugeertijd (t) en centrifugeersnelheid (rpm) bij uiteenlopendehoogte van
het mengsel in de centrifugebuis (Rb-Rt) = L; Rt = 10 cm,η = 8,95 x 10-3g s-1cm-1, ρaq = 1,0
g.cm-3 bij 25 °C enρs = 2,0 g cm-3.
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BIJLAGE 5

BEREKENING VAN DE ADSORPTIE A (%) EN DESORPTIE D (%)

Het tijdschema voor de procedure is:

t0 t1 t2 tntn-1tn-2

∆∆∆∆t1 ∆∆∆∆t2 ∆∆∆∆tn-1 ∆∆∆∆tn

Ti jd t

Voor alle berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de teststof stabiel is en niet in significante mate aan de
wanden van het proefvat wordt geadsorbeerd.

ADSORPTIE A (%)

a) Parallelle methode

Het adsorptiepercentage wordt voor elke proefbuis (i) op elk tijdstip ti berekend volgens de vergelijking:

(%)
m

100)i(tads
sm

=
it

A
0

⋅
(1)4

De factoren in deze vergelijking worden als volgt berekend:

g)(V.C=m 000 µ (2)

g)(V)i(tads
aqC-m=)i(tads

sm 00 µ⋅ (3)

Hierbij is:

A ti
= adsorptiepercentage (%) op het tijdstip ti;

ms
ads ti( ) = massa van de aan het bodemmonster geadsorbeerde teststof op het tijdstip ti waarop de

analyse wordt uitgevoerd (µg);

m0 = massa van de teststof in de proefbuis aan het begin van de test (µg);

C0 = massaconcentratie van de testoplossing in contact met het bodemmonster op het tijdstip t=0
(µg cm-3);

Caq
ads(ti ) = massaconcentratie van de stof in de waterfase op het tijdstip ti waarop de analyse wordt

uitgevoerd (µg cm-3); deze concentratie wordt door analyse bepaald, rekening houdend met de
resultaten van de blanco-bepaling;

V0 = volume van de testoplossing in contact met het bodemmonster op het tijdstip t=0 (cm3).

Het adsorptiepercentageA ti
of Caq

ads(ti ) wordt uitgezet tegen de tijd en vervolgens wordt het tijdstip bepaald

waarop het sorptie-evenwicht zich heeft ingesteld; de figuren 1 en 2 bevatten voorbeelden van dergelijke curves.

4 Deze vergelijkingen gelden voor zowel de directe als de indirecte methode. Alle andere vergelijkingen gelden
alleen voor de indirecte methode.
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Figuur 1: Adsorptie-evenwichtscurve
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Figuur 2: Massaconcentratie van de teststof in de waterfase (Caq) uitgezet tegen de tijd
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b) Seriële methode

In de volgende vergelijkingen wordt er rekening mee gehouden dat de adsorptieprocedure wordt uitgevoerd door
meting van de teststof in kleine porties van de waterfase na specifieke tijdsintervallen.

• De hoeveelheid van de stof die gedurende elk tijdsinterval aan het bodemmonster wordt geadsorbeerd,
wordt als volgt berekend:

- voor het eerste tijdsinterval∆t1 = t1- t0:

ms
ads t1 m0 mm

ads t
V0

va
A

( ) ( )∆ = − ⋅
�

�

�
�

�

�

�
�1 (4)

- voor het tweede tijdsinterval∆t2 = t2- t1:

ms
ads t2 mm

ads t
V0
va

A
mm

ads t
V0 va

A

va
A

( ) ( ) ( )∆ = ⋅ − ⋅
−�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�1 2 (5)

- voor het derde tijdsinterval∆t3 = t3- t2:

ms
ads t mm

ads t
V0 va

A

va
A

mm
ads t

V0 va
A

va
A

( ) ( ) ( )∆ 3 2 3
2

= ⋅
−

− ⋅
− ⋅�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

(6)

- voor het ne tijdsinterval∆tn = tn- tn-1:

( ) ( )
ms

ads tn mm
ads(t n 1)

V0 n 2 va
A

va
A

mm
ads(tn

V0 n 1 va
A

va
A

( ) )∆ = − ⋅
− − ⋅

− ⋅
− − ⋅�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�
�
� �

�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

(7)

• Het adsorptiepercentage over elk tijdsinterval(A ti∆ ) wordt berekend met behulp van de volgende

vergelijking:

( )A ti

ms
ads t i

m0
100 %∆

∆
= ⋅

( )
(8)5

terwijl het adsorptiepercentage op het tijdstip ti (A ti
) wordt berekend met de vergelijking:

( )A ti

ms
ads j

j= t

ti

m
0

100 %=

�

⋅

( )
∆

∆

1 (9)5

5 Deze vergelijkingen gelden voor zowel de directe als de indirecte methode. Alle andere vergelijkingen gelden
alleen voor de indirecte methode.
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Het adsorptiepercentage Ati
of A ti∆ (afhankelijk van de eisen van de studie) wordt uitgezet tegen de tijd

en vervolgens wordt het tijdstip bepaald waarop het sorptie-evenwicht zich heeft ingesteld.

• Op het evenwichtstijdstip teq:

- is de massa van de aan het bodemmonster geadsorbeerde teststof:

ms
ads eq ms

ads
ti 1

n
t i( ) ( )=

=
�

∆
∆ (10)5

- is de massa van de teststof in de oplossing:

maq
ads eq m0 ms

ads
ti 1

n
t i( ) ( )= −

=
�

∆
∆ (11)5

- en is het adsorptiepercentage bij evenwicht:

A eq
ms

ads(eq)
m0

100= ⋅ (%) (12)5

De hier gebruikte parameters worden gedefinieerd als:

ms
ads( t1), ms

ads( t2) ,... ,ms
ads( tn)∆ ∆ ∆ = massa van de aan het bodemmonster geadsorbeerde teststof

gedurende de tijdsintervallen∆t1, ∆t2,...,∆tn (µg);

mm
ads(t1), mm

ads(t2) ,... , mn
ads(tn) = massa van de stof, gemeten in een monsterva

A op het tijdstip t1,

t2,...tn (µg);

m
s
ads(eq) = massa van de aan het bodemmonster geadsorbeerde teststof bij het

adsorptie-evenwicht (µg);

maq
ads eq( ) = massa van de stof in de oplossing bij het adsorptie-evenwicht (µg);

va
A = volume van het monster waarin de teststof wordt bepaald (cm3);

A ti∆ = adsorptiepercentage dat overeenkomt met een tijdsinterval∆ti (%);

Aeq = adsorptiepercentage bij het adsorptie-evenwicht (%).

DESORPTIE D (%)

Als het tijdstip t0 waarop het desorptie-experiment begint, wordt het moment beschouwd waarop het maximale
volume van de oplossing met teststof (nadat het adsorptie-evenwicht zich heeft ingesteld) wordt verwijderd en
vervangen door een gelijk volume 0,01 M CaCl2-oplossing.
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a) Parallelle methode

Op een tijdstip ti wordt de massa van de teststof gemeten in de waterfase die uit buis i is verwijderd (Vr
i ) en wordt

de gedesorbeerde massa berekend met behulp van de vergelijking:

maq
des t i mm

des(t i )
V0
Vr

i
maq

A( ) = ⋅ −
�

�

�
�

�

�

�
�

(13)

Bij het desorptie-evenwicht is ti = teq en derhalvemaq
des(t i ) = maq

des(eq).

De massa van de gedurende een tijdsinterval∆ti gedesorbeerde teststof is:

maq
des( t i ) maq

des(t i ) maq
des(j)

j 1

i 1
∆ = −

=

−
� (14)

Het desorptiepercentage wordt berekend:

• op een tijdstip ti met de vergelijking:

Dti

maq
des(t i )

ms
ads eq

100 (%)= ⋅
( )

(15)

• en gedurende een tijdsinterval∆ti met de vergelijking:

D ti

maq
des t i

ms
ads eq

100 (%)∆
∆

= ⋅
( )

( )
(16)

Hierbij is:

Dti
= desorptiepercentage op een tijdstip ti (%);

D ti∆ = desorptiepercentage over een tijdsinterval∆ti (%);

maq
des(t i ) = massa van de op een tijdstip ti gedesorbeerde teststof (µg);

maq
des t i )(∆ = massa van de gedurende een tijdsinterval∆ti gedesorbeerde teststof (µg);

mm
des ti( ) = analytisch bepaalde massa van de teststof in een op een tijdstip ti voor analyse genomen

volume oplossingVr
i (µg);

maq
A = massa van de teststof die door onvolledige vervanging van het volume overblijft van het

adsorptie-evenwicht (µg);
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maq
A maq

ads V0 VR
V0

eq=
−

⋅
�

�
�

�

�
�( ) (17)

maq
ads eq( ) = massa van de teststof in de oplossing bij het adsorptie-evenwicht (µg);

VR = volume van het supernatans dat na het bereiken van het adsorptie-evenwicht uit de buis
verwijderd is en is vervangen door een gelijk volume 0,01 M CaCl2-oplossing (cm3);

Vr
i = volume van de oplossing die bij het desorptiekinetiek-experiment voor de bepaling van de

teststof uit buis (i) is genomen (cm3).

Het desorptiepercentage Dti
of D ti∆ (afhankelijk van de eisen van de studie) wordt uitgezet tegen de tijd en

vervolgens wordt het tijdstip bepaald waarop het desorptie-evenwicht zich heeft ingesteld.

b) Seriële methode

In de volgende vergelijkingen wordt er rekening mee gehouden dat de adsorptieprocedure is uitgevoerd door

meting van de teststof in kleine porties(va
A ) van de waterfase (de seriële methode in punt 1.9: “Uitvoering van

de test”). Aangenomen wordt dat (a) het na het adsorptiekinetiek-experiment uit de buis verwijderde
supernatans is vervangen door een gelijk volume 0,01 M CaCl2-oplossing (VR) en (b) het totale volume van de
waterfase in contact met het bodemmonster (VT) gedurende het desorptiekinetiek-experiment constant blijft en
wordt gegeven door de vergelijking:

VT Vo va
A i

i 1

n
= −

=
� ( ) (18)

Op een tijdstip ti:

• De massa van de teststof in een kleine hoeveelheid oplossing(va
D) wordt bepaald en de gedesorbeerde

massa wordt berekend met behulp van de vergelijking:

( )
maq

des t i mm
des t i

VT
va

D
maq

A
VT i 1 va

D

VT
( ) ( )= ⋅ − ⋅

− − ⋅�

�

�
�

�

�

�
�

�
�
� �

�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

(19)

• Bij het desorptie-evenwicht is ti = teq en derhalvemaq
des(t i ) = maq

des(eq).

