
ECOTOXICOLOGIA  PRODUSELOR  FITOSANITARE 

 

Introducere 

 Ecotoxicologia sau toxicologia mediului înconjurător este o știință care se ocupă 

cu influența substanțelor sau produselor chimice sau biologice asupra mediului 

înconjurător. Volumul de față este dedicat produselor de protecția plantelor, sau a celor 

fitosanitare cum au fost denumite cu mai mulți ani în urmă. Denumirea de produs 

fitosanitar a devenit din nou actual prin denumirea utilizată în REGULAMENTUL 

European care reglementează punerea pe piață a acestor produse. Ecotoxicologia este 

o știință complexă și nu intenționăm să epuizăm acest subiect. În volumul de față ne 

ocupăm în principal de testele ecotoxicologice și de interpretarea lor. 

Toxicologul francez René Truhaut,  presedinte al departamentului de Toxicologie 

al Facultatii de medicina din Paris a fost cel, care in 1969, a introdus termenul de  

ecotoxicologie, ca ramura a toxicologiei, care se ocupa de studierea efectelor toxice 

produse de poluantii naturali sau sintetici, asupra elementelor constitutive ale 

ecosistemelor (animal, inclusive uman, vegetal si microbian) intr-un context integral.  

Ecotoxicologii studiază posibilitatea ca o substanţă chimică sa fie toxică, începând, 

de obicei, cu o abordare simplă, studiile complexe efectuându-se numai dacă sunt 

necesare. Astfel, cu cât studiile ecotoxicologice sunt mai complexe, cu atât necesită 

cheltuieli mai mari şi, de asemeni, timp mai îndelungat. 

Ecotoxicologii, sunt cei, care prin studiile lor, hotărăsc dacă un produs pentru 

protecţia plantelor nu influenţeză negativ mediul înconjurător; ei sunt cei care studiază 

nivelul de supravieţuire, de creştere şi reproducere al populaţiilor testae pentru definirea 

toxicităţii unei substanţe chimice. 

Studiile ecotoxicologice permit, alături de cele privind comportarea şi degradarea 

substanţelor chimice în mediul înconjurător, evaluarea riscurilor de mediu, şi, în cele din 

urmă luarea deciziei de omologare şi plasare pe piaţă a produselor pentru protecţia 

plantelor 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Truhaut&action=edit&redlink=1


1. Istoric  

 Începuturile ecotoxicologiei s-au conturat în anii 1960, când oamenii de știință au 

conștientizat influența unor substanțe toxice asupra mediului înconjurător. O contribuție 

deosebită a avut descoperirea urmelor de DDT în populațiile de pești, de păsări, de 

pinguini în locuri în care nu s-a aplicat niciodată acest produs insecticid. DDT a avut după 

descoperirea sa insecticidă în anul 1939 de către P. Muller și producerea sa pe cale 

industrială de J.R.Geigy AG din Elvetia în anul 1942 o aplicare foarte largă, atât ca 

panaceu universal în combaterea dăunătorilor din agricultură și silvicultură, cât și în lupta 

antiepidemică în combaterea malariei, a febrei galbene sau a tifosului. DDT a asigurat 

necesarul de hrană și a salvat viața pentru milioane de oameni. În culmea succesului ca 

“panaceu universal” nimeni nu s-a gândit la influența secundară a produselor pe baza de 

DDT asupra mediului înconjurător. Șocul a fost declanșat de apariția cărții “Silent Spring” 

în anul 1962 de Rachel Carson (cartea a fost tradusă și în limba română). În această 

carte autorul arată pe ințelesul tuturor ce urmări poate avea utilizarea abuzivă de 

pesticide asupra mediului înconjurător. Desigur era vorba, în primul rând, de insecticidele 

persistente din clasa hidrocarburilor clorurate care au atinsesera apogeul în acea 

perioadă, precum: aldrin, chlordan, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, toxaphen, azi cu 

toții încadrați în POP’s (persistent organic polluants  -  combinații organice persistente) și 

interzise de Convenția de la Stockholm (1972), vezi și Decizia 2006/507/CE 

 Aceste semnale de alarmă au arătat că nu este suficientă cunoașterea acțiunii 

pesticidelor asupra organismului țintă (în cazul insecticidelor dăunătorul din agricultură, 

silvicultură sau de interes medical), ci și acțiunea lor secundară. Astfel, a luat naștere în 

anul 1968 conceptul de chimie ecologica (azi mai degrabă chimia mediului înconjurător) 

și în anul 1969 termenul de ecotoxicologie, introdus de toxicologul francez Rene Truhaut.  

 Totodata s-au intensificat şi cercetările cu privire la combaterea biologică a 

dăunătorilor, care deși nu au rezolvat problematica bolilor și a dăunătorilor din agricultură 

și silvicultură, au avut o influență fastă asupra cercetărilor din domeniul pesticidelor și au 

contribuit la elaborarea principiului de combatere integrată în protecția plantelor.  

 Termenul de ecotoxicologie a intrat în limbajul științific mai târziu. Cel mai bun 

exemplu fiind faptul că, în tratatul clasic de ecologie a lui Odum, din anul 1969, încă nu 

găsim acest termen. 



2. Scopul ecotoxicologiei 

 Ecotoxicologia servește, în esență, la stabilirea riscului. Rezultatele din 

investigațiile ecologice alcătuiesc baza pentru recunoașterea și aprecierea riscului 

substanțelor sau produselor chimice asupra indivizilor vii, biocenozelor și mediului 

înconjurător. Desigur că acțiunea substanței sau a produsului depinde în mare măsură 

de expunerea (durata) și de concentrație. ( Pentru produsele foarte toxice este suficientă 

o expunere de scurta durata şi/sau o concentraţie mică) Astfel, pentru produsele foarte 

toxice este suficientă o expunere mică și / sau o concentrație mică, în schimb la alte 

substanțe sau produse, este necesară mai întâi o acumulare  pentru a obține un efect 

dăunător.  

Pentru a stabili riscul unei substanțe sau unui produs trebuie să cunoaștem mai multe 

elemente, cum ar fi:  

- cantitatea eliberată în mediul înconjurător ; 

- extinderea, respectiv răspândirea ; 

- concentrația maximă atinsă. 

Aceste informaţii se compară cu: 

- datele cu privire la toxicitatea acută; 

- datele cu privire la toxicitatea cronică;  

- acumularea; 

- “valorile limită” toxicologice fundamentate; 

- “valorile limită” toxicologice stabilite prin legislație.  

 In cele ce urmează vom defini termenii mai importanţi, şi anume: 

 Toxicitatea acută se referă la efectul pe care îl are o singură doză (expunere 

unică), deci un eveniment unic. Ea se exprimă în mg/kg corp sau mg/l,  mc. Doza poate 

avea un efect letal (DL = doza letală sau CL = concentrația letală), sau un efect iritant sau 

sensibilizant. Bineînțeles că există o scară pentru fiecare din aceste efecte: pentru doza 

letală exista un DL 100 (doza letală pentru 100 % din indivizi) sau un DL 50 (doza letală 

pentru 50 % din lot, cea mai des utilizată), un CL 50 (concentrația  substanței/produsului, 

la care se observă o letalitate pentru 50 % din indivizii lotului). Scara se aplică și la efectul 

iritant sau sensibilizant, precum: slab, moderat, puternic sau sever, în fucție de valori. 



 În functie de poarta de intrare în organism, se distinge o toxicitate acută orală, 

dermală sau de inhalare, iar la iritabilitate pentru mucoase, iritarea ochilor, sau dermală 

pentru piele.  

 Toxicitatea cronică se referă la doze repetate (expunere repetată), la care nu se 

observă un efect acut, deci este vorba de o acumulare. Este o toxicitate ascunsă cu efecte 

mult mai subtile. Ea poate fi combinată și cu alte efecte, precum cel mutagen 

(genotoxicitate), cel cancerigen (carcinogenitate). cel de reproducere (repro- sau 

embriotoxicitate), cel teratogen (teratogenitate), cel neurotoxic (neurotoxicitate), pentru a 

enumera doar pe cele mai importante.  

 Acumularea se referă la o doză cumulată în organism, fie prin intermediul hranei 

(biomagnificare), fie prin pătrunderea suprafeței (piele, branhiile peștilor, sau inhalare în 

plămâni). La acest din urmă caz, discutăm de o bioconcentrare, caracteristică în special 

pentru organisme acvatice. Acumularea prin hrană este importantă în special pentru 

substanțe/produse care nu se metabolizează în organism, sau la care procesul de 

metabolizare este de lungă durată. Aici s-a încetățenit termenul de perioada de 

înjumătățire, respectiv timpul necesar pentru a neutraliza 50 % din cantitatea totală din 

substanță sau produs. Aceste substanțe  se pot acumula în țesutul adipos sau sistemul 

osos. Acumularea este deosebit de importantă la organisme care se află pe o poziție 

înaltă în lanțul trofic. De exemplu, la Vulturul pescar  sau Codul alb, se observă o 

concentrare mult mai mare a unei substanțe liposolubile (precum DDT-ul) decât la pești, 

care constituie hrana acestor specii de pasari.. Concentrarea poate atinge, uneori, la 

consumatorul final, valori impresionante. Astfel, dacă la zooplanctonul din apă, 

concentrarea DDT-ului este de 0,04 ppm, ea poate atinge la Cod  alb (consumator final) 

valoarea de 25 ppm, deci o concentratre de 625 de ori mai mare. Concentrarea (doza 

este exprimată în mg/kg corp sau ppm) poate fi temporară sau definitivă. De exemplu, 

concentrarea temporarala se intâlneşte în cazul organocloruratelor, acestea fiind 

interzise, concentrarea definitivă (sau aproape definitivă) apare în cazul acumulării de 

stronțiu sau de metale grele, în sistemul osos.  

Bioconcentrarea este un fenomen mai important pentru organismele acvatice, în timp ce 

biomagnificarea este mai importanta pentru organisme terestre.  

 Valorile limită se referă la o valoare maximă, minimă sau medie, stabilită, de obicei, 

pe cale experimentală sau o valoare limită toxicologică stabilită prin legislație, precum 



limita maximă admisibilă pentru reziduuri de produse în alimente (legume, fructe, carne, 

ouă, furaje, etc.) sau apă  (potabilă, freatică sau de suprafață).  

 

3. Legislație 

 În România există, în prezent, două proceduri de omologare a produselor pentru 

protecția plantelor – o procedură națională si o procedură europeană. 

 Procedura națională se aplica pentru  produse a căror substanță activă, sau dacă 

este un amestec, una din substanţele componente, nu este încă listată în anexa 1 a 

Directivei 91/414/EEC. Ea este reglementată printr-un Ordin elaborat de cele trei 

ministere implicate în procedura de omologare și anume: Ministerul Agriculturii, Ministerul 

Sănătății și Ministerul Mediului. 

 ORDINUL privind aprobarea procedurii naționale de omologare a produselor 

pentru protecția plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat 

încă o decizie de includere în lista cu substanțe active autorizate în Uniunea Europeană 

(MAPDR 134/27.02.2006, MS 197/10.03.2006, MMGA 412/2.05.2006) prevede la anexa 

1, alineatul 9 următorul text: 

- 9) Solicitantul omologării este obligat să obțină Avizul de mediu care se 

eliberează de către Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor. În acest sens 

solicitantul va depune la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor un dosar cu 

date privind aspectele de ordin ecotoxicologic și al comportării în mediu.  

Dosarul cu date privind aspectele de ordin ecotoxicologic și ale comportării în 

mediu ale produselor de protecția plantelor, în vederea promovării pentru utilizare în 

producție sun prezentare în anexa trei a ordinului mai sus mentionat. 

Aceasta anexa cuprinde, printer altele, şi următoarele studii ecotoxicologice: 

 Efecte față de păsări: 

        - toxicitate acută orală; 

        - toxicitate de durată scurtă – studiul de 8 zile pe cel puțin o specie (alta decât 

puii de găină); 

       - efecte asupra reproducerii. 

 Efecte asupra organismelor acvatice: 

       - toxicitate acută pentru pești; 

       - toxicitate cronică pentru pești; 



       - efecte asupra reproducerii peștilor și ratei de creștere; 

       - bioacumulare în pești; 

       - toxicitatea acută, respective testul de imobilizare față de Daphnia magna; 

       - studii privind reproducerea și viteza de creștere a crustaceului Daphnia 

magna; 

      - efecte asupra creșterii algelor. 

 Procedura europeană este reglementată prin HG 1.559/2004 (Hotărâre privind 

procedura de omologare a produselor de protecția plantelor în vederea plasării pe piașă 

și a utilizării lor pe teritoritoriul României), în fapt, HG transpune Directiva 91/414/EEC în 

legislația românească. 

 În art.9, alineatul 5/a, se mentionează faptul că produsul “nu are o influență 

inacceptabilă asupra mediului înconjurător”, avându-se în vedere următoarele 

considerente: distribuția sa în mediu, în special în ceea ce privește contaminarea apelor, 

inclusiv apele potabile și freatice, și efectul asupra speciilor nețintă. 

 În acord cu HG 1.559/2004 se face raport de evaluare a testelor ecotoxicologice. 

 Astfel,  trebuie să ținem cont și de ORDINUL pentru aprobarea Principiilor uniforme 

de evaluare și omologare a produselor de protecția plantelor (MAPDR 1017/3.10.2005. 

MS 1144/27.10.2005, MMGA 1171/17.11.2005). 

 Produsele pentru protecția plantelor sunt considerate “substante periculoase”, 

astfel încât trebuie să ținem cont şi de legislația specifică pentru aceste substanțe. 

 Amintim HG 1408/2008, HOTĂRÂRE privind clasificarea, ambalarea și etichetarea 

substanțelor periculoase . Art.2/a definește substanțele și preparatele periculoase pentru 

mediu, fiind cele care, dacă pătrund în mediu, prezintă sau ar putea prezenta un risc 

imediat sau întârziat pentru una sau mai multe componente ale mediului. 

 In anexa 1 a HG sunt enunțate criteriile generale de clasificare și etichetare a 

substanțelor și preparatelor periculoase. 

 

  Capitolul 5 din anexă se ocupă cu „clasificarea pe baza efectelor asupra mediului”. 

După o introducere (5.1.) urmează “Criterii de clasificare, indicații de pericol și alegerea 

frazelor de risc” (5.2.), fragment pe care îl reproducem integral deoarece stabileşte 

criteriile pentru interpretarea rezultatelor obținute în testele de ecotoxicologie.   



 Rezultatele acestor teste pot numai să modifice clasificarea privind toxicitatea 

acvatică acută, care ar fi fost obținută prin aplicarea unei metode convenționale. 

 Dacă asemenea teste sunt alese de persoana responsabilă cu introducerea pe 

piață, aceasta trebuie să se asigure că au fost respectate criteriile de calitate ale 

metodelor de testare prevăzute  în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare 

specificate la art. 13, alin.(2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 

 Suplimentar, testele trebuie să fie efectuate pe toate cele trei grupe de specii, în 

conformitate cu criteriile din prezenta anexă (alge, dafnii si pești), numai dacă clasificarea 

în categoria cea mai ridicată de pericol, pe baza toxicității acvatice acute, nu a fost 

atribuită, după efectuarea testelor, pe una din specii, sau dacă, rezultatele testelor erau 

deja disponibile inaintea intrării în vigoare a HG nr. 92/2003. 