• Het desorptie-percentage Dti
wordt berekend met behulp van de vergelijking:

Dti

maq
des t i

ms
ads eq

100 (%)= ⋅
( )

( )
(20)
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Over een tijdsinterval∆ti:

• Over elk tijdsinterval wordt de hoeveelheid gedesorbeerde stof als volgt berekend:

— voor het eerste tijdsinterval∆t1 = t1-t0:

maq
des t1 mm

des t
VT
va

D
maq

A( ) ( )∆ = ⋅ −
�

�

�
�

�

�

�
�1 en ms

des t ms
aq eq maq

des t1( ) ( ) ( )1 = − ∆ (21)

— voor het tweede tijdsinterval∆t2 = t2-t1:

maq
des t2 mm

des t
VT
va

D
maq

des t1

VT va
D

VT
maq

A
VT va

D

VT
( ) ( ) ( )∆ ∆= ⋅ − ⋅

−
− ⋅

−�

�

�
�

�

�

�
�

�
�
� �

�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�
�
� �

�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

2 en

ms
des t ms

ads eq maq
des t1 maq

des t2( ) ( ) ( ) ( )2 = − +�

��
�

��
∆ ∆ (22)

— voor het ne tijdsinterval∆tn = tn-tn-1:

( )( ) ( )( )
�
�

�
�
�

�
��
�

	



�

�
��
�

	



�

�
��
�

	



�

�
�
−

≠=
∆⋅

⋅−−
−

⋅−−
⋅−⋅=∆

1n

1n,1i
)it(

des
aqm

TV

D
avinTV

TV

D
av1nTVA

aqmD
av

TV
)nt(

des
mm)nt(

des
aqm

en ms
des t n ms

ads eq maq
des

i=1, n 1

n
t i( ) ( ) ( )= −

≠
� ∆ (23)

Ten slotte wordt het desorptiepercentage over elk tijdsinterval(D ti∆ ) berekend met behulp van de

vergelijking:

( )D ti

maq
des t i

ms
ads eq

100 %∆
∆

= ⋅
( )

( )
(24)

terwijl het desorptiepercentage op het tijdstip ti ( Dti
) wordt berekend met de vergelijking:

( )Dti

maq
des j

j t1

ti

m
s
ads eq

100 =
maq

des t i

ms
ads eq

100 %=
=
�

⋅ ⋅

( )

( )

( )

( )

∆

∆

(25)

De hier gebruikte parameters worden gedefinieerd als:

m ( t ), m ( t ) ,... ,m ( t )s
des

1 s
des

2 s
des

n∆ ∆ ∆ = massa van de teststof die aan het bodemmonster blijft geadsorbeerd

na de tijdsintervallen∆t1, ∆t2,...,∆tn (µg);

maq
des( t1), maq

des( t2) ,... ,maq
des( tn)∆ ∆ ∆ = massa van de teststof die wordt gedesorbeerd gedurende de

tijdsintervallen∆t1, ∆t2,...,∆tn (µg);
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m (t ), m (t ) ,... ,m (t )m
des

1 m
des

2 m
des

n = massa van de teststof die in een hoeveelheid oplossing(va
D) wordt

gemeten op de tijdstippen t1,t2,..., tn (µg);

VT = totaalvolume van de waterfase die tijdens het volgens de seriële
methode uitgevoerde desorptiekinetiek-experiment in contact met
het bodemmonster is (cm3);

maq
A = massa van de teststof die door onvolledige vervanging van het

volume overblijft van het adsorptie-evenwicht (µg);

maq
A

V0 va
A i

i 1

n
VR

V0 va
A i

i 1

n
maq

ads eq=
−

=
� −

−
=
�

⋅

�

�
��

�

�
��

�

�
��

�

�
��

�

�

�
�
�
�
��

�

�

�
�
�
�
��

( )

( )

( ) (26)

VR = volume van het supernatans dat na het bereiken van het adsorptie-
evenwicht uit de buis verwijderd is en is vervangen door een gelijk
volume 0,01 M CaCl2-oplossing (cm3);

va
D = volume van het monster dat tijdens het volgens de seriële methode

uitgevoerde desorptiekinetiek-experiment voor analyse-doeleinden
uit buis (i) wordt genomen (cm3).

va
D 0,02 VT≤ ⋅ (27)
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BIJLAGE 6

ADSORPTIE/DESORPTIE IN DE BODEM: RAPPORTAGEFORMULIEREN

Geteste stof:

Getest bodemmonster:

Gehalte van het bodemmonster aan droge massa (105°C, 12 uur):………………………………………………..%

Temperatuur: ……………………………………………………………………………………………………..°C

Geschiktheid van de analysemethode

Gewicht bodemmonster g

Droge massa in bodemmonster g

Volume CaCl2-oplossing cm3

Nominale concentratie eindoplossing µg cm-3

Concentratie eindoplossing bij analyse µg cm-3

Principe van de gebruikte analysemethode:

Kalibratie van de analysemethode:
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Geteste stof:

Getest bodemmonster:

Gehalte van het bodemmonster aan droge massa (105°C, 12 uur):………………………………………………..%

Temperatuur: ……………………………………………………………………………………………………..°C

Gevolgde analysemethodologie: Indirect Parallel Serieel

Direct

Adsorptietest: testmonsters

Symbool Eenheid Equilibratietijd Equilibratietijd Equilibratietijd Equilibratietijd

Buis nr.

Gewicht bodemmonster - g

Droge massa
bodemmonster

msoil g

Volume water in
afgewogen bodem-
monster (berekend)

VWS cm3

Volume 0,01 M CaCl2-
oplossing voor
equilibratie
bodemmonster

cm3

Volume stockoplossing cm3

Totaal volume waterfase
in contact met
bodemmonster

V0 cm3

Beginconcentratie
testoplossing

C0 µg cm-3

Massa teststof aan begin
van de test

m0 µg

Na schudden en centrifugeren

Indirecte methode

Parallelle methode

Concentratie teststof in
waterfase na correctie
blanco

Caqads(ti )
µg cm-3

Seriële methode

Gemeten massa teststof
in het analysemonster

v a
A

mmadsti( ) µg

Directe methode

Massa aan het
bodemmonster
geadsorbeerde teststof

msadsti( ) µg

Berekening van de adsorptie

Adsorptie Ati
%

A ti∆ %

Gemiddelde

Adsorptie coefficient Kd cm3 g-1

Gemiddelde

Adsorptie coefficient Koc cm3 g-1

Gemiddelde
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Geteste stof:

Getest bodemmonster:

Gehalte van het bodemmonster aan droge massa (105°C, 12 uur):……………………………………………….%

Temperatuur: ….………………………………………………………………………………………………….°C

Adsorptietest: blanco- en controlebepalingen

Symbool Eenheid Blanco Blanco Controle

Buis nr.

Gewicht bodemmonster - g 0 0

Volume water in afgewogen
bodemmonster (berekend)

cm3 - -

Toegevoegd volume 0,01 M CaCl2-
oplossing

cm3

Toegevoegd volume stockoplossing
met teststof

cm3 0 0

Totaal volume waterfase (berekend) cm3 - -

Beginconcentratie van de teststof in
de waterfase

µg cm-3

Na schudden en centrifugeren

Concentratie in waterfase µg cm-3

NB: Indien nodig kolommen toevoegen
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Geteste stof:

Getest bodemmonster:

Gehalte van het bodemmonster aan droge massa (105°C, 12 uur):……………………………………………….%

Temperatuur: ………………………………………………………….………………………………………….°C

Massabalans

Symbool Eenheid

Buis nr.

Gewicht bodemmonster - g

Droge massa bodemmonster msoil g

Volume water in afgewogen bodemmonster
(berekend)

VWS ml

Volume 0,01 M CaCl2-oplossing voor equilibratie
bodemmonster

ml

Volume stockoplossing cm3

Totaal volume waterfase in contact met
bodemmonster

V0 cm3

Beginconcentratie testoplossing C0 µg cm-3

Equilibratietijd - uur

Na schudden en centrifugeren

Concentratie teststof in waterfase bij adsorptie-
evenwicht na correctie blanco

Caqads(eq) µg cm-3

Equilibratietijd teq uur

Eerste verdunning met oplosmiddel

Volume verwijderde waterfase Vrec cm3

Volume toegevoegd oplosmiddel ∆V cm3

Eerste extractie met oplosmiddel

Signaal geanalyseerd in oplosmiddel SE1 var.

Concentratie teststof in oplosmiddel CE1 µg cm-3

Massa van uit bodemmonster en wanden proefvat
geëxtraheerde teststof

mE1 µg

Tweede verdunning met oplosmiddel

Volume verwijderd oplosmiddel ∆Vs cm3

Volume toegevoegd oplosmiddel ∆V′ cm3

Tweede extractie met oplosmiddel

Signaal geanalyseerd in oplosmiddel SE2 var.

Concentratie teststof in oplosmiddel CE2 µg cm-3

Massa van uit bodemmonster en wanden proefvat
geëxtraheerde teststof

mE2 µg

Totale massa in twee stappen geëxtraheerde
teststof

mE

Massabalans MB %
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Geteste stof:

Getest bodemmonster:

Gehalte van het bodemmonster aan droge massa (105°C, 12 uur):………………………………………………..%

Temperatuur:
……..……………………………………………………………………………………………………………...°C

Adsorptie-isothermen

Symbool Eenheid

Buis nr.

Gewicht bodemmonster - g

Droge massa bodemmonster E g

Volume water in afgewogen
bodemmonster (berekend)

VWS cm3

Volume 0,01 M CaCl2-
oplossing voor equilibratie
bodemmonster

cm3

Volume toegevoegde stock-
oplossing

cm3

Totaal volume waterfase in
contact met bodemmonster
(berekend)

V0 cm3

Concentratie oplossing C0 µg cm-3

Equilibratietijd - uur

Na schudden en centrifugeren

Concentratie teststof in
waterfase na correctie blanco

C (eq)aq
ads µg cm-3

Temperatuur °C

Massa geadsorbeerde teststof
per eenheid bodemmonster

C (eq)s
ads µg g-1

Regressie-analyse:

waarde vanK F
ads

:

waarde van l/n:
regressiecoëfficiënt r2:
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Geteste stof:

Getest bodemmonster:

Gehalte van het bodemmonster aan droge massa (105°C, 12 uur):………………………………………………..%

Temperatuur: ……………………………………………………………………………………………………...°C

Gevolgde analysemethodologie: Indirect Parallel Serieel

Desorptietest

Symbool Eenheid Tijds-
interval

Tijds-
interval

Tijds-
interval

Tijds-
interval

Buisnr. uit adsorptiestap

Massa aan het bodemmonster
geadsorbeerde stof bij adsorptie-
evenwicht

msadseq( ) µg

Verwijderd volume waterfase,
vervangen door 0,01 M CaCl2

VR cm3

Totaal volume waterfase PM V0 cm3

in contact met bodem SM VT cm3

Massa stof die door onvolledige
vervanging van het volume overblijft
van het adsorptie-evenwicht

maqA µg

Desorptiekinetiek

Gemeten massa van de op het tijdstip ti

uit het bodemmonster gedesorbeerde
stof

mmdesti( ) µg

Volume van de oplossing die
voor de meting

PM Vr
i cm3

van de teststof uit buis (i) is
genomen

SM vaD
cm3

Massa van de op het tijdstip ti uit het
bodemmonster gedesorbeerde teststof
(berekend)

maqdesti( ) µg

Massa van de gedurende het
tijdsinterval ∆ti uit het bodemmonster
gedesorbeerde teststof (berekend)

maqdes ti( )∆ µg

Desorptiepercentage

Desorptie op het tijdstip ti Dti
%

Desorptie gedurende het tijdsinterval
∆ti

D ti∆ %

Schijnbare desorptiecoëfficiënt Kdes

PM: Parallelle methode
SM: Seriële methode



C.19. RAMING VAN DE ADSORPTIECOËFFICIËNT ( KOC) AAN DE BODEM EN AAN RIOOLSLIB MET
BEHULP VAN HOGEDRUKVLOEISTOFCHROMATOGRAFIE (HPLC)

1. METHODE

Deze methode is overgenomen van OESO TG 121 (2000).

1.1 INLEIDING

Het sorptiegedrag van stoffen ten opzichte van de bodem en van rioolslib kan worden beschreven aan de hand van
parameters die langs experimentele weg worden bepaald met behulp van testmethode C.18. Een belangrijke
parameter is de adsorptiecoëfficiënt, die wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de concentratie van de stof in
de bodem/het rioolslib en de concentratie van de stof in de waterfase bij het adsorptie-evenwicht. De
genormaliseerde adsorptiecoëfficiënt voor het organische-koolstofgehalte van de bodem Koc is een bruikbare
indicator van de bindingscapaciteit van een chemische stof aan organisch bodemmateriaal en rioolslib, en maakt
vergelijkingen mogelijk tussen verschillende chemische stoffen. Deze parameter kan worden geraamddoor middel
van correlaties met de oplosbaarheid in water en de verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7).

Bij de in deze test beschreven onderzoeksmethode wordt gebruikgemaakt van HPLC voor de raming van de
adsorptiecoëfficiënt Koc aan de bodem en aan rioolslib (8). De ramingen zijn betrouwbaarder dan die op basis van
KSAR-berekeningen (9). Aangezien deze onderzoeksmethode gebaseerd is op ramingen, kan zij de bij testmethode
C.18 gebruikte batch-evenwichtsexperimenten niet volledig vervangen. Toch kan de geraamde Koc van nut zijn bij de
keuze van geschikte testparameters voor adsorptie-/desorptieonderzoeken volgens testmethode C.18 door de
berekening van Kd (verdelingscoëfficiënt) of Kf (adsorptiecoëfficiënt volgens Freundlich) volgens vergelijking 3 (zie
punt 1.2).