 Criterii de clasificare, indicații de pericol și alegerea frazelor de risc  

 Criteriile de clasificare pentru substanțele de la pct. 5.2.1., se aplică numai 

preparatelor care au fost testate în conformitate cu prevederile de la pct. 5.1.3. 

 Mediul  acvatic 

 Substanțele vor fi clasificate ca periculoase pentru mediu, li se atribuie simbolul  

“N” și indicația de pericol corespunzatoare și li se atribuie frazele de risc, în concordanță 

cu următoarele criterii: 

R50 - Foarte toxic pentru organismele acvatice. 

și 

R53 - Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 

 Toxicitatea acută : 

 96 h Concentrația Letală - CL50                                    (pești)  1 mg/l 

 48 h Concentrația inhibitoare Efectivă -  CE50              (daphnii)  1 mg/l 

 72 h Concentrația inhibitoare - CL50                             (alge)  1 mg/l 

și 

- substanța nu se degradează ușor 

sau 

- log Pow (expresie logaritmică a coeficientului de partiție octanol/apa) 3, 

(excepție, dacă factorul de bioconcentrare - BCF determinat experimental  

100). 



R50 - Foarte toxic pentru organismele acvatice. 

 Toxicitatea acută: 

96 h CL50                    (pești)  1 mg/l 

48 h CE50                             (daphnii)  1 mg/l 

72 h CL50                    (alge)        1 mg/l 

R51-Toxic pentru organismele acvatice 

și 

R53 - Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 

 Toxicitatea acută: 

96 h CL50                   (pești)   1 mg/l  < CL50   10 mg/l 

48 h CE50                   (daphnia)  1 mg/l  < CE50  10 mg/l 

72 h CL50                    (alge)        1 mg/l  < CL50  10 mg/l 

și 

- substanța nu se degradează ușor 

sau 

- log Pow 3, (excepție dacă BCF determinat experimental  100) 

 Substanțele vor fi clasificate ca periculoase pentru mediu în conformitate cu criterii 

prevăzute mai jos. 

 Frazele de risc vor fi atribuite în concordanță cu următoarele criterii: 

R52 - Nociv pentru organismele acvatice. 

și 

R53 - Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 

 Toxicitatea acută (cronică) 

         96 h CL50                                        (pești)  10 mg/l  < CL50   100 mg/l 

sau   48 h CE50                                        (daphnia)  10 mg/l  < CE50  100 mg/l 

sau   72 h CL50                                        (alge)  10 mg/l  < CL50  100 mg/l 

 

și 
- substanța nu se degradează ușor. 

 Acest criteriu se aplică substanțelor, numai dacă nu există dovezi științifice 

suplimentare privind degradarea și/sau toxicitatea, suficiente pentru a furniza o dovadă 



corespunzatoare că nici substanța, nici produsele de degradare ale acesteia nu vor 

constitui un pericol potențial, pe termen lung și/sau întârziat, pentru mediul acvatic. 

 Astfel de dovezi științifice suplimentare ar trebui, în mod normal, să se bazeze pe 

studiile cerute de anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau studii cu valoare 

echivalentă și ar putea include: 

I) un potențial dovedit de degradare rapidă în mediul acvatic; 

II) o absență a efectelor de toxicitate cronică la o concentrație de 1,0 mg/litru, 

de exemplu, o concentrație fără efect observat, mai mare de 1,0 mg/litru 

determinată în cadrul unui studiu prelungit de toxicitate pentru pești sau 

Daphnia sp. 

R52 - Nociv pentru organismele acvatice. 

 Substanțele care nu se încadrează în criteriile menționate mai sus la acest capitol, 

dar care, pe baza dovezilor disponibile privind toxicitatea acestora, pot  totuși, să prezinte 

un pericol pentru structura și/sau funcționarea ecosistemelor acvatice. 

R53 - Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 

 Substanțele care nu se încadrează în criteriile menționate mai sus la acest capitol, 

dar care, pe baza dovezilor disponibile privind persistența, potențialul de acumulare, al 

transformării și comportamentului  previzionate sau observate în mediul acestora, pot 

totuși, să prezinte un pericol pe termen lung și/sau întârziat pentru structura și/sau 

funcționarea ecosistemelor acvatice. 

 De exemplu, substanțele puțin solubile în apă, adică substanțele cu o solubilitate 

mai mică de 1mg/litru, vor fi încadrate prin acest criteriu, dacă : 

a) nu se degradează ușor 

și 

b) log Pow 3, (excepție dacă BCF determinat experimental  100) 

 Acest criteriu se aplică substanțelor, numai dacă nu există dovezi științifice 

suplimentare privind degradarea și/sau toxicitatea, suficiente a furniza o asigurare 

corespunzătoare că nici substanța, nici produsele acesteia de degradare nu vor constitui 

un pericol potențial, pe termen lung și/sau întârziat, pentru mediul acvatic. 

  Astfel de dovezi științifice suplimentare ar trebui în mod normal să se bazeze pe 

studiile cerute de anexa IX la regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau studii cu valoare 

echivalentă și ar putea include: 



I) un potențial dovedit de degradare rapidă în mediul acvatic; 

II) o absență a efectelor de toxicitate cronică la limita de solubilitate, de 

exemplu o concentrație la care nu se observă nici un efect, mai mare decât 

limita de solubilitate, determinate în timpul unui studiu prelungit  de toxicitate 

pentru pești sau Daphnia sp. 

Comentarii referitoare la determinarea CL50 pentru alge și a degradabilității: 

- când poate fi demonstrat, în cazul substanțelor intens colorate, creșterea 

algelor este inhibată numai de reducerea intensității luminoase, atunci 

indicatorul CL50 la 72 de ore pentru alge nu trebuie să fie utilizat ca bază pentru 

clasificare ; 

- substanțele sunt considerate ușor degradabile, dacă sunt verificate criteriile 

următoare: 

a) dacă, în timpul studiilor de biodegradare de 28 de zile sunt atinse următoarele 

nivele de degradare: 

- în timpul testelor bazate pe carbon organic dizolvat: 70%; 

- în timpul testelor bazate pe consumul de oxigen sau producerea dioxidului de 

carbon: 60% din valoarea teoretică maximă. 

Aceste nivele de biodegradare trebuie să fie atinse în decurs de 10 zile de la 

începerea degradării, acest interval fiind considerat momentul în care 10% din 

substanță  a fost degradată 

sau 

b) în cazurile în care sunt disponibile numai date privind Consumul Chimic de 

Oxigen - CCO și Consumul Biologic de Oxigen - CBO5, dacă raportul 

CBO5/CCO este egal sau mai mare decât 0,5 

sau  

c) dacă sunt disponibile alte dovezi științifice convingătoare pentru a demonstra 

că substanța poate fi degradată (biotic și/sau abiotic în mediul acvatic până la 

un nivel mai mare de 70%, în decurs de 28 de zile. 

Mediul neacvatic 

 Substanțele și preparatele vor fi clasificate ca periculoase pentru mediu, li se 

atribuie simbolul  “N” și indicația de pericol corespunzatoare și li se atribuie frazele de 

risc, în concordanță cu următoarele criterii: 



R54 - Toxic pentru floră.  

R55 - Toxic pentru faună. 

R56 - Toxic pentru organismele din sol. 

R57 - Toxic pentru albine. 

R58 - Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător. 

 Substanțele și preparatele care, pe baza dovezilor disponibile privind toxicitatea, 

persistentă, potențialul de acumulare cât și al transformării și comportamentului 

previzionate sau observate în mediu al acestora, pot prezenta un pericol imediat sau pe 

termen lung și/sau întârziat pentru structura și /sau funcționarea ecosistemelor naturale, 

altele decât cele enunțate. 