1.2 DEFINITIES

K d : de verdelingscoëfficiënt wordt gedefinieerd als de verhouding van evenwichtsconcentraties C van een opgeloste
teststof in een tweefasensysteem dat bestaat uit een sorptiemiddel (bodem of rioolslib) en een waterfase; deze
coëfficiënt is een waarde zonder dimensies wanneer de concentraties in beide fasen worden uitgedrukt in
gewicht/gewicht. Indien de concentratie in de waterfase wordt uitgedrukt in gewicht/volume, zijn de eenheden ml·g-

1. Kd kan variëren naar gelang van de sorptiemiddeleigenschappen en concentratieafhankelijk zijn.

Kd =
aq

sludge

aq

soil

C

C
or

C

C
(1)

Hierbij is:

Csoil = concentratie van de teststof in de bodem bij evenwicht (µg · g-1)
Csludge= concentratie van de teststof in slib bij evenwicht (µg · g-1)
Caq = concentratie van de teststof in de waterfase bij evenwicht (µg · g-1 , µg · ml-1).



K f : de adsorptiecoëfficiënt volgens Freundlich wordt gedefinieerd als de concentratie van de teststof in de bodem of
in rioolslib (x/m) wanneer de evenwichtsconcentratie Caq in de waterfase gelijk is aan één; de eenheden zijnµg.g-1

sorptiemiddel. De waarde kan variëren naar gelang van de sorptiemiddeleigenschappen.

log =
m

x
log Kf +

n

1
⋅ log Caq (2)

Hierbij is:

x/m = hoeveelheid teststof x (µg) die is geadsorbeerd aan de hoeveelheid sorptiemiddel m (g) bij
evenwicht
1/n = helling van de adsorptie-isotherm volgens Freundlich
Caq = concentratie van de teststof in de waterfase bij evenwicht (µg ⋅ ml- 1)

Bij Caq = 1; log Kf = log
m

x

K oc: de verdelingscoëfficiënt (Kd) of adsorptiecoëfficiënt volgens Freundlich (Kf) genormaliseerd voor het
organische-koolstofgehalte (foc) van een sorptiemiddel; deze coëfficiënt is met name voor niet-geïoniseerde
chemische stoffen een tamelijk nauwkeurige indicator voor de mate van adsorptie van een stof aan het sorptiemiddel
en maakt vergelijkingen mogelijk tussen verschillende chemische stoffen. Afhankelijk van de dimensies van Kd en
Kf kan Koc dimensieloos zijn of de eenheden ml⋅ g-1 of µg ⋅ g- 1 organisch materiaal hebben.

)
1-

gg(
f

K
or)

1-
gmloressdimensionl(

f

K
K

oc

f

oc

d
oc ⋅µ⋅= (3)

Het verband tussen Koc en Kd is niet altijd lineair; Koc-waarden kunnen dan ook verschillen van bodemtype tot
bodemtype, hoewel zij nauwelijks uiteenlopen vergeleken met Kd-of Kf-waarden.
De adsorptiecoëfficiënt (Koc) wordt afgeleid uit de capaciteitsfactor (k') aan de hand van een ijkcurve van log k'
versus log Koc van de geselecteerde referentieverbindingen.

t0

t-tR
=k 0′ (4)

Hierbij is:

tR : HPLC-retentietijd van test- en referentiestof (minuten)
t0 : dode tijd HPLC (minuten) (zie punt 1.8.2).

POW : de verdelingscoëfficiënt octanol/water wordt gedefinieerd als de verhouding van de concentraties van
opgeloste stof in n-octanol en water; dit is een dimensieloze waarde.

)K(
C

C
P ow

aq

oltanoc
ow == (5)



1.3 REFERENTIESTOFFEN

Voordat de methode wordt gebruikt, moeten de structuurformule, de zuiverheid en de dissociatieconstante (indien
van toepassing) bekend zijn. Gegevens over de oplosbaarheid in water en organische oplosmiddelen, de
verdelingscoëfficiënt octanol/water en de hydrolysekenmerken zijn nuttig.

Om de gemeten HPLC-retentiegegevens van een teststof te correleren aan de adsorptiecoëfficiënt Koc van die stof,
moet een ijkgrafiek van log Koc versus log k' worden getekend. Er moet gebruik worden gemaakt van minimaal zes
referentiepunten, waarvan ten minste één boven en ten minste één onder de verwachte teststofwaarde dient te liggen.
De methode zal veel nauwkeuriger zijn als er referentiestoffen worden gebruikt die qua structuur verwant zijn aan de
teststof. Indien dergelijke gegevens niet beschikbaar zijn, dient de gebruiker zelf geschikte ijkstoffen te kiezen. In dat
geval moet een meer algemene reeks van qua structuur heterogene stoffen worden gekozen. Voor rioolslib zijn
toegestane stoffen en Koc-waarden opgenomen in tabel 1, voor de bodem in tabel 3 (zie aanhangsel). De eventuele
keuze van andere ijkstoffen moet worden onderbouwd.

1.4 PRINCIPE VAN DE TESTMETHODE

Er wordt gebruikgemaakt van analytische HPLC-kolommen die zijn gevuld met een in de handel verkrijgbare vaste
cyaanpropylfase die lipofiele en polaire bestanddelen bevat. Verder wordt een op een silicamatrix gebaseerde
gematigd polaire stationaire fase gebruikt:

– O – Si

silica

– CH2 – CH2 – CH2

apolaire spacer

– CN

polair bestanddeel

Het principe van de testmethode is hetzelfde als dat van testmethode A.8 (verdelingscoëfficiënt, HPLC-methode). Op
het moment dat de teststof samen met de mobiele fase door de kolom stroomt, gaat die stof een interactie aan met de
stationaire fase. De teststof wordt vertraagd als gevolg van de verdeling tussen mobiele en stationaire fasen. De
tweeledige samenstelling van de stationaire fase – polaire en apolaire locaties – maakt dezelfde soort interactie tussen
polaire en apolaire groepen van een molecuul mogelijk als bij organisch materiaal in bodem- of rioolslibmatrices. Op
basis hiervan kan er een verband worden gelegd tussen de retentietijd in de kolom en de adsorptiecoëfficiënt aan
organisch materiaal.

Met name bij polaire stoffen heeft de pH een belangrijke invloed op het sorptiegedrag. Bij landbouwgrond en reservoirs
van rioolwaterzuiveringsinstallaties schommelt de pH gewoonlijk tussen 5,5 en 7,5. Voor ioniseerbare stoffen moeten er
twee tests worden verricht met zowel geïoniseerde als niet-geïoniseerde vormen in geschikte bufferoplossingen, doch
alleen in gevallen waarin ten minste 10 % van de testverbinding uiteen zal vallen binnen pH 5,5 tot 7,5.

Aangezien de evaluatie uitsluitend plaatsvindt op basis van het verband tussen de retentie in de HPLC-kolom en de
adsorptiecoëfficiënt, is er geen kwantitatieve analysemethode nodig en behoeft slechts de retentietijd te worden bepaald.
Indien er een geschikte reeks referentiestoffen beschikbaar is en de methode benut wordt onder standaard experimentele
omstandigheden, vormt die methode een snelle en efficiënte manier om de adsorptiecoëfficiënt Kocte ramen.



1.5 TOEPASBAARHEID VAN DE TEST

De HPLC-methode kan worden gebruikt voor chemische stoffen (al dan niet gelabeld) warvoor een geschikt
detectiesysteem (b.v. spectrofotometer, radioactiviteitsdetector) beschikbaar is en die voldoende stabiel zijn gedurende
het experiment. De methode kan zeer bruikbaar zijn voor chemische stoffen die moeilijk op een andere manier
experimenteel te onderzoeken zijn (zoals vluchtige stoffen; stoffen die niet in water oplosbaar zijn in een concentratie
die analyseerbaar is; stoffen met een sterke affiniteit tot het oppervlak van incubatiesystemen). De methode kan worden
gebruikt voor mengsels die niet-opgeloste elutiebanden opleveren. In dat geval moeten de onder- en bovengrenzen van
de log Koc-waarden van de verbindingen van het testmengsel worden vermeld.

Hoewel onzuiverheden soms problemen kunnen opleveren voor de interpretatie van HPLC-resultaten, zijn zij van
ondergeschikt belang zolang de teststof duidelijk langs analytische weg kan worden geïdentificeerd en van de
onzuiverheden gescheiden.

De methode is geldig verklaard voor de stoffen die zijn opgenomen in tabel 1 van het aanhangsel en is tevens gebruikt
voor een aantal andere chemische stoffen, die behoren tot de volgende chemische categorieën:

– aromatische aminen (b.v. trifluralin, 4-chlooraniline, 3,5-dinitroaniline, 4-methylaniline, N-methylaniline,
1-naftylamine);

– aromatische carbonzure esters (b.v. benzoëzure methylester, 3,5-dinitrobenzoëzure ethylester);

– aromatische koolwaterstoffen (b.v. tolueen, xyleen, ethylbenzeen, nitrobenzeen);

– aryloxyfenoxypropionzure esters (b.v. diclofop-methyl, fenoxaprop-ethyl, fenoxaprop-P-ethyl);

– schimmelwerende middelen, benzimidazol en imidazol (b.v. carbendazim, fuberidazol, triazoxide);

– carbonzure amiden (b.v. 2-chloorbenzamide, N,N-dimethylbenzamide, 3,5-dinitrobenzamide,
N-methylbenzamide, 2-nitrobenzamide, 3-nitrobenzamide);

– chloorkoolwaterstoffen (b.v. endosulfan, DDT, hexachloorbenzeen, quintozeen, 1,2,3-trichloorbenzeen);

– organofosfor-insecticiden (b.v. azinfos-methyl, disulfoton, fenamifos, isofenfos, pyrazofos, sulprofos, triazofos);

– fenolen (b.v. fenol, 2-nitrofenol, 4-nitrofenol, pentachloorfenol, 2,4,6-trichloorfenol, 1-naftol);

– fenylureumderivaten (e.g. isoproturon, monolinuron, pencycuron);

– pigmentkleurstoffen (b.v. Acid Yellow 219, Basic Blue 41, Direct Red 81);

– polyaromatische koolwaterstoffen (b.v. acenafteen, naftaleen);

– 1,3,5-triazine-herbiciden (b.v. prometryn, propazin, simazin, terbutryn);

– triazoolderivaten (b.v. tebuconazol, triadimefon, triadimenol, triapentenol).

De methode kan niet worden gebruikt voor stoffen die met het eluent of de stationaire fase reageren, en ook niet voor
stoffen die een specifieke interactie aangaan met anorganische bestanddelen (b.v. vorming van clustercomplexen met
kleimineralen). Het is mogelijk dat de methode niet werkt bij oppervlakte-actieve stoffen, anorganische verbindingen en
matige of sterke organische zuren en basen. Er kunnen log Koc-waarden van 1,5 tot 5,0 worden bepaald. Ioniseerbare
stoffen moeten worden gemeten met behulp van een gebufferde mobiele fase, waarbij er wel op moet worden gelet dat
precipitatie van bufferbestanddelen of van de teststof wordt voorkomen.



1.6 KWALITEITSCRITERIA

1.6.1 Nauwkeurigheid

Normaliter kan de adsorptiecoëfficiënt van een teststof worden geraamd tot binnen +/− 0,5 log eenheid van de waarde
die is bepaald met behulp van de batch-evenwichtsmethode (zie tabel 1 van het aanhangsel). Een hogere nauwkeurigheid
is haalbaar als de gebruikte referentiestoffen qua structuur verwant zijn aan de teststof.

1.6.2 Herhaalbaarheid

De bepalingen moeten ten minste in duplo worden uitgevoerd. De uit afzonderlijke metingen afgeleide waarden van log
Koc moeten binnen een bereik van 0,25 log eenheid vallen.

1.6.3 Reproduceerbaarheid

De ervaring die tot nu toe met de methode is opgedaan, ondersteunt de geldigheid ervan. Uit een onderzoek naar de
HPLC-methode, waarbij gebruik werd gemaakt van 48 stoffen (merendeels pesticiden) waarvoor betrouwbare gegevens
over Koc in de bodem beschikbaar waren, kwam een correlatiecoëfficiënt van R = 0,95 naar voren (10) (11).

Er is een vergelijkingstest onder 11 laboratoria gehouden ter verbetering en validatie van de methode (12). De resultaten
zijn vermeld in tabel 2 van het aanhangsel.

1.7 BESCHRIJVING VAN DE TESTMETHODE

1.7.1 Voorbereidende raming van de adsorptiecoëfficiënt

Daar de verdelingscoëfficiënt octanol/water Pow (= Kow) en, in zekere mate, de oplosbaarheid in water met name bij niet-
geïoniseerde stoffen kunnen worden gebruikt als indicatoren van de mate van adsorptie, kunnen zij tevens worden benut
voor voorbereidende bereikbepaling. Er zijn een aantal bruikbare correlaties gepubliceerd voor verschillende groepen
chemische stoffen (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7).

1.7.2 Apparatuur

Vereist is een vloeistofchromatograaf met een pulsloze pomp en een geschikt detectieapparaat. Het gebruik van een
injectieklep met injectielus wordt aanbevolen. Er moet gebruik worden gemaakt van in de handel verkrijgbare chemisch
gebonden cyaanpropylharsen op silicabasis (b.v. Hypersil en Zorbax CN). Er mag eenvoorkolom van hetzelfde
materiaal tussen het injectiesysteem en de analysekolom worden geplaatst. Kolommen van verschillende leveranciers
kunnen aanzienlijk uiteenlopen qua scheidingsefficiëntie. Als richtsnoer moeten de volgende capaciteitsfactoren k'
worden gehaald: log k'> 0,0 voor log Koc = 3,0 en log k' >− 0,4 voor log Koc = 2,0 bij gebruik van methanol/water 55/45
% als mobiele fase.



1.7.3 Mobiele fasen

Van de diverse geteste mobiele fasen worden de twee volgende aanbevolen:

– methanol/water (55/45% v/v)
– methanol/0,01M citraatbuffer pH 6,0 (55/45% v/v)

Er wordt gebruikgemaakt van een combinatie van methanol van HPLC-kwaliteit met gedestilleerd water of citraatbuffer
voor de bereiding van het uitspoeloplosmiddel. Het mengsel wordt vóór gebruik ontgast. Er moet isocratische elutie
worden toegepast. Als methanol/water-mengsels niet geschikt zijn kunnen ook andere organisch-oplosmiddel/water-
mengsels worden uitgeprobeerd, zoals ethanol/water- of acetonitril/water-mengsels. Voor ioniseerbare verbindingen
wordt het gebruik van een bufferoplossing aanbevolen om de pH te stabiliseren. Zoutprecipitatie en achteruitgang van de
kolom moeten worden voorkomen, verschijnselen die zich kunnen voordoen bij sommige organische fase/buffer-
mengsels.

Er mogen geen additieven zoals ionenpaarreagentia worden gebruikt, omdat die van invloed kunnen zijn op de sorptie-
eigenschappen van de stationaire fase. Dergelijke veranderingen van de stationaire fase kunnen onomkeerbaar zijn.
Daarom moeten experimenten waarbij additieven worden gebruikt, uitgevoerd worden op gescheiden kolommen.

1.7.4 Oplossingen

De test- en referentiestoffen moeten worden opgelost in de mobiele fase.

1.8 UITVOERING VAN DE TEST

1.8.1 Testomstandigheden

De temperatuur tijdens de metingen moet worden geregistreerd. Temperatuurregeling van het kolomcompartiment wordt
sterk aanbevolen teneinde constante omstandigheden te garanderen tijdens het ijken en ramen en het meten van de
teststof.

1.8.2 Bepaling van de dode tijd to

Voor deze bepaling kunnen twee methoden worden gebruikt (zie ook punt 1.2).

1.8.2.1 Bepaling van de dode tijd to door middel van een homologe reeks

Gebleken is dat deze procedure betrouwbare en gestandaardiseerde to-waarden oplevert. Zie voor nadere bijzonderheden
testmethode A.8, Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water), HPLC-methode.

1.8.2.2 Bepaling van de dode tijd to door middel van inerte stoffen waarvan geen retentie door de kolom plaatsvindt

Deze techniek is gebaseerd op de injectie van oplossingen van formamide, ureum of natriumnitraat. De metingen
moeten ten minste in duplo worden verricht.



1.8.3 Bepaling van de retentietijden tR

De referentiestoffen moeten worden gekozen zoals beschreven in punt 1.3. Ze mogen als gemengde standaard worden
geïnjecteerd om hun retentietijden te bepalen, mits aangetoond is dat de retentietijd van elke referentiestandaard niet
wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de andere referentiestandaarden. Er dient regelmatig en in ieder geval
tweemaal per dag te worden geijkt teneinde rekening te kunnen houden met onvoorziene veranderingen in de prestaties
van de kolom. Het verdient de voorkeur de ijkinjecties uit te voeren vóór en na de injecties van de teststof om er zeker
van te zijn dat de retentietijden niet zijn gewijzigd. De teststoffen worden afzonderlijk in zo klein mogelijke
hoeveelheden geïnjecteerd (om overlading van de kolom te voorkomen) en de retentietijden ervan worden bepaald.

Om het vertrouwen in de meting te vergroten moeten de bepalingen ten minste in duplo worden verricht. De uit
afzonderlijke metingen afgeleide waarden van log Koc moeten binnen een bereik van 0,25 log eenheid vallen.

1.8.4 Evaluatie

Uit de dode tijd to en de retentietijden tR van de gekozen referentiestoffen worden de capaciteitsfactoren k' berekend
volgens vergelijking 4 (zie punt 1.2). Daarna worden de log k'-gegevens van de referentiestoffen uitgezet tegen hun
in de tabellen 1 en 3 van het aanhangsel vermelde log Koc-waarden die zijn verkregen bij batch-
evenwichtsexperimenten. Aan de hand van deze curve wordt vervolgens de log k'-waarde van een teststof gebruikt
om de log Koc-waarde van die stof te bepalen. Als uit de actuele resultaten blijkt dat de log Koc van de teststof buiten
het ijkbereik valt, moet de test worden herhaald met andere, geschiktere referentiestoffen.

2. GEGEVENS EN RAPPORTAGE

In het rapport moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

– identiteit van test- en referentiestoffen en hun zuiverheid, alsmede pKa-waarden voorzover relevant;

– beschrijving van apparatuur en bedrijfsomstandigheden, b.v. type en maat van analysekolom en voorkolom,
detectieapparaat, mobiele fase (verhouding tussen bestanddelen en pH), temperatuurbereiktijdens de metingen;

– dode tijd en methode die wordt gebruiktvoor de bepaling daarvan;

– in de kolom gebrachte hoeveelheden test- en referentiestoffen;

– retentietijden van referentieverbindingen die voor ijkdoeleinden worden gebruikt;

– nadere gegevens over de aangebrachte regressielijn (log k' vs. log Koc) en een grafiek van die lijn;

– gemiddelde-retentiegegevens en geraamde log Koc-waarde van de testverbinding;

– chromatogrammen.
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AANHANGSEL

Tabel 1

Vergelijking van K oc-waarden voor bodem en rioolslib,
en volgens de HPLC-screeningmethode1,2berekende waarden

Stof
CAS-nr. log Koc

rioolslib
log Koc

HPLC
∆∆∆∆ Log Koc

bodem
log Koc

HPLC
∆∆∆∆

Atrazin 1912-24-9 1,66 2,14 0,48 1,81 2,20 0,39
Linuron 330-55-2 2,43 2,96 0,53 2,59 2,89 0,30
Fenthion 55-38-9 3,75 3,58 0,17 3,31 3,40 0,09
Monuron 150-68-5 1,46 2,21 0,75 1,99 2,26 0,27
Fenantreen 85-01-8 4,35 3,72 0,63 4,09 3,52 0,57
Benzoëzure fenylester 93-99-2 3,26 3,03 0,23 2,87 2,94 0,07
Benzamide 55-21-0 1,60 1,00 0,60 1,26 1,25 0,01
4-nitrobenzamide 619-80-7 1,52 1,49 0,03 1,93 1,66 0,27
Aceetanilide 103-84-4 1,52 1,53 0,01 1,26 1,69 0,08
Aniline 62-53-3 1,74 1,47 0,27 2,07 1,64 0,43
2,5-dichlooraniline 95-82-9 2,45 2,59 0,14 2,55 2,58 0,03

1 W. Kördel, D. Hennecke, M. Herrmann (1997). Application of the HPLC-screening method for the determination of the
adsorption coefficient on sewage sludges. Chemosphere, 35(1/2), 121 - 128.

2 W. Kördel, D. Hennecke, C. Franke (1997). Determination of the adsorption-coefficients of organic substances on
sewage sludges. Chemosphere, 35 (1/2), 107 – 119.

Tabel 2

Resultaten van een vergelijkende laboratoriumtest (11 laboratoria)
verricht ter verbetering en validatie van de HPLC-methode1

Stof CAS-nr. log Koc K oc log Koc

[OESO 106] [HPLC-methode]
Atrazin 1912-24-9 1,81 78 ± 16 1,89
Monuron 150-68-5 1,99 100± 8 2,00
Triapentenol 77608-88-3 2,37 292± 58 2,47
Linuron 330-55-2 2,59 465± 62 2,67
Fenthion 55-38-9 3,31 2062± 648 3,31

1 W. Kördel, G. Kotthoff, J. Müller (1995). HPLC-screening method for the determination of the adsorption coefficient on
soil-results of a ring test. Chemosphere, 30(7), 1373-1384.



Tabel 3

Aanbevolen referentiestoffen voor de HPLC-screeningmethode
op basis van bodemadsorptiegegevens

Referentiestof CAS-nr. Gemidd. log Koc-
waarden van batch-

evenwicht

Aantal K oc-
gegevens

log S.D. Bron

Aceetanilide 103-84-4 1,25 4 0,48 a
Fenol 108-95-2 1,32 4 0,70 a
2-nitrobenzamide 610-15-1 1,45 3 0,90 b
N,N-dimethylbenzamide 611-74-5 1,52 2 0,45 a
4-methylbenzamide 619-55-6 1,78 3 1,76 a
Methylbenzoaat 93-58-3 1,80 4 1,08 a
Atrazin 1912-24-9 1,81 3 1,08 c
Isoproturon 34123-59-6 1,86 5 1,53 c
3-nitrobenzamide 645-09-0 1,95 3 1,31 b
Aniline 62-53-3 2,07 4 1,73 a
3,5-dinitrobenzamide 121-81-3 2,31 3 1,27 b
Carbendazim 10605-21-7 2,35 3 1,37 c
Triadimenol 55219-65-3 2,40 3 1,85 c
Triazoxide 72459-58-6 2,44 3 1,66 c
Triazofos 24017-47-8 2,55 3 1,78 c
Linuron 330-55-2 2,59 3 1,97 c
Naftaleen 91-20-3 2,75 4 2,20 a
Endosulfan-diol 2157-19-9 3,02 5 2,29 c
Methiocarb 2032-65-7 3,10 4 2,39 c
Acid Yellow 219 63405-85-6 3,16 4 2,83 a
1,2,3-trichloorbenzeen 87-61-6 3,16 4 1,40 a
γ-HCH 58-89-9 3,23 5 2,94 a
Fenthion 55-38-9 3,31 3 2,49 c
Direct Red 81 2610-11-9 3,43 4 2,68 a
Pyrazofos 13457-18-6 3,65 3 2,70 c
α-Endosulfan 959-98-8 4,09 5 3,74 c
Diclofop-methyl 51338-27-3 4,20 3 3,77 c
Fenantreen 85-01-8 4,09 4 3,83 a
Basic Blue 41 (mix) 26850-47-5

12270-13-2
4,89 4 4,46 a

DDT 50-29-3 5,63 1 – b

/a/ W. Kördel, J. Müller (1994). Bestimmung des Adsorptionskoeffizienten organischer Chemikalien mit der HPLC.
UBA R & D Report No. 106 01 044 (1994).

/b/ B.V. Oepen, W. Kördel, W. Klein. (1991). Chemosphere, 22, 285-304.
/c/ Door de bedrijfstak verstrekte gegevens.



C.20  DAPHNIA MAGNA VOORTPLANTINGSTEST

1. METHODE

Deze methode voor het testen van de voortplantingstoxiciteit neemt OESO TG 211 (1998) integraal over.

1.1 INLEIDING

Het doel van de test is in de eerste plaats het beoordelen van het effect van chemicaliën op het
voortplantingsresultaat van Daphnia  magna.

1.2 DEFINITIES EN EENHEDEN

Moederdieren: de vrouwelijke Daphnia  die aanwezig zijn bij aanvang van de test en voorwerp zijn van de
studie naar het voortplantingsresultaat.

Nakomelingen: de jonge Daphnia  die tijdens de test worden voortgebracht door de moederdieren.

Lowest Observed Effect Concentration (LOEC) (concentratie waarbij het laagste effect wordt
waargenomen): de laagste testconcentratie van de stof waarbij een effect is waargenomen dat statistisch
significant is voor de voortplanting en de mortaliteit van moederdieren (bij p < 0,05) in vergelijking met de
controle, binnen een aangegeven blootstellingsperiode. Alle testconcentraties boven de LOEC moeten echter
een schadelijk effect hebben dat gelijk is aan of groter dan de effecten die worden waargenomen bij de LOEC.
Indien niet aan deze beide voorwaarden kan worden voldaan, moet uitgebreid worden toegelicht hoe de LOEC
(en daarmee de NOEC) is geselecteerd.