 Criteriile detaliate vor fi elaborate ulterior. 

 În capitolul 6 al anexei sunt reglementate frazele de securitate (S) pentru substanțe 

și preparate periculoase. În anexa 4 a HG este reglementat simbolul N (periculos pentru 

mediu). 

 

  

 Anexa 5 enunță natura riscurilor specific atribuite substanțelor și preparatelor 

periculoase (frazele de risc – R și combinații). Reproducem mai jos cele specifice pentru 

mediu. 

R50 – Foarte toxic pentru organismele acvatice. 

R51 – Toxic pentru organismele acvatice. 

R52 – Nociv pentru organismele acvatice. 

R53 – Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 

R54 – Toxic pentru floră. 

R55 – Toxic pentru faună. 

R56 – Toxic pentru organismele din sol. 

R57 – Toxic pentru albine. 



R58 – Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător. 

R59 – Periculos pentru stratul de ozon. 

R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe 

termen lung asupra mediului acvatic. 

R51/53 – Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen 

lung asupra mediului acvatic. 

R52/53 – Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen 

lung asupra mediului acvatic. 

 În anexa 6, recomandări de prudență privind substanțele și preparatele 

periculoase (frazele de siguranță – S). 

 Cele specific pentru mediu sunt: 

S9 –   A se păstra recipientul într-un loc bine ventilat. 

S29 – A nu se arunca la canalizare. 

S56– A se depozita produsul și ambalajul (recipientul) său la locuri special de depozitare 

a deșeurilor periculoase sau special. 

S57– A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea oricărei 

contaminări  mediului înconjurător. 

S59 –Adresați-vă producătorului/furnizorului pentru informații privind 

recuperarea/reciclarea. 

S60 – Acest produs și ambalajul (recipientul) său se vor depozita ca un deșeu periculos. 

S61 – A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile special/fișa 

de securitate.  

HG 1408/2008 curând va deveni istorie, deoarece între timp Comunitatea 

Europeană a încheiat după o lungă perioadă de negociere o înțelegere internațional 

valabilă cu privire la clasificare și etichetare. Este sistemul global armonizat de clasificare 

și etichetare a chimicalelor cu prescurtarea GHS. 

Sistemul GHS s-a materializat prin apariția REGULAMENTULUI (CE) 

Nr.1272/2008 al Parlamentului European și al consiliului din 16 decembrie 2008 privind 

clasificarea etichetarea și ambalarea substanțelor si a amestecurilor de modificare și 

abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr.1907/2006. Acest Regulament se aplică pentru substanțe active 

din data de 1 decembrie 2010, iar pentru produse începand cu data de 1 iunie 2015. 



Producătorul nu trebuie să obțină informații toxicologice noi în scopul clasificării, 

dar trebuie sa identifice toate informațiile relevante pe care le are la dispoziție din studii 

anterioare. 

În sensul noului Regulament pentru fiecare substanță activă și produs se 

stabillește: 

- o clasă de pericol 

- o pictogramă de pericol 

- un cuvânt de avertizare 

- o frază de pericol (sau mai multe) 

- o frază de precauție (sau mai multe) 

Noua clasificare este propusă de producător (prin notificare) și aprobată 

(armonizată) de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice (instituție numita prin 

Regulamentul 1907/2006- REACH). 

Există 5 categorii de pericol și o pictogramă specifică pentru mediu (periculos 

pentru mediu). Frazele de pericol (fostele de risc) utilizate pentru mediu sunt : H400- 

foarte toxic pentru mediu acvatic; H410- foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe 

termen lung; H411- toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung; H412- nociv 

pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung; H413- poate provoca efecte nocive pe 

termen lung asupra mediului acvatic. 

Frazele de precauție (fostele fraze de siguranță)  utilizate sunt de exemplu P273- 

evitați dispersarea în mediu, P391- colectați scurgerile de produs. 

 

periculos pentru mediu 

 

De curând Directiva 91/414/EEC, si respectiv HG 1559/2004, a fost înlocuită de 

REGULAMENTUL (CE) nr.1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor 

fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414?CEE. 



Noul Regulament asigură un nivel ridicat de protecție a mediului, specificând ca în 

compoziția produselor fitosanitare ar trebui incluse numai substanțele care nu ar trebui 

să exercite nici un efect inacceptabil asupra mediului  decizia cu privire la acceptabilitatea 

sau inacceptabilitatea acestor substanțe ar trebui sa fie luată la nivel comunitar, pe baza 

unor criterii armonizate. 

Bineînțeles că acest Regulament nu modifică testele ecotoxicologice, ci introduce 

doar o noua procedură privind plasarea pe piață a produselor de protecția plantelor, 

revenind și la vechea lor denumire de “produse fitosanitare”. 

Cea mai importantă normă  legislativă pentru subiectul pe care îl abordăm în acest 

volum este REGULAMENTUL (CE) nr.440/2008 de stabilire a metodelor de testare în 

temeiul Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 

(REACH). În  anexa regulamentului, în partea C, sunt enunțate în aproape 300 de pagini, 

respective “ Metodele  pentru determinarea ecotoxicității”. Dintre acestea, amintim 

urmatoarele: 

C.1. Toxicitatea acută la pesti 

C.2. Daphnia sp.testul imobilizării acute 

C.3. Testul de inhibiție a cresterii algelor 

C.4. Determinarea biodegradabilității rapide 

Partea I. Considerații generale 

Partea II. Testul de epuizare cod (metoda C.4-A) 

Partea III.Testul de screening modificat OECD (metoda C.4-B) 

Partea IV.Testul de degajare a CO2 (metoda C.4-C) 

Partea V. Testul de respirometrie manometrică (metoda C.4-D) 

Partea VI. Testul de vas închis (metoda C.4-E) 

Partea VII.Testul miti (metoda C.4-F) 

C.5. Degradarea –consumul biochimic de oxygen 

C.6. Degradarea –consumul chimic de oxygen 

C.7. Degradarea – degradarea abiotică: hidroliza ca o funcție a pH-lui 

C.8. Toxicitatea la râme 

C.9.Biodegradare-metoda Zahn-Wellens 

C.10. Biodegradare- Teste de simulare cu nămol activ 



C.11. Biodegradare-Nămolul activ: Test de inhibiție a respirației 

C.12. Biodegradare- Testul SCAS modificat  

C.13. Bioconcentrarea-Experiența cu reînnoire continuă asupra peștilor 

C.14.Testul de creștere a puietului de pește 

C.15.Peștii, testul de toxicitate pe termen scurt în stadiile de embrion și de alevin 

C.16.Albinele-Testul de toxicitate orală acută 

C.17. Albinele-Testul de toxicitate acută prin contact 

C.18.Adsorbția/desorbția printr-o metodă de stabilire a echilibrului probelor 

C.19.Estimarea coeficientului de adsorbție (KCO) pe sol și nămol de epurare cu ajutorul 

cromatografiei lichide de înaltă performanță (HPLC) 

C.20.Test de reproducere pentru Daphnia magna 

C.21. Microorganismele din sol: testul de transformare a azotului 

C.22. Microorganismele din sol: testul de transformare a carbonului 

C.23.Transformări aerobe si anaerobe în sol 

C.24. Transformări aerobe și anaerobe în sistemele de sediment acvatice. 

 

 În fapt, metodele enunțate reproduc metodele stabilite de OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development), prima organizație internatională  care a 

standardizat metode de testare și care a introdus principiile bunelor  practici de laborator 

GLP (Good Laboratory Practice), în România fiind preluată prescurtarea de BPL (Bune 

Practici de Laborator). 

 Dacă în regulamentul European în partea C, dedicată ecotoxicitații sunt unite atât 

testele de ecotoxicitate în sensul strict cât și cele privind biodegradarea și acumularea, 

OECD tratează separat testele de ecotoxicitate (seria 200) faţă de degradare și 

acumulare (seria 300) . 