No Observed Effect Concentration (NOEC) (concentratie waarbij geen effect wordt
waargenomen): de testconcentratie direct onder de LOEC, die in vergelijking met de controle geen
statistisch significant effect heeft (p < 0,05) binnen een aangegeven blootstellingsperiode.

ECx: de concentratie van de in water opgeloste teststof die resulteert in een a x % vermindering van de
voortplanting van Daphnia  magna binnen een aangegeven blootstellingsperiode.

Intrinsieke groeisnelheid: een maat voor de groei van de populatie waarbij wordt uitgegaan van het
voortplantingsresultaat en de leeftijdspecifieke mortaliteit (20) (21) (22). Bij stabiele populaties is die snelheid
nul. Bij toenemende populaties is zij positief en bij afnemende populaties negatief. De laatstgenoemde
populaties zijn uiteraard niet levensvatbaar en zullen uiteindelijk uitsterven.

Detectiegrens: de laagste concentratie die wel kan worden gedetecteerd doch niet gekwantificeerd.

Bepalingsgrens: de laagste concentratie die kwantitatief meetbaar is.

Mortaliteit: een dier wordt geregistreerd als gestorven als het immobiel is, d.w.z. als het niet tot zwemmen in
staat is of als er geen beweging van aanhangsels of het postabdomen wordt waargenomen binnen 15 seconden
na zachtjes bewegen van het testvat. (Gebruik van een andere definitie moet met bronvermelding worden
vermeld).



1.3 PRINCIPE VAN DE TESTMETHODE

Jonge vrouwelijke Daphnia  (de moederdieren), die bij aanvang van de test nog geen 24 uur oud zijn, worden
blootgesteld aan de teststof die aan het water is toegevoegd in een aantal uiteenlopende concentraties. De
testduur is 21 dagen. Aan het eind van de test wordt het totale aantal voortgebrachte levende nakomelingen
per moederdier dat aan het eind van de test nog in leven is, geteld. Dit houdt in dat nakomelingen die zijn
voortgebracht door volwassen dieren die tijdens de test sterven, niet worden meegeteld. Het
voortplantingsresultaat van de moederdieren kan ook op andere manieren worden uitgedrukt (bijvoorbeeld in
het aantal levende nakomelingen dat per dag en per dier is voortgebracht vanaf de eerste dag dat er
nakomelingen werden waargenomen), maar die moeten dan wel worden vermeld naast het totale aantal
nakomelingen dat per moederdier dat nog in leven was aan het eind van de test, werd voortgebracht. Het
voortplantingsresultaat van de aan de teststof blootgestelde dieren wordt vergeleken met dat van de
controlegroep(en) teneinde de lowest observed effect concentration (LOEC) en daarmee ook de no observed
effect concentration (NOEC) te bepalen. Daarnaast vindt waar mogelijk data-analyse plaats met behulp van
een regressiemodel om de concentratie te schatten die zou leiden tot een a x % vermindering van het
voortplantingsresultaat (d.w.z. EC50, EC20 of EC10).

Het aantal overlevende moederdieren en de tijd die nodig was voor het voortbrengen van het eerste broedsel,
moeten eveneens worden vermeld. Ook andere stofgerelateerde effecten op parameters als groei (bijvoorbeeld
lengte) en mogelijke intrinsieke groeisnelheid kunnen voorwerp van onderzoek zijn.

1.4 GEGEVENS OVER DE TESTSTOF

Er moeten resultaten van een met Daphnia magna verrichte acute-toxiciteitstest (zie Methode C.2, Deel I)
beschikbaar zijn. Deze kunnen bruikbaar zijn bij de selectie van een geschikt aantal uiteenlopende
testconcentraties voor de voortplantingstests. De oplosbaarheid in water en de dampspanning van de teststof
moeten bekend zijn; tevens moet er een betrouwbare analysemethode beschikbaar zijn voor de kwantificering
van de stof in de testoplossingen met vermelding van de herstelcapaciteit en de bepalingsgrens.

Voorbeelden van gegevens over de teststof die bruikbaar kunnen zijn bij de vaststelling van de testvoorwaarden
zijn de structuurformule, de zuiverheidsgraad van de stof, de stabiliteit bij licht, de stabiliteit onder de
testvoorwaarden, pKa, Pow en resultaten van de test betreffende gemakkelijke biologische afbreekbaarheid
(zie Methode C.4).

1.5 GELDIGHEID VAN DE TEST

Wil de test geldig zijn, dan moet in de controlegroep(en) aan de volgende prestatiecriteria worden voldaan:

– de mortaliteit van de moederdieren (vrouwelijke Daphnia ) mag aan het eind van de test niet hoger zijn dan
20 %;

– het gemiddelde aantal levende nakomelingen dat is voortgebracht per moederdier dat aan het eind van de
test nog in leven is, is ≥ 60.

1.6 BESCHRIJVING VAN DE TESTMETHODE

1.6.1 Apparatuur

Testvaten en andere apparaten die in aanraking komen met de testoplossingen, mogen alleen uit glas of een
ander chemisch inert materiaal bestaan. Normaal gesproken zijn de testvaten glazen bekers.

Daarnaast zijn alle of sommige van de volgende apparaten vereist:

— zuurstofmeter (met micro-elektrode of andere geschikte voorzieningen voor de meting van opgeloste
zuurstof in monsters met een klein volume);

— adequate apparatuur voor de temperatuurbeheersing;

— pH-meter;

— uitrusting voor de bepaling van de hardheid van water;

— uitrusting voor de bepaling van de totale organische koolstofconcentratie (TOC) van water of
uitrusting voor de bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (COD);



— adequate apparatuur voor de regeling van het lichtregime en de meting van de lichtintensiteit.



1.6.2 Testorganisme

De testsoort is Daphnia magna Strauss. Andere Daphnia -soorten zijn eveneens toegestaan, mits ze aan de
toepasselijke geldigheidscriteria voldoen (het geldigheidscriterium met betrekking tot het
voortplantingsresultaat bij de controlegroepen moet relevant zijn voor de Daphnia -soort). Indien andere
Daphnia -soorten worden gebruikt, moeten die duidelijk worden vermeld en dient dat gebruik te worden
onderbouwd.

De kloon moet bij voorkeur zijn geïdentificeerd door middel van bepaling van het genotype. Uit onderzoek (1)
is gebleken dat de voortplantingsprestatie van Kloon A (die afkomstig is van IRCHA in Frankrijk) (3)
consequent voldoet aan het geldigheidscriterium van een gemiddelde van ≥ 60 nakomelingen per overlevend
moederdier indien gekweekt onder de in deze methode beschreven voorwaarden. Desalniettemin zijn andere
klonen aanvaardbaar mits de Daphnia -cultuur aantoonbaar voldoet aan de geldigheidscriteria voor een test.

Bij aanvang van de test mogen de dieren nog geen 24 uur oud zijn; ze mogen geen eerste nakomelingen zijn. Ze
moeten afkomstig zijn van een gezonde stam (d.w.z. geen tekenen van stress vertonen, zoals hoge mortaliteit,
aanwezigheid van mannelijke dieren en ephippia, vertraging in het voortbrengen van het eerste broedsel,
verkleurde dieren enz.). De stamdieren moeten onder soortgelijke kweekomstandigheden (licht, temperatuur,
medium, voeding en aantal dieren per eenheid) worden gehouden als die welke van toepassing zijn tijdens de
test. Indien het tijdens de test te gebruiken Daphnia-kweekmedium afwijkt van het medium voor de gangbare
Daphnia-cultuur, verdient het aanbeveling een aan de test voorafgaande acclimatiseringsperiode van
normaliter circa 3 weken (d.w.z. één generatie) aan te houden om stress bij de moederdieren te voorkomen.

1.6.3 Testmedium

Het verdient aanbeveling om bij deze test gebruik te maken van een volledig beschreven medium. Op die
manier kan het gebruik van additieven vermeden worden (zoals zeewier, grondextract enz.), die moeilijk te
typeren zijn, en kan er beter gestandaardiseerd worden tussen laboratoria. De media Elendt M4 (4) en M7 (zie
Bijlage 1) zijn hiertoe geschikt gebleken. Desalniettemin zijn andere media (bijvoorbeeld (5) en (6))
aanvaardbaar mits de prestaties van de Daphnia -cultuur aantoonbaar voldoen aan de geldigheidscriteria voor de
test.

Indien gebruik wordt gemaakt van media met niet-beschreven additieven, moeten die additieven niet alleen
duidelijk worden gespecificeerd, maar moeten er ook gegevens in het testrapport worden opgenomen over de
samenstelling, in het bijzonder met betrekking tot het koolstofgehalte, aangezien dit een bijdrage kan leveren
aan de voeding. Het verdient aanbeveling de totale organische koolstof (TOC) en/of het chemisch
zuurstofverbruik (COD) van het stampreparaat van het organische additief te bepalen en een schatting te
maken van de resulterende bijdrage aan TOC/COD in het testmedium. De TOC-niveaus in het medium (d.w.z..
vóór toevoeging van de algen) zijn bij voorkeur lager dan 2 mg/l (7).

Ingeval van teststoffen met metalen moet worden onderkend dat de eigenschappen van het testmedium
(bijvoorbeeld hardheid, chelaatvormend vermogen) van invloed kunnen zijn op de toxiciteit van de teststof.
Een volledig beschreven medium is dan ook wenselijk. Op dit moment zijn er echter slechts twee volledig
beschreven media waarvan bekend is dat ze geschikt zijn voor langetermijnkweek van Daphnia  magna, Elendt
M4 en M7. Beide media bevatten de chelaatvormer EDTA. Uit werkzaamheden is naar voren gekomen (2) dat
de ‘klaarblijkelijke toxiciteit’ van cadmium in de regel lager is wanneer de voortplantingstest wordt uitgevoerd
in M4- en M7-media dan bij uitvoering in media die geen EDTA bevatten. M4 en M7 worden derhalve niet
aanbevolen voor metaalhoudende teststoffen, terwijl ook het gebruik van andere media die bekende
chelaatvormers bevatten, vermeden dient te worden. Het kan raadzaam zijn om voor metaalhoudende stoffen
een ander medium te gebruiken, zoals volgens ASTM geregenereerd hard schoon water (7), dat geen EDTA
bevat, met toevoeging van zeewierextract (8). Deze combinatie van volgens ASTM geregenereerd hard schoon
water en zeewierextract is ook geschikt voor langetermijnkweek en het testen van Daphnia  magna (2),
hoewel die combinatie nog altijd een licht chelaatvormende werking heeft vanwege de organische component
in het toegevoegde zeewierextract.

Bij aanvang en tijdens de test moet de concentratie opgeloste zuurstof boven 3 mg/l liggen. De pH moet liggen
tussen 6-9 en normaliter mag er geen variatie van meer dan 1,5 eenheid optreden bij welke test ook. Een
hardheid van meer dan 140 mg/l (als CaCO3) wordt aanbevolen. Uit tests op dit niveau en de hierboven
beschreven tests is naar voren gekomen dat de voortplantingsprestatie voldoet aan de geldigheidscriteria (9)
(10).



1.6.4 Testoplossingen

Testoplossingen van de gekozen concentraties worden in de regel bereid middels verdunning van een
stamoplossing. Stamoplossingen moeten bij voorkeur worden bereid door oplossing van de stof in het
testmedium.

In sommige gevallen kan het gebruik van organische oplosmiddelen of dispergeermiddelen nodig zijn om een
voldoende geconcentreerde stamoplossing te maken, maar het gebruik van dergelijke middelen moet waar
mogelijk worden voorkomen. Voorbeelden van geschikte oplosmiddelen zijn aceton, ethanol, methanol,
dimethylformamide en triethyleenglycol. Voorbeelden van geschikte dispergeermiddelen zijn Cremophor
RH40, methylcellulose 0,01 % en HCO-40. De teststof in de testoplossingen mag in geen geval de grens van
de oplosbaarheid in het testmedium overschrijden.

Oplosmiddelen worden gebruikt voor de productie van een stamoplossing die nauwkeurig in water kan
worden gedoseerd. Bij de aanbevolen oplosmiddelconcentratie in het uiteindelijke testmedium
(d.w.z. ≤ 0,1 ml/l) zijn bovengenoemde oplosmiddelen niet toxisch en leiden ze niet tot een hogere
oplosbaarheid in water van een stof.

Dispergeermiddelen kunnen een goed hulpmiddel zijn bij een nauwkeurige dosering en dispersie. Bij de
aanbevolen concentratie in het uiteindelijke testmedium (≤ 0,1 ml/l) zijn bovengenoemde
dispergeermiddelen niet toxisch en leiden ze niet tot een hogere oplosbaarheid in water van een stof.

1.7 TESTOPZET

De behandelingen moeten alle plaatsvinden in een speciaal voor de desbetreffende behandeling bestemd testvat
en de testvaten moeten daarna op willekeurige wijze worden behandeld. Het nalaten hiervan kan een vertekend
beeld geven dat uitgelegd zou kunnen worden als een concentratie-effect. In het bijzonder moet hierbij gedacht
worden aan de mogelijkheid dat, wanneer met experimentele units wordt omgegaan in volgorde van
behandeling of concentratie, bepaalde met tijd verband houdende effecten, zoals vermoeidheid bij de uitvoerder
van het experiment of andere fouten, kunnen leiden tot het vaststellen van grotere effecten bij de hogere
concentraties. Bovendien zou overwogen moeten worden de test af te breken als de testresultaten beïnvloed
kunnen worden door een conditie waarvan reeds sprake was bij aanvang van de test of door een
omgevingsconditie, zoals de plaats in het laboratorium.

1.8 PROCEDURE

1.8.1 Blootstellingsomstandigheden

1.8.1.1 Duur

De test duurt 21 dagen.

1.8.1.2 Kwantiteit

De moederdieren worden afzonderlijk, d.w.z. één per testvat, in de vaten ondergebracht met 50 - 100 ml
medium in elk vat.

Soms kunnen grotere volumes nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de analytische procedure die wordt
gebruikt voor de bepaling van de teststofconcentratie, hoewel het bundelen van replicatieonderzoeken voor
chemische analyse ook is toegestaan. Bij gebruik van volumes van meer dan 100 ml dient de hoeveelheid voer
die aan de Daphnia  wordt gegeven eventueel te worden verhoogd om ervoor te zorgen dat er voldoende voer
aanwezig is en dat wordt voldaan aan de geldigheidscriteria. Bij doorstroomtests mag om technische redenen
voor een andere opzet worden gekozen (bijvoorbeeld vier groepen van 10 dieren in een groter testvolume),
mits eventuele wijzigingen in de testopzet in het testrapport worden vermeld.



1.8.1.3 Aantal dieren

Bij semi-statische tests, ten minste 10 dieren afzonderlijk gehouden bij elke testconcentratie en ten minste
10 dieren afzonderlijk gehouden in de controlereeks.

Wat doorstroomtests betreft is gebleken dat een aantal van 40, in vier groepen van 10 verdeelde dieren bij
elke testconcentratie geschikt is (1). Een kleiner aantal testorganismen is toegestaan; een minimum van 20
dieren per concentratie verdeeld over twee of meer replicatieonderzoeken met een gelijk aantal dieren
(bijvoorbeeld vier replicatieonderzoeken met elk vijf watervlooien) wordt aanbevolen. Opgemerkt dient te
worden dat het bij tests waar dieren in groepen worden gehouden, niet mogelijk is het voortplantingsresultaat
uit te drukken in het totale aantal levende nakomelingen per moederdier dat aan het eind van de test nog in
leven is, als er moederdieren sterven. In die gevallen moet dat resultaat worden uitgedrukt in het ‘totale aantal
levende nakomelingen per moederdier dat bij aanvang van de test aanwezig was’.

1.8.1.4 Voeding

Bij semi-statische tests moet er bij voorkeur dagelijks worden gevoerd, doch in ieder geval driemaal per week
(d.w.z. naar gelang van de verandering van medium). Indien hiervan wordt afgeweken (bijvoorbeeld bij
doorstroomtests), moet dat in het testrapport worden vermeld.

Tijdens de test moet de voeding van de moederdieren bij voorkeur bestaan uit levende algencellen of ten
minste één van de volgende bestanddelen: Chlorella  sp., Selenastrum capricornutum  (tegenwoordig
Pseudokirchneriella subcapitata  (11)) en Scenedesmus subspicatus. Uitgangspunt bij de voeding moet de aan
elk moederdier toegediende hoeveelheid organische koolstof (C) zijn. Uit onderzoek (12) is gebleken dat een
hoeveelheid van 0,1 à 0,2 mg C/Daphnia /dag voor Daphnia  magna voldoende is om een zodanig aantal
nakomelingen te krijgen dat wordt voldaan aan de geldigheidscriteria voor de test. De voeding kan worden
gegeven in een gelijkmatige, over de gehele testperiode uitgesmeerde hoeveelheid of desgewenst in een lagere
hoeveelheid bij aanvang van de test, die daarna wordt opgevoerd teneinde rekening te houden met de groei van
de moederdieren. Ook in dat geval moet de hoeveelheid echter altijd binnen de aanbevolen hoeveelheid van
0,1 – 0,2 mg C/Daphnia /dag blijven.

Indien er gebruik moet worden gemaakt van alternatieve middelen, zoals algencelaantal of lichtabsorptie, om
aan de vereiste hoeveelheid voeding te komen (d.w.z. gemakshalve, aangezien de meting van het
koolstofgehalte tijdrovend is), moet elk laboratorium zijn eigen nomografie opstellen waarin het alternatieve
middel wordt gerelateerd aan het koolstofgehalte van de algencultuur (zie Bijlage 2 voor suggesties inzake het
opstellen van een nomografie). Nomografieën moeten ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd,
doch vaker als de algencultuuromstandigheden zijn gewijzigd. Gebleken is dat lichtabsorptie een beter
alternatief voor het koolstofgehalte is dan het celaantal (13).

Er dient een geconcentreerde algensuspensie te worden toegediend aan de Daphnia  om de hoeveelheid
algenkweekmedium die in de testvaten wordt overgebracht, zoveel mogelijk te beperken. De algen kunnen
worden geconcentreerd door middel van centrifugeren, gevolgd door hersuspensie in gedistilleerd water,
gedeïoniseerd water of Daphnia -kweekmedium.

1.8.1.5 Licht

16 Uren licht met een intensiteit van ten hoogste 15-20 µE· m-2· s-1.

1.8.1.6 Temperatuur

De temperatuur van de testmedia moet liggen tussen 18-22°C. Waar mogelijk moet de temperatuur echter bij
geen enkele test met meer dan 2°C variëren binnen dit bereik (bijvoorbeeld 18-20, 19-21 of 20-22°C). Voor de
controle van de temperatuur kan het dienstig zijn een extra testvat te gebruiken.

1.8.1.7 Beluchting

De testvaten mogen niet worden belucht tijdens de test.



1.8.2 Testconcentratie

Normaliter moeten er ten minste vijf testconcentraties worden bereid in een meetkundige reeks met een
scheidingsfactor die bij voorkeur niet hoger is dan 3,2, en moet voor elke testconcentratie het juiste aantal
replicatieonderzoeken worden uitgevoerd (zie punt 1.8.1.3). Het eventuele gebruik van minder dan vijf
concentraties moet worden beargumenteerd. Stoffen mogen niet worden getest boven de grens van hun
oplosbaarheid in het testmedium.

Bij de vaststelling van het concentratiebereik moet aandacht worden geschonken aan het volgende:

i. Als het de bedoeling is de LOEC/NOEC vast te stellen, moet de laagste testconcentratie zo laag zijn dat
de vruchtbaarheid bij die concentratie niet significant lager is dan die van de controlegroep. Als dat niet
het geval is, moet de test worden herhaald met een lagere laagste concentratie.

ii. Als het de bedoeling is de LOEC/NOEC vast te stellen, moet de hoogste testconcentratie zo hoog zijn
dat de vruchtbaarheid bij die concentratie significant lager is dan die van de controlegroep. Als dat niet
het geval is, moet de test worden herhaald met een hogere hoogste concentratie.

iii. Indien een schatting wordt gemaakt van de ECX betreffende effecten op de voortplanting, is het
raadzaam om een dusdanig aantal concentraties te gebruiken dat de ECX met voldoende zekerheid kan
worden bepaald. Indien een schatting wordt gemaakt van de EC50 betreffende effecten op de
voortplanting, is het raadzaam dat de hoogste testconcentratie groter is dan deze EC50. Als niet op deze
wijze te werk wordt gegaan zal – hoewel de EC50 nog steeds geschat kan worden – het
betrouwbaarheidsinterval van de EC50 erg breed worden, en is wellicht ook niet goed te beoordelen of het
model wel voldoet.

iv. Het testconcentratiebereik moet bij voorkeur geen concentraties omvatten die statistisch gezien een
significant effect hebben op overleving van volwassen dieren, aangezien de aard van de test daarmee zou
veranderen van een eenvoudige voortplantingstest in een gecombineerde voortplantings- en
mortaliteitstest, die een veel complexere statistische analyse vergt.

Voorafgaande kennis over de toxiciteit van de teststof (bijvoorbeeld op basis van een acute test en/of
verdelingsgerichte studies) kan een goed hulpmiddel zijn bij de selectie van de juiste testconcentraties.

Indien een oplosmiddel of dispergeermiddel wordt gebruikt bij de bereiding van testoplossingen (zie punt 1.6.4),
mag de uiteindelijke concentratie in de testvaten niet hoger zijn dan 0,1 ml/l en moet die bovendien in alle
testvaten dezelfde zijn.

1.8.3 Controles

Ter aanvulling op de testreeks moet er één testmediumcontrolereeks en, indien relevant, één controlereeks
met het oplosmiddel of het dispergeermiddel worden uitgevoerd. Indien gebruikt moet de oplosmiddel- of
dispergeermiddelconcentratie dezelfde zijn als in de vaten met de teststof. Het juiste aantal
replicatieonderzoeken moet worden verricht (zie punt 1.8.1.3).

Bij een goed uitgevoerde test moet de coëfficiënt van de variatie rond het gemiddelde aantal levende
nakomelingen per moederdier in de controlegroep(en) in de regel ≤ 25% zijn; dit moet worden vermeld voor
elke testopzet waarbij gebruik wordt gemaakt van afzonderlijk gehouden dieren.

1.8.4 Verversing van het testmedium

De frequentie waarmee het medium wordt ververst hangt af van de stabiliteit van de teststof, maar moet ten
minste driemaal per week zijn. Indien uit voorafgaande stabiliteitstests (zie punt 1.4) blijkt dat de
teststofconcentratie niet stabiel is (d.w.z. buiten het bereik van 80 - 120 % van de nominale concentratie of
dalend tot onder 80 % van de gemeten beginconcentratie) gedurende de maximale verversingsperiode (d.w.z. 3
dagen), moet worden overwogen het medium vaker te verversen of gebruik te maken van een doorstroomtest.



Wanneer het medium wordt ververst in semi-statische tests, wordt een tweede reeks testvaten bereid waarin de
moederdieren worden overgebracht door middel van bijvoorbeeld een glazen pipet met een geschikte diameter.
De hoeveelheid met de Daphnia  overgebracht medium moet zo klein mogelijk zijn.



1.8.5 Observaties

De resultaten van de observaties gedurende de test moeten worden vermeld op informatiebladen
(zie de voorbeelden in Bijlage 3 en 4). Indien er nog andere metingen gedaan moeten worden (zie 1.3 en
1.8.8), zijn er mogelijk meer observaties nodig.

1.8.6 Nakomelingen

De door elk moederdier voortgebrachte nakomelingen moeten bij voorkeur dagelijks worden verwijderd en
geteld vanaf het moment dat het eerste broedsel verschijnt, teneinde te voorkomen dat ze voer opeten dat
voor de volwassen dieren is bestemd. Hoewel in het kader van deze methode alleen het aantal levende
nakomelingen moet worden geteld, moet ook de aanwezigheid van niet-uitgekomen eitjes of dode
nakomelingen worden vermeld.

1.8.7 Mortaliteit

De mortaliteit onder de moederdieren moet bij voorkeur dagelijks worden geregistreerd, en ten minste op
dezelfde  tijdstippen als de telling van de nakomelingen.