4.   Testele ecotoxicologice 

 În cele ce urmează discutăm și exemplificăm testele ecotoxicologice propriu-zise 

în sensul OECD/, adică testele enunțate în OECD – Guidelines for testing of Chemicals, 

secțiunea a 2-a, Effects on Biotic Systems, din seria 200. 

 Acestea sunt: 

 201 – testul de inhibiție a creșterii algelor (C3 după regulamentul european); 



 202 – Daphnia sp. testul imobilizării acute (C2 după regulamentul european); 

 203 – toxicitatea acută la pești (C1 după regulamentul european); 

 205 – toxicitatea acută la păsări; 

 207 – toxicitatea la râme (C8 după regulamentul european); 

 214 – toxicitatea acută la albine (C17 după regulamentul european) 

 și adăugăm testul pentru alte insecte folositoare decât albinele 

- toxicitatea față de Coccinelidae. 

  În cele ce urmează vom exemplifica teste efectuate pentru o substanță activă 

foarte comună, și anume sulful. 

 Pentru toate aceste teste laboratorul LECO (Laboratorul de Ecotoxicologie) din 

cadrul ICDPP (Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor) a obținut 

certificarea metodelor folosite, conform Bunelor Practici de Laborator. 

4.1. Testul de inhibiție a creșterii algelor 

 Această procedură descrie testul de inhibare a creșterii algelor, folosind speciei 

Selenastrum capricornutum. 

 Procedura se utilizează în Laboratorul de testare Ecotoxicologică din ICDPP, de 

personalul acestuia pentru determinarea efectelor  substanțelor asupra creșterii algelor. 

 Folosește ca documente de referință SR EN ISO/CEI 17025:2005 -„Cerinţe 

generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări” și Ghidul OECD 

pentru testarea produselor chimice nr. 201 /23.03.2006 

4.1.1. Termeni utilizaţi: 

Concentraţia celulelor  înseamnă numărul de celule per mililitru. 

 Creştere înseamnă mărirea concentraţiei (numărului) celulelor într-o anumită 

perioadă de timp. 

 Rata de creştere înseamnă mărimea concentraţiei (numărului) celulelor pe 

unitatea de timp. 

 EC 50 din acest ghid se referă la concentraţia substanţei de testat în urma căreia 

rezultă o reducere cu 50% fie a creşterii, fie a ratei de creştere, în raport cu probele de 

control. 



 NOEC (nu se observă nicio consecinţă datorată concentraţiei) se referă la cea mai 

mare concentraţie a substanţei de testat, la care parametrul sau parametrii măsurat/ 

măsuraţi nu conduc la o inhibare semnificativă a creşterii, faţă de valorile variantei martor. 

 

4.1.2. Principiul încercării 

 Testul își propune să determine efectele substanțelor asupra creșterii algelor. 

Organismul test este supus la diverse concentrații ale substanței de testat, timp de 72 de 

ore. Răspunsul sistemului constă în reducerea creșterii culturii de alge și este evaluat în 

funcție de concentrația substanței testate, comparativ cu un martor netratat . Pentru a 

avea un răspuns cât mai complet, al sistemului la toxic, cultura de alge, tratată cu toxic, 

se menține în mediu nutritiv care să asigure o creștere corespunzătoare și în condiții de 

iluminare continuă. 

 Creșterea și inhibarea creșterii sunt cuantificate și înregistrate prin numărarea 

celulelor la momentul începerii testării și apoi, la 24; 48 și 72 de ore. 

 Pentru validarea testului, factorul de creștere la martorul netratat cu sustanța 

testată, trebuie să fie de cel puțin 16, după 72 de ore. În cazul în care sunt folosite specii 

care cresc într-un ritm mai lent, perioada de testare se va prelungi, până când se va 

înregistra la martorul netratat, un factor de creștere de 16.  

 În cazul în care se înregistrează valori neacceptabile la testele de asigurare a 

calitatii rezultatelor, pentru verificarea procedurii de testare, se pot face teste cu substanțe 

de referință, ex: 3,5-diclorofenol sau bidromat de potasiu. 

 4.1.3. Descrierea metodei 

 Aparatură și sticlărie  

 Aparatura constă în: balanță analitică, incubator de creștere, pH-metru, 

termometru, microscop cu cameră de numărare a celulelor, frigider de laborator, agitator 

magnetic. 

 Sticlăria constă în:  flacoane conice de sticlă, cu dopuri permeabile pentru aer, 

pipete, baloane cotate și cilindri gradați. 

 Organismul test 

 Se recomandă să se folosească una din speciile de mai jos:  

- Selenastrum capricornutum  

- Scenedesmus subspicatus (Desmodesmus sp) 



- Chlorella vulgaris  

Speciile de alge verzi unicelulare sunt cele mai potrivite pentru efectuarea 

încercărilor, datorită rapidității cu care cresc, astfel că, prin încercări relativ scurte se pot 

determina efectele posibile ale unei substanțe chimice asupra mai multor generații. În 

cazul în care se folosește altă specie de alge, se va nota în caietul de observații și în 

raportul de încercare. 

 Mediul de creștere 

 Se recomandă mediul OECD, care se compune  din: 

Soluția stoc Nutrienți Concentrația în stoc 

Soluția stoc 1  

Macronutrienți 

NH4Cl 1,5 g/l 

MgCL2.6H2O 1,2 g/l 

CaCl2.2H2O 1,8 g/l 

MgSO4.7H2O 1,5 g/l 

KH2PO4 0,16 g/l 

Soluția stoc  2 -fier FeCl3. 6H2O 64 mg/l 

Na2EDTA. 2H2O 100 mg/l 

Soluția stoc 3 H3BO3 185 mg/l 

MnCl2. 4H2O 415 mg/l 

ZnCl2 3 mg/l 

CoCl2. 6H2O 1.5 mg/l 

CuCl2. 2H2O 0.01 mg/l 

Na2MoO4. 2H2O 7 mg/l 

Soluția stoc 4 NaHCO3 50 mg/l 

 

 Soluțiile stoc se trec prin membrane de filtrare sau se autoclaveaza la 1200 C, 15 

minute și se mențin la întuneric, la 40 C.  

 Pentru prepararea mediului de creștere, se adaugă în 500 ml apă distilată, 10 ml 

din soluția stoc1, câte 1 ml din soluțiile stoc 2, 3 si 4, apoi se aduce la 1000 ml cu apă 

distilată.  

 Mediul de creștere se însămânțează cu una din speciile menționate și se lasă la 

incubat, în condiții controlate de temperatură și lumină (21-240 C, ± 20 C; lumină continuă 

între 4440 – 8880 lux). Cultura se împrospătează periodic, prin transferarea unei cantități 

din cultura veche în baloane, cu mediu proaspăt, în scopul de a menține creșterea 

exponențială până la începerea testului.  



 Precultura se menține în aceleași condiții de temperatură și lumină. 

 Substanța test 

 Pentru efectuarea testului de inhibare a creșterii algelor se folosesc minim 5 

concentrații, în progresie geometrică, cu un factor care să nu depășească 3,2. Aceste 

concentrații ar trebui să asigure o inhibare a ratei de creștere a algelor, între 5 și 75%. 

 Pentru fiecare concentrație se folosesc, în mod frecvent, trei repetiții, inclusiv 

pentru martorul netratat. În cazul în care nu se cere determinarea NOEC se poate crește 

numărul  concentrațiilor și reduce numărul repetițiilor. 

Prepararea concentrațiilor soluțiilor de testat se face conform schemei de mai jos: 

 

    0,1%                    0,05%       0,025%                    0,0125%                 0,0625%               

                                                                                     

             

Schema prezentată este un exemplu pentru prepararea soluțiilor, pentru o repetiție și 

5 variante, cu precizarea că în primul balon se găsesc 100 ml soluție de concentrație 

0,1%. 