1.8.8 Andere parameters

Hoewel deze methode voornamelijk bedoeld is voor de beoordeling van de effecten op de voortplanting,
kunnen er mogelijk ook andere effecten in zodanige mate worden gekwantificeerd dat statistische analyse
mogelijk is. Groeimetingen zijn zeer wenselijk aangezien zij informatie verschaffen over mogelijke subletale
effecten, welke gegevens soms bruikbaarder zijn dan voortplantingsmetingen alleen; de meting van de lengte
van de moederdieren (d.w.z. de lichaamslengte met uitzondering van het anale uiteinde) aan het eind van de
test wordt aanbevolen. Andere te meten of te berekenen parameters zijn de tijd die nodig is om het eerste
broedsel (en de daaropvolgende broedsels) voort te brengen, aantal en omvang van de nakomelingen per dier,
aantal niet-uitgekomen eitjes, aanwezigheid van mannelijke dieren of ephippia en de intrinsieke groeisnelheid
van de populatie.

1.8.9 Frequentie van analytische bepalingen en metingen

De zuurstofconcentratie, temperatuur, hardheid en pH-waarden moeten ten minste eenmaal per week worden
gemeten, in verse en oude media, in de controle(s) en in de hoogste teststofconcentratie.

Tijdens de test worden de concentraties van de teststof  regelmatig bepaald.

Bij semi-statische tests waarbij de concentratie van de teststof naar verwachting binnen ± 20 % van de
nominale waarde zal blijven (d.w.z. binnen het bereik van 80 - 120 %, zie 1.4 en 1.8.4), verdient het
aanbeveling de hoogste en laagste testconcentraties in ieder geval te analyseren bij de verse bereiding ervan
alsmede eenmaal bij verversing in de eerste week van de test (d.w.z. analyses moeten worden verricht op een
monster van een en dezelfde oplossing – bij verse bereiding en bij verversing). Daarna moeten deze bepalingen
in ieder geval wekelijks worden herhaald.

Bij tests waarbij de concentratie van de teststof naar verwachting niet binnen ± 20 % van de nominale waarde
zal blijven, moeten alle testconcentraties zowel bij de verse bereiding als bij verversing worden geanalyseerd.
Bij tests echter waarbij de gemeten beginconcentratie van de teststof weliswaar niet binnen ± 20 % van de
nominale waarde ligt, maar wel naar tevredenheid kan worden aangetoond dat de beginconcentraties
herhaalbaar en stabiel zijn (d.w.z. binnen het bereik van 80 - 120 % van de beginconcentraties), kunnen de
chemische bepalingen in de weken 2 en 3 van de test worden beperkt tot de hoogste en laagste
testconcentraties. In alle gevallen hoeft de bepaling van teststofconcentraties vóór de verversing slechts op
één replicatieonderzoekvat bij elke testconcentratie te worden uitgevoerd.



Bij doorstroomtests is een gelijksoortige monstermethode van toepassing als bij semi-statische tests (met dien
verstande dat de meting van ‘oude’oplossingen hier niet van toepassing is). Desalniettemin kan het raadzaam
zijn meer monsters te nemen in de eerste  week (bijvoorbeeld via drie reeksen metingen) om te bewerkstelligen
dat de testconcentraties stabiel blijven. Bij dit soort testen moet de doorstromingssnelheid van het oplosmiddel
en de teststof dagelijks worden gecontroleerd.

Als er voldoende aanwijzingen zijn dat de concentratie van de te testen stof gedurende de gehele test en naar
tevredenheid binnen ± 20 % van de nominale of gemeten beginconcentratie is gebleven, mogen de resultaten
worden gebaseerd op nominale of gemeten beginwaarden. Indien de afwijking van de nominale of gemeten
beginconcentratie groter is dan ± 20 %, moeten de resultaten worden uitgedrukt in tijdgewogen gemiddelde
(zie Bijlage 5).

2. GEGEVENS EN RAPPORTAGE

2.1 VERWERKING VAN DE RESULTATEN

Doel van de test is het bepalen van het effect van de teststof op het totale aantal levende nakomelingen per
moederdier dat aan het eind van de test nog in leven is. Het totale aantal nakomelingen per moederdier moet
per testvat worden berekend (d.w.z. via replicatieonderzoek). Als bij een replicatieonderzoek het moederdier
sterft tijdens de test of als het blijkt te gaan om een mannelijk dier, wordt dat replicatieonderzoek niet
meegenomen in de analyse. De analyse zal in dat geval worden gebaseerd op een lager aantal
replicatieonderzoeken.

Voor de schatting van de LOEC – en daarmee de NOEC – met betrekking tot de effecten van de chemische
stof op het voortplantingsresultaat moet het gemiddelde voortplantingsresultaat van alle
replicatieonderzoeken bij elke concentratie en de gebundelde reststandaardafwijking worden berekend aan de
hand van variantieanalyse (ANOVA). Vervolgens moet per concentratie het gemiddelde worden vergeleken
met het controlegemiddelde aan de hand van een geschikte meervoudige-vergelijkingsmethode. Geschikt zijn
de Dunnett- of Williams-test (14)(15)(16)(17). Gecontroleerd moet worden of de binnen de ANOVA
gehanteerde aanname betreffende de variantiehomogeniteit stand houdt. Dit kan beter langs grafische weg
worden gedaan dan middels een formele significantietest (18); een Bartlett-test is een geschikt alternatief. Als
de aanname geen stand houdt moet transformatie van gegevens worden overwogen om de varianties vóór de
ANOVA te homogeniseren of om een gewogen ANOVA uit te voeren. De omvang van het met behulp van
ANOVA waarneembare effect (d.w.z. het geringste significante verschil) moet worden berekend en vermeld.

Voor de schatting van de concentratie die zou leiden tot een achteruitgang met 50 % van het
voortplantingsresultaat (d.w.z. de EC50), moet voor de gegevens een geschikte kromme – bijvoorbeeld een
logistieke kromme – worden uitgezet met behulp van een statistische methode als die van de kleinste
kwadraten. De parameters van de kromme kunnen zo worden gekozen dat de EC50 en de standaardafwijking
daarvan direct kunnen worden geschat, waarmee de berekening van de betrouwbaarheidsgrenzen betreffende de
EC50 aanzienlijk kan worden vergemakkelijkt. Tenzij er goede redenen zijn om de voorkeur te geven aan
verschillende betrouwbaarheidsniveaus, moeten tweezijdig 95 % betrouwbaarheidsgrenzen worden vermeld. De
procedure moet bij voorkeur voorzien in een methode voor de beoordeling van de significantie van het gebrek
aan ‘fit’. Dit kan langs grafische weg geschieden, of door middel van verdeling van de restsom van de
kwadraten in ‘gebrek aan fit’ en ‘zuivere afwijkingscomponenten’ en uitvoering van een significantietest
inzake dat ‘gebrek aan fit’. Aangezien behandelingen die leiden tot een hoge vruchtbaarheid waarschijnlijk een
grotere variante in het aantal voortgebrachte nakomelingen hebben dan behandelingen die leiden tot een lage
vruchtbaarheid, moet weging van de vastgestelde waarden om de verschillende varianties in de verschillende
behandelingsgroepen tot uitdrukking te brengen, in overweging worden genomen (zie voor
achtergrondinformatie ref. 18).



Bij de analyse van de gegevens van de eindringtest (2) is een logistieke kromme uitgezet aan de hand van het
volgende model, waarbij moet worden aangetekend dat ook andere geschikte modellen gebruikt mogen worden:
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waarin:

Y: het totale aantal nakomelingen per moederdier dat aan het eind van de test nog in leven was (berekend per
vat)

x: de stofconcentratie

c : het verwachte aantal nakomelingen wanneer x = 0

x0: de EC50 in de populatie

b : de hellingsparameter

In de meeste situaties zal dit model naar alle waarschijnlijkheid voldoen, maar er zijn ook tests waar dat niet
opgaat. De geldigheid van het hierboven voorgestelde model moet worden gecontroleerd. In sommige gevallen
kan een hormesismodel waarin lage concentraties sterkere effecten sorteren, uitkomst bieden (19).

Ook concentraties betreffende andere effecten zoals de EC 10 of EC 20 kunnen worden geschat, zij het dat het
wellicht beter is andere parameters voor het model te kiezen dan die welke worden gebruikt bij de schatting van
de EC50.

2.2 TESTRAPPORT

Het testrapport moet het volgende omvatten:

2.2.1 Teststof:

— fysische kenmerken en relevante fysisch-chemische eigenschappen;

— chemische identificatiegegevens, waaronder de zuiverheid.

2.2.2 Testsoort:

— de kloon (ongeacht of die genetisch getypeerd is), leverancier of bron (voorzover bekend) en de
toegepaste cultuuromstandigheden. Als gebruik wordt gemaakt van een andere soort  dan Daphnia
magna, moet dit worden gerapporteerd en beargumenteerd.

2.2.3 Testomstandigheden:

— toegepaste testprocedure (bijvoorbeeld semi-statisch of doorstroom, volume, hoeveelheid Daphnia  per
liter);

— fotoperiode en lichtintensiteit;

— testopzet (bijvoorbeeld aantal replicatieonderzoeken, aantal moederdieren per replicatieonderzoek);

— bijzonderheden over het gebruikte kweekmedium;

— voorzover gebruikt, toevoegingen van organisch materiaal, met inbegrip van de samenstelling, bron,
bereidingsmethode, TOC/COD van stamoplossingen, schatting van de resulterende TOC/COD in het
testmedium;

— gedetailleerde informatie over voeding, waaronder de hoeveelheid (in mg C/Daphnia /dag) en het schema
(bijvoorbeeld soort voer, met inbegrip van de specifieke naam (soort) wat de algen betreft en,
voorzover bekend, de stam en de kweekomstandigheden);

— bereidingsmethode van stamoplossingen en frequentie van de verversing (indien gebruikt moeten het
oplosmiddel en het dispergeermiddel alsmede de concentratie ervan worden vermeld).





2.2.4 Resultaten:

— resultaten van eventuele voorafgaande studies naar de stabiliteit van de teststof;

— de nominale testconcentraties en de resultaten van alle analyses ter bepaling van de concentratie van de
teststof in de testvaten (zie voorbeeld informatiebladen in Bijlage 4); de herstelcapaciteit van de
methode en de bepalingsgrens moeten ook worden gerapporteerd;

— waterkwaliteit in de testvaten (d.w.z. pH, temperatuur en opgeloste-zuurstofconcentratie, en TOC en/of
COD en hardheid waar van toepassing) (zie voorbeeld informatieblad in Bijlage 3);

— de volledige gegevens over de levende nakomelingen per moederdier (zie voorbeeld informatieblad in
Bijlage 3);

— sterftecijfer onder de moederdieren en de dag(en) waarop de sterfte plaatsvond (zie voorbeeld
informatieblad in Bijlage 3);

— de variatiecoëfficiënt van de vruchtbaarheid in de controlegroep (gebaseerd op het totale aantal levende
nakomelingen per moederdier dat aan het eind van de test nog in leven was);

— grafische voorstelling van het totale aantal levende nakomelingen per moederdier (voor elk
replicatieonderzoek) dat nog in leven was aan het eind van de test afgezet tegen de concentratie van de
teststof;

— de Lowest Observed Effect Concentration (LOEC) voor de voortplanting, inclusief een beschrijving van
de toegepaste statistische procedures en een indicatie van de omvang van het effect dat zou kunnen
worden waargenomen, alsmede de No Observed Effect Concentration (NOEC) voor de voortplanting;
waar van toepassing moet ook de LOEC/NOEC betreffende de mortaliteit van de moederdieren worden
vermeld;

— voorzover van toepassing, de ECx betreffende de voortplanting en betrouwbaarheidsintervallen en een
grafiek van het voor de berekening daarvan gehanteerde model, de helling van de dosis/respons-curve en
de standaardafwijking daarvan;

— andere waargenomen biologische effecten of metingen: vermelding van eventuele andere biologische
effecten die werden waargenomen of gemeten (bijvoorbeeld groei van moederdieren), met inbegrip van
eventuele passende onderbouwing;

— een toelichting op eventuele afwijkingen van de testmethode.
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BIJLAGE 1

BEREIDING VAN VOLLEDIG BESCHREVEN MEDIA ELENDT M7 EN M4

Acclimatisering aan Elendt M7- en -M4-media
Sommige laboratoria hebben problemen ondervonden bij het rechtstreeks overbrengen van Daphnia  in M4-
(1) en M7-media. Toch is er enig succes geboekt met geleidelijke acclimatisering, d.w.z. overgang van het
eigen medium naar 30 % Elendt, vervolgens naar 60 % Elendt en tot slot naar 100 % Elendt. Soms is een
acclimatiseringsperiode van een volle maand nodig.