Pentru asigurarea omogenității soluțiilor de testat se folosește un agitator magnetic. 

 Se selectează culturi de alge verzi care sunt expuse la concentraţii variate ale 

substanţei de încercat  în condiţii determinate. Se determină efectul substanței testate 

asupra creşterii algelor în raport cu culturile din probele de control  pe o perioadă fixă de 

timp. Aceste determinări se fac pe baza numărării celulelor de alge, la microscop,  cu 

ajutorul lamei Thoma. 

 Descrierea incercării 

 Algele sunt crescute pe un mediu OECD, care conține macro și micro elemente. 

 Concentrația inițială de celule în culturile test se recomandă să fie de aproximativ 

104/ml. Pentru asigurarea acestei concentrații, se numără celulele din precultură, se 

calculează numărul de celule/ml cu ajutorul formulei: N/ml= nr. celule numărate x diluția 

  50  ml  50  ml  50  ml  50  ml 



x 104, apoi se calculează ce cantitate din precultură este necesară pentru asigurarea 

concentației de 104. Pentru determinarea numărului de celule din precultură (N) se ia în 

calcul numărul mediu de celule numărate, respectiv, se fac trei numărători. Periodic, 

pentru asigurarea acurateții numărătorii celulelor, la 6 luni, se efectuează 15 numărători 

și se calculează abaterea medie standard, care conform ISO 5725-3 trebuie să fie sub 

25%, ca masură de asigurare a calității rezultatelor. 

 Se fac soluții în progresie geometrică, din produsul de încercat și mediu cu algele, 

în concentrația menționată. Pentru realizarea unui test corect sunt necesare cinci 

concentrații, fiecare în trei repetiții și un martor netratat cu substanța de încercat, de 

asemenea, în trei repetiții. 

  Cele mai mari concentraţii de încercat ar trebui să inhibe creşterea algelor cu cel 

puţin 50%, raportat la probele de control, chiar de preferat să oprească complet creşterea.    

 Dacă se justifică, planul experimentului poate fi modificat printr-o creştere a 

numărului de concentraţii şi o reducere a numărului de repetiţii pe concentraţie. 

 Observațiile se fac la 24; 48 si 72 de ore, prin numărarea celulelor algale din fiecare 

repetiție. 

 Pe durata testului este necesar să se mențină algele în suspensie. 

 Pentru a determina relația dintre concentrație și efect, se folosește metoda 

comparării ariilor. Ariile se calculează după  formula: 

 A= (N1- N0) /2 x t1 + (N1+N2 - 2N0)/2 x  (t2-t1) + (Nn-1+Nn – 2N0)/2 x (tn – tn-1) 

unde: 

 A = aria 

 N0 = numărul inițial de celule la t0 

 N1  = număr de celule numărate/ml la t1  

 Nn   = număr de celule numărate/ml la tn  

 t1    = timpul primei numărători după începerea testului (24 ore) 

 tn   =  timpul ultimei numărători după începerea testului (72 ore) 

 Numărul de celule pentru fiecare variantă, respectiv, repetiție, se determină prin 

numărători la microscop cu camera de numărare. 

 Rezultatele obținute sunt prelucrate statistic, prin metoda probit. mortalitate-

log.doza. În urma prelucrării datelor, se obțin procentele de inhibare a creșterii algelor și 

concentrația produsului de încercat care inhibă cu 50% creșterea algelor. 



 Raportarea rezultatelor 

 Rezultatul încercărilor face obiectul însemnărilor în Registrul de evidenţa a 

încercărilor, urmate de completarea Buletinelor de analiză sau a Rapoartelor de 

încercare. 

 Raportul de  încercare include următoarele informații: 

 Substanța de testat (nume și conținut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Denumire produs condiționat 

 Condițiile experimentului: 

o Data de început și sfârșit a testului 

o Temperatura 

o Compoziția mediului 

o pH-ul soluțiilor la începutul și sfârșitul testului 

4.1.4. Rezultate pentru substanța activă sulf 

 Pentru determinarea efectului subsanței active fungice sulf asupra creșterii algelor, 

cultura de alge verzi, cu o concentrație de celule de aproximativ 10 mii/ml a fost expusă 

la diferite concentrații ale substantei testate. 

 S-a lucrat cu specia de alge Selenastrum capricornutum. 

 Cultura de alge, pregătită în baloane conice, este tratată cu soluția de testat, apoi 

menținută în condiții controlate: 21-250C și o luminozitate de cca. 8000 lux. 

 După 24, 48 și 72 de ore se determină creșterea numărului de celule/ml, prin 

numărare la microscop cu camera Thoma, iar unde este posibil se calculează EC50, care 

reprezintă concentrația substanței testate ce inhibă creșterea relativă a numărului 

celulelor algale cu 50%, comparativ cu martorul netratat. 

La concentrațiile testate, respectiv 4000; 2000; 1000 şi 500mg s.a./l produsul nu 

a inhibat creşterea algelor din specia Selenastrum capricornutum.  

 Concluzii 

Conform normelor OECD, concentraţia de 100 mg s.a./l,este limita de la care nu 

mai sunt necesare testele de inhibare a creșterii algelor, putem considera că substanța 

activă sulf   nu este toxică pentru alge.  

4.2. Daphnia sp. – testul imobilizării acute 



       Pentru determinarea toxicității unei substanțe, față de crustaceul Daphnia 

magna se efectuează testul de imobilizare, conform unei proceduri cuprinsă în legislația 

europeană și, implicit, în cea românească. 

 Procedura stabileşte metodologia de determinare a toxicităţii acute (CE 50),  a unei 

substanţe faţă  dafnii. 

4.2.1.  Termeni si abrevieri 

 Terminologie 

 Pentru corectitudinea aplicării prezentei proceduri se definesc  următorii termeni: 

 Procedură - mod specificat de desfăşurare a unei activităţi sau proces (SR EN ISO 

9000:2006). 

 Procedură Standard de Operare (POS) - procedură susţinută de documente, care 

descrie modul de realizare a testelor sau a activităţilor,  

 Instrucţiune de utilizre (IU) – document care descrie modalitatea de efectuare a 

unei operaţiuni de către o singură persoană sau de utilizare a unor echipamente de 

măsură etc., în vederea determinării unor parametri cu caracter strict limitativ şi pentru 

un domeniu restrâns de determinări (cu grad de repetabilitate redus). 

 Instalația de testare: personalul localurile și unitățile operaționale necesare pentru 

desfășurarea studiului ne-clinic de sănătate și securitate a mediului. Infrastructura de 

încercare cuprinde sediul în care se află directorul de studiu și toate localurile individuale 

de încercare, care individual sau colectiv pot fi considerate a face parte din infrastructura 

de încercare. 

 Contraproba : restul de subsatnță de testat rămasă la finalizarea studiului.  

 Eșantion : orice material prelevat dintr-un sistem de testare pentru examinare, 

analiză sau păstrare.  

 Imobilizare – sunt considerate imobile dafniile care nu sunt capabile să înoate în 

15 secunde după agitarea uşoară a vasului de testare.  

 Concentraţia letală medie (CE50) - reprezintă  concentraţia calculată de substanţă 

test care induce  imobilizarea a 50% din dafnii la sfârșitul perioadei de testare. 

 4.2.2. Principiul metodei de testare 

 Dafniile tinere, cu vârsta mai mică de 24 de ore în momentul începerii testului, sunt 

expuse substanței de testat, într-o serie de concentraţii, pe o perioadă de 48 ore. 



 Concentraţiile substanţei test în condiţii identice, exercită efecte diferite asupra 

capacităţii de înot a dafniilor care conduc la procente diferite de imobilizare. 