BEREIDING
Spoorelementen
Afzonderlijke stamoplossingen (I) van individuele spoorelementen worden eerst bereid in water met een
geschikte zuiverheid, d.w.z. gedeïoniseerd, gedistilleerd of omgekeerde osmose. Uit deze verschillende
stamoplossingen (I) wordt een enkelvoudige stamoplossing (II) bereid, die alle spoorelementen bevat
(gecombineerde oplossing), te weten:

Stamoplossingen I
(enkelvoudige stof)

Aan water
toegevoegde
hoeveelheid

Mg/l

Concentratie
(in relatie tot
medium M4)

 -voudig

Ter bereiding van de
gecombineerde stamoplossing II

de volgende hoeveelheid
stamoplossing I aan water

toevoegen

ml/l

           M 4                          M 7

H3BO3 57 190 20 000 1,0 0,25

MnCl2           *  4 H2O 7 210 20 000 1,0 0,25

LiCl 6 120 20 000 1,0 0,25

RbCl 1 420 20 000 1,0 0,25

SrCl2           *  6 H2O 3 040 20 000 1,0 0,25

NaBr    320 20 000 1,0 0,25

Na2MoO4    *  2 H2O 1 260 20 000 1,0 0,25

CuCl2          *  2 H2O    335 20 000 1,0 0,25

ZnCl2   260 20 000 1,0 1,0

CoCl2           *  6 H2O  200 20 000 1,0 1,0

KI   65 20 000 1,0 1,0

Na2SeO3 43,8 20 000 1,0 1,0

NH4VO3 11.5 20 000 1,0 1,0

Na2EDTA   *  2 H2O 5 000 2 000 – –

FeSO4         * 7 H2O 1 991 2 000 – –

Zowel de Na2EDTA- als FeSO4-oplossingen worden enkelvoudig bereid, samengebracht en
onmiddellijk met een autoclaaf gesteriliseerd. Hiermee wordt verkregen:

21 Fe-EDTA- 1 000-voudig 20,0 5,0



oplossing



M4- en M7-media

M4- en M7-media worden als volgt bereid met behulp van stamoplossing II, macro-nutriënten en vitamines:

Aan water
toegevoegde
hoeveelheid

mg/l

Concentratie
(in relatie tot
medium M4)

 -voudig

Toegevoegde hoeveelheid
stamoplossing ter bereiding

van medium

ml/l

           M 4                          M 7

Stamoplossing II
gecombineerde

spoorelementen

20 50 50

Macro-nutriëntstamoplossingen
(enkelvoudige stof)

CaCl2          *  2 H2O 293 800 1 000 1,0 1,0

MgSO4        *  7 H2O 246 600 2 000 0,5 0,5

KCl 58 000 10 000 0,1 0,1

NaHCO3 64 800 1 000 1,0 1,0

Na2SiO3      *  9 H2O 50 000 5 000 0,2 0,2

NaNO3 2 740 10 000 0,1 0,1

KH2PO4 1 430 10 000 0,1 0,1

K2HPO4 1 840 10 000 0,1 0,1

Gecombineerde
vitaminestamoplossing

– 10 000 0,1 0,1

De gecombineerde vitaminestamoplossing wordt bereid door toevoeging van de 3 vitamines aan 1
liter water, zoals hieronder weergegeven:

Thiaminehydrochloride 750 10 000 – –

Cyanocobalamine (B12) 10 10 000 – –

Biotine 7,5 10 000 – –

De gecombineerde vitaminestamoplossing wordt in bevroren toestand bewaard in kleine fracties. De vitamines
worden kort vóór gebruik aan de media toegevoegd.

N.B. Voeg, ter voorkoming van zoutneerslag bij de bereiding van de volledige media, de fracties van de
stamoplossingen toe aan circa 500 - 800 ml gedeïoniseerd water en vul daarna aan tot 1 liter.



N.N.B. Zie voor de eerste publicatie betreffende het M4-medium Elendt, B.P. (1990). Selenium deficiency in
crustacea; an ultrastructural approach to antennal damage in Daphnia magna Strauss. Protoplasma, 154, 25-
33.



 BIJLAGE 2

TOTALE ORGANISCHE KOOLSTOF (TOC) ANALYSE EN

OPSTELLING VAN EEN NOMOGRAFIE VOOR TOC-GEHALTE VAN ALGENVOEDING

Normaal gesproken wordt het koolstofgehalte van de algenvoeding niet rechtstreeks gemeten, maar afgeleid
uit correlaties (d.w.z. nomografieën) met alternatieve middelen als algencelaantal of lichtabsorptie.

De TOC moet worden gemeten via hoge-temperatuuroxidatie en niet met methoden op basis van UV of
persulfaat. (Zie: The Instrumental Determination of Total Organic Carbon, Total Oxygen Demand and
Related Determinands 1979, HMSO 1980; 49 High Holborn, Londen WC1V 6HB).

Voor het opstellen van nomografieën moeten algen middels centrifugeren worden gescheiden van het
groeimedium, gevolgd door  hersuspensie in gedistilleerd water. De surrogaatparameter en de TOC-concentratie
moet in elk monster driemaal worden gemeten. Blanco’s van gedistilleerd water moeten worden geanalyseerd;
de TOC-concentratie moet worden afgeleid uit die van het algenmonster.

De nomografie moet lineair zijn over het vereiste koolstofconcentratiebereik. Voorbeelden zijn hieronder
weergegeven.

N.B. Deze grafieken mogen niet worden gebruikt voor conversiedoeleinden; het is van wezenlijk
belang dat laboratoria hun eigen nomografieën opstellen.

Chlorella vulgaris, var. viridis (CCAP 211/12).
Regressie van mg/l drooggewicht op mg C/l.
Gegevens van geconcentreerde suspensies van semi-continue batch
gekweekte cellen, gehersuspendeerd in gedistilleerd water.

 Correlatiecoëfficiënt - 0,980

mg C/l van geconcentreerde algenvoeding

mg/l
drooggewicht van
geconcentreerde
algenvoeding



Chlorella vulgaris, var. viridis (CCAP 211/12).
Regressie van celaantal op mg C/l.
Gegevens van geconcentreerde suspensies van semi-continue batch
gekweekte cellen, gehersuspendeerd in gedistilleerd water.

Correlatiecoëfficiënt - 0,926

Geen cellen/l (x 10
8
)

van geconcentreerde
algenvoeding

mg C/l van geconcentreerde algenvoeding

mg C/l van geconcentreerde algenvoeding

Correlatiecoëfficiënt - 0,998

Absorptie bij
440 nm van een
1/10 verdunning van
geconcentreerde
algenvoeding

Chlorella vulgaris, var. viridis (CCAP 112/12).
Regressie van absorptie op mg C/l. (1 cm padlengte)
Gegevens van geconcentreerde suspensies van semi-continue batch
gekweekte cellen, gehersuspendeerd in gedistilleerd water.



BIJLAGE 3

VOORBEELD INFORMATIEBLAD VOOR REGISTRATIE VAN MEDIUMVERVERSING, FYSISCH-CHEMISCHE CONTROLEGEGEVENS, VOEDING,

 DAPHNIA-VOORTPLANTING EN MORTALITEIT VOLWASSEN DIEREN

Experiment nr: Begin gegevens : Kloon : Medium : Type voeding : Teststof : Nominale conc.:

Dag 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Medium-
verversing
(aangeven)

NieuwPH *
Oud

NieuwO2 mg/l *
Oud

NieuwTemp (oC) *
Oud

Voeding
gegeven
Aantal

levende
nakom. †

Totaal

Vat  1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Totaal

Cumulatieve
mortaliteit volw.

dieren  ‡

*Aangeven welk vat voor het experiment werd gebruikt
‡Eventuele mortaliteit van volwassen dieren aangeven als ‘M’ in desbetreffend hokje
†Niet-uitgekomen eitjes aangeven als ‘AB’ in desbetreffend hokje





BIJLAGE 4

VOORBEELD INFORMATIEBLAD VOOR REGISTRATIE VAN RESULTATEN CHEMISCHE ANALYSE

(A) Gemeten concentraties

Nominale conc. Monster week  1 Monster week  2 Monster week  3

Vers Oud Vers Oud Vers Oud

(b) Gemeten concentraties als percentage van nominale concentratie

Nominale conc. Monster week  1 Monster week  2 Monster week  3

Vers Oud Vers Oud Vers Oud



 BIJLAGE 5

BEREKENING TIJDGEWOGEN GEMIDDELDE

Tijdgewogen gemiddelde

Daar de concentratie van de teststof in de periode tussen de mediumverversingen kan afnemen, moet goed worden bekeken
welke concentratie moet worden gekozen als representatief voor het concentratiebereik dat wordt ondergaan door de
Daphnia -moederdieren. Deze keuze moet gebaseerd zijn op biologische én statistische overwegingen. Als bijvoorbeeld
wordt aangenomen dat de voortplanting vóór alles wordt beïnvloed door de piekconcentratie, moet de
maximumconcentratie worden gebruikt. Wanneer men er daarentegen van uitgaat dat het geaccumuleerde of
langeretermijneffect van de toxische stof belangrijker is, is een gemiddelde concentratie relevanter. In dat geval is de
tijdgewogen gemiddelde concentratie geschikt, aangezien daarbij rekening wordt gehouden met de variatie van de
momentane concentratie over een bepaalde tijdsperiode.

Dagen

Figuur 1 : Voorbeeld van tijdgewogen gemiddelde

Figuur 1 laat een voorbeeld zien van een (vereenvoudigde) test over 7 dagen met mediumverversing op dag 0, 2 en 4.

• De dunne zigzaglijn geeft de concentratie op enig tijdstip weer. Als vooronderstelling geldt dat de concentratie daalt
volgens een exponentieel achteruitgangsproces.

• De 6 vierkantjes geven de waargenomen concentraties weer zoals gemeten aan het begin en einde van elke
verversingsperiode.

• De dikke, ononderbroken lijn geeft het tijdgewogen gemiddelde weer.

Het tijdgewogen gemiddelde wordt zo berekend dat het oppervlak onder dat gemiddelde gelijk is aan het oppervlak onder de
concentratiekromme. Zie onderstaande Tabel 1 voor de berekening van dit voorbeeld.
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Tabel 1: Berekening van het tijdgewogen gemiddelde

Verversing nr. Dagen Conc0 Conc1 Ln(Conc0) Ln(Conc1) Oppervlak

1 2 10.000 4.493 2.303 1.503 13.767

2 2 11.000 6.037 2.398 1.798 16.544

3 3 10.000 4.066 2.303 1.403 19.781

Totaal
Oppervlak

50.091Totaal Dagen :              7

Tijdgew. Gem. 7.156

Dagen : het aantal dagen in de verversingsperiode
Conc0 : de gemeten concentratie aan het begin van elke verversingsperiode
Conc1 : de gemeten concentratie aan het einde van elke verversingsperiode
Ln(Conc0) : de natuurlijke logaritme van Conc0
Ln(Conc1) : de natuurlijke logaritme van Conc1
Oppervlak :  het oppervlak onder de exponentiële kromme voor elke verversingsperiode. Het wordt berekend aan de hand
van de volgende formule :

Oppervlak = −
−

Conc C onc
Ln Conc Ln Conc

0 1
0 1( ) ( )

x Dagen

Het tijdgewogen gemiddelde is het Totaal Oppervlak gedeeld door het Totaal Dagen.

Voor de toepasbaarheid op de Daphnia -voortplantingstest zou de tabel uiteraard moeten worden uitgebreid en betrekking
moeten hebben op een periode van 21 dagen.

Het is duidelijk dat niet bevestigd kan worden dat het achteruitgangsproces inderdaad exponentieel is als de waarnemingen
alleen plaatsvinden aan het begin en einde van elke verversingsperiode. Een andere kromme zou resulteren in een andere
berekening van het Oppervlak. Hoe dan ook, het is alleszins plausibel uit te gaan van een exponentieel achteruitgangsproces
en de weergegeven kromme is waarschijnlijk het beste alternatief bij gebrek aan andere gegevens.

Toch is de nodige voorzichtigheid geboden als geen enkele stof  wordt aangetroffen bij de chemische analyse aan het eind
van de verversingsperiode. Als niet ingeschat kan worden hoe snel de stof uit de oplossing verdwenen is kan er ook geen
realistisch oppervlak onder de kromme worden vastgesteld, en dus ook geen aannemelijk tijdgewogen gemiddelde.
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