 Imobilizarea dafniilor se înregistrează  la 24 şi 48 ore. Prin datele obţinute se 

determină valoarea CE50, la 48 de ore. Determinarea  acestei valori la 24 de ore este 

opțională. 

  Informații referitoare la substanța de testare 

 Înainte de începerea testului trebuie să avem informaţii legate de solubilitatea în 

apă, presiunea de vapori, stabilitatea chimică, constantele de disociere şi 

biodegradabilitatea substanţei.  

 La planificarea testului, cât şi la interpretarea rezultatelor trebuie luate în 

considerare informaţiile suplimentare (de exemplu: formula structurală, gradul de puritate, 

natura şi procentul de impurităţi semnificative, prezenţa şi cantitatea aditivilor şi 

coeficientul de distribuţie n-octanol/apă).  

 Substanţele de referinţă 

 O substanţă de referinţă va fi testată ca un mijloc de a demonstra că în condiţiile 

de testare din laborator, răspunsul dafniilor  testate nu s-a schimbat semnificativ. 

 Ca substanțe de referință, în comparaţiile interlaboratoare, se folosesc diferite 

substanțe cum ar fi: 

- Dicromat de potasiu; 

- Acid tetra-propil-benzensulfonic; 

- Acid tetra-propil-benzensulfonic, sare de sodium; 

- Acid tricloro- 2,4,5 -fenoxiacetic, sare de potasiu. 

 Populaţia de dafnii crescută în laborator este testată, cel puţin la fiecare 6 luni, cu 

substanţa de referinţă pentru a se verifica sensibilitatea şi condiţiile de înmulţire. 

Conform metodei C2 din Regulamentul (CE) nr. 440/2008, rezultatele studiilor 

interlaboratoare au stabilit o valoare a concentraţiei letale CE50, la 24h pentru dicromatul 

de potasiu (K2 CrO7)  cuprinsă în intervalul 0,6 -1,7mg/l. 

 Criterii de calitate 

 Criteriile de calitate se aplică atât testului limită, cât şi testului complet şi se referă 

la: 



- în cadrul grupurilor de control, inclusiv grupul de control care conține agent de 

solubilizare se recomandă a fi imobilizate cel mult 10% din dafnii; 

- concentrația de oxigen dizolvată la sfârșitul testului ar trebui să fie ≥ 3 mg/l în 

vasele de control și testare. 

4.2.3.  Descrierea metodei 

 Aparatura 

 Dafniile sunt crescute în vase de sticlă de circa 1000 ml, recipiente preferate faţă 

de recipientele din alte materiale, cum ar fi plasticul, care eliberează substanţe dovedite 

ca fiind toxice pentru aceste organisme.  

 Se folosesc următoarele echipamente și aparatură: sticlărie uzuală  de laborator: 

pahare Berzelius, pipete gradate, micropipete, cilindri gradați, baloane cotate, vase de 

testare cu capacitatea de 1l, balanţă analitică, balanţă tehnică, pH-metru, oxigenometru, 

termometru. 

 Recipientele de testare trebuie să fie acoperite pentru a reduce pierderea de apă 

prin evaporare și pentru a se evita patrunderea de praf în soluții. Compuşii volatili trebuie 

testați în vase umplute complet, închise şi suficient de mari pentru a împiedica lipsa 

oxigenului. 

DAFNIA - Sistemul de testare  

 Conform metodei de testare (C 2. Daphnia sp. Testul imobilizării acute) din 

Regumamentul 440/2008, specia recomandată pentru testare este Daphnia magna 

Straus, dar se pot folosi și alte specii de dafnii  adecvate (de exemplu Daphnia pulex). 

Lotul de dafnii  trebuie verificat  pentru a constata dacă corespunde cerințelor  de testare 

și dacă parametrii de creștere, respectiv, temperatura, pH-ul și concentrația oxigenului 

corespund cerințelor metodei  de testare din Regulamentul 440/200. La începutul testului 

dafniile trebuie să aibă vârsta sub 24 de ore, iar pentru reducerea variabilității se 

recomandă ca acestea să nu provină din prima generație de descendenți.  Dafniile trebuie 

să provină dintr-un lot sănătos, fără semne de stress cum ar fi: mortalitate ridicată, 

prezența masculilor, întârzieri în producerea primei generații, exemplare decolorate, etc. 

Se recomandă ca toate organismele utilizate pentru un anumit test sa provină din culturi 

inființate din același lot de dafnii. Lotul respectiv trebuie să fie menținut în condiții de 

cultură (lumină, temperatură și mediu) similare cu cele utilizate în timpul testului. În cadrul 



Instalaţiei de Testare  „LECO”din ICDPP, sistemul de testare dafnii este crescut și 

înmulțit, în condiții de laborator, în sistem propriu. Pentru înmulțirea și întreţinerea 

dafniilor în laborator şi, inclusiv pentru efectuarea testelor, se foloseşte apa reconstituită, 

fapt pentru care nu mai este necesară aclimatizarea dafniilor înaintea testării.  

 Dafniile care supravieţuiesc la sfârşitul perioadei de testare sau care nu 

corespund, sunt eliminate  conform unei proceduri specifice, respectiv, sunt congelate şi 

eliminate.  

  Cerinţe pentru apă. 

 Pentru creșterea dafniilor în laborator și pentru efectuarea diluțiilor sunt acceptate 

apele naturale (de suprafaţă şi subterane), apa  reconstituită  sau apă de la robinet 

declorurată.  

 Unitatea de testare din ICDPP dispune de un echipament automatizat care 

produce apa reconstituită necesară pentru desfășurarea și executarea testelor 

ecotoxicologice. Apa reconstituită se obține prin adăugarea la apa deionizată, a unei 

cantităţi specifice de reactivi, având o gradare analitică recunoscută în conformitate cu 

cerințele din apendicele 2  din metoda C2 din  Regulamentul (CE) nr. 440/2008. Se 

recomandă un pH într-o gamă de la 6 la 9. Pentru Daphnia magna se recomandă o 

duritate cuprinsă între 140 şi 250 mg/l (cum ar fi CaCO3), în timp ce un grad mai scăzut 

de duritate poate fi adecvat pentru alte specii de dafnii. Apa pentru diluție  poate fi aerată 

înainte de a fi utilizată pentru test, astfel încât concentraţia de oxigen dizolvat să atingă  

gradul de saturaţie. 

 Dafniile sunt crescute în acelaşi tip de apă care se foloseşte şi pentru  testare, 

respectiv apa reconstituită, fapt pentru care nu mai este necesară aclimatizarea dafniilor 

înaintea testării.  

  Pregatirea soluţiilor  

 Soluțiile  de testare, cu concentrațiile stabilite, se prepară de obicei prin diluarea 

unei soluții stoc. Soluţiile stoc, de concentraţia necesară, sunt preparate prin dizolvarea 

substanţei în apă reconstituită. Pentru prepararea soluţiilor stoc ale substanţelor cu 

solubilitate scăzută în apă sau pentru a ajuta dispersia acestor substanţe, se poate folosi: 

dispersia cu ultrasunete, solvenţi organici, emulgatori sau agenţi de dispersie. În orice 

caz, se recomandă ca substanţele de testare din soluţiile de testare să nu depăşească 

limita solubilităţii în apa de diluare.Testul trebuie efectuat fără ajustarea pH-ului. Dacă 



pH-ul nu rămâne în interiorul gamei 6-9, atunci se poate realiza un al doilea test, reglând 

pH-ul soluţiei  stoc,  la acela al apei de diluare,  înainte de adăugarea substanţei de 

testare. Se recomandă ca reglarea pH-ului să se facă astfel încât, concentraţia soluţiei 

stoc să nu fie schimbată semnificativ şi astfel încât să nu se producă nicio reacţie chimică 

sau precipitare a substanţei de testare. Se preferă HCl şi NaOH. 

  Soluţiile test sunt preparate imediat înaintea începerii testului. 

4.2.4. Procedeul de testare 

  Efectuarea testului 

 Testul, indiferent de natura lui, test limită, preliminar sau definitiv, se efectuează 

după aceeși metodă. Testul  se efectuează în spațiul destinat efectuării studiilor pe dafnii.   

 Vasele pentru testare se umplu cu volume corespunzătoare de apă şi soluţii de 

substanţe de testare. Se recomandă ca proporţia aer/volum de apă din vas să fie identică 

pentru grupurile de testare şi control. Se repartizează, apoi, dafniile în vasele de testare. 

Se recomandă a se utiliza cel puţin 20 de dafnii, împărţite în patru grupuri de câte cinci 

exemplare, pentru  fiecare concentraţie a testului şi pentru loturile de control.  

De asemenea, când se folosesc substanţe auxiliare (solvenţi organici, emulgatori) toate 

soluţiile de testat trebuie să conţină aceeaşi cantitate de substanţă auxiliară, iar lotul de 

control trebuie să fie expus la aceeaşi concentraţie a substanţei auxiliare, ca cea folosită 

în seriile de testare.  

Testul limită 

 Se poate efectua un test limită, la 100 mg/l de substanța de testare sau la limita 

sa de solubilitate în mediul de testare, pentru a demonstra că, CE 50 este mai mare decât 

această concentrație. În cazul efectuării unui test limită se prevede prepararea unei 

singure soluţii test de 100 mg/l sau în cazul unui compus care nu este foarte solubil în 

apă, la o concentraţie maximă la care poate fi dizolvat în mediul de testare.  

 Testul  limită trebuie efectuat folosind 20 de exemplare de dafnii, împărţite în  patru 

loturi, de câte 5 exemplare. Numărul organismelor dintr-un lot se va regăsi şi în loturile 

de  control. Dacă apar imobilizări trebuie să se efectueze un studiu complet.  Se va 

înregistra orice reacție anormală. Dacă nu se vor înregistra mortalități (imobilizări), testul 

poate fi considerat finalizat.  

Testul preliminar 



 Un test preliminar poate preceda testul final pentru a obţine informaţii legate de 

intervalul de concentraţii ce vor fi folosite în testul final. In acest scop dafniile sunt expuse 

unei serii de concentratii, pe un interval larg. Se vor expune un numar de 5 dafnii la fiecare 

concentratie de testare, timp de 48 de ore sau mai putin, si nu este necesara repetarea. 

Testul final 

 Vor fi testate 5 concentrații stabilite în progresie  geometrică, având un factor de 

separare care este preferabil să nu depășească 2,2. Fiecare concentrație va fi lucrată în 

4 replicate. În cazul în care se utilizează mai puțin de 5 concentrații se vor aduce 

argumente pentru aceasta. Este de preferat  ca cea mai înaltă concentrație testată să 

conducă la o imobilizare de 100%, iar cea mai joasă să nu producă efecte observabile.   

În ambele cazuri  ale testului limită sau a testului complet, este necesar să se pregătească 

un grup de dafnii  pentru martorul de control negativ, expuse la toate condiţiile de testare, 

dar în absenţa substanţei de testat. De asemenea,  lotul martor va fi lucrat tot în 4 repetiții. 

Concentrațiile testului 

 Concentraţiile se aleg în serie geometrică, într-un raport de concentraţii care să nu 

depăşească 2,2. Concentraţiile care determină imobilizare de 0 şi 100 %; după 48 ore şi 

o gamă de grade intermediare de imobilizări si  care permit calcularea lui CE50 la 48 ore, 

trebuie testate în acelaşi timp cu efectuarea testelor de control; 

Conditiile  de expunere 

Dafniile sunt expuse substanţei de testat în următoarele condiții: 

- durata: 48 ore; 

- număr de dafnii: 20 pentru fiecare concentraţie de testat, împărţit în patru repetitii, a 

câte 5 exemplare fiecare;   

- volumul de apă : cel puţin 2 ml soluţie de testat pentru fiecare organism; 

- soluţia de testat: se prepară înainte de introducerea dafniilor, de preferinţă fără a folosi 

vreun solvent, altul decât  apa;  

- lumină: 16 ore lumină și 8 ore întuneric; 

- întuneric deplin,  pentru substanţele care prezintă instabilitate la lumină; 

- temperatură:  18-22 ºC, constantă pe parcursul testului, cu abateri de ± 1ºC; 

- aerare: soluţiile de testat nu trebuie aerate; 

- hrănire: pe parcursul testului nu se administrează hrana; 



- concentrația de oxigen dizolvat la sfârșitul testului ar trebui să fie ≥ 3 mg/l în vasele 

de control și testare; 

- pH-ul: 6-9; 

- vasele de testare  se acoperă cu plăci de sticlă; 

- compuşii volatili se testează în vase umplute complet, închise şi suficient de mari 

pentru a împiedica lipsa oxigenului. 

Observaţii  Observaţiile se efectuează la 24 şi 48 ore, prin înregistrarea numărului de 

dafnii imobile.  Dafniile  care  nu  sunt capabile să înoate în 15 secunde, după agitarea 

uşoară a vasului de testare,  sunt considerate imobile. Se va înregistra orice reacție 

anormală. 

 Monitorizarea calităţii mediului de testare  

 Valorile concentraţiei oxigenului dizolvat, ale pH-ului și ale temperaturii  se 

măsoară la începutul şi la sfârşitul testului.  

 Se recomandă o concentraţie a oxigenului dizolvat care să fie în concordanţă cu 

criteriile de validitate. În mod normal concentraţia pH-ului nu trebuie să varieze cu mai 

mult de 1,5 unităţi, în cadrul oricărui test.  

Evaluarea rezultatelor 

 Datele sunt sintetizate sub formă de tabel, indicând, pentru fiecare grup de testare 

şi control, numărul  de dafnii testate, si  numărul dafniilor  imobilizate la  24 şi 48 ore.  Se 

va calcula şi se va raporta procentul de imobilizare, comparativ cu martorul de control. 

 Pe baza procentelor de imobilizare înregistrate, se determină toxicitatea 

substanței de testat. CE50 se va determina la  48 ore, prin calcul statistic,  folosind metoda 

log.doza - probit mortalitate.                                                                                          

Toate analizele statistice vor fi efectuate conform acestei  metode (Finney, 1978).  CE50 

se exprimă în mg/l.  Metoda permite și calculul  ecuației dreptei de regresie și a 

coeficientului de corelație. 

 Când informaţiile obţinute nu se pretează la utilizarea metodelor standard de 

calculare a valorii concentraţiei letale medii (CE 50), trebuie să fie folosite  pentru 

calcularea concentraţiei letale medii (aceasta fiind media geometrică a celor 2 

concentraţii), cea mai mare concentraţie care nu produce mortalitate si cea mai scăzută 

concentraţie care produce mortalitatea de 100 %.  



Raportul de testare trebuie să precizeze specia folosită la testare ( denumirea ştiinţifică, 

specia, furnizorul sau sursa, metoda de creştere, tipul și cantitatea de hrană  şi  frecvenţa 

hrănirii); 

Condiții de testare; 

- descrierea vaselor de testare: tipul de vase, volumul soluției, numărul de dafnii pe 

vas la testare, numărul de repetiții pe concentrație; 

- metode de preparare a soluției stoc și a soluțiilor de testare, inclusiv utilizarea 

oricarui solvent sau dispersant; 

- concentrațiile utilizate; 

- sursa apei de diluţie şi caracteristicile chimice principale (pH, duritate, temperatură); 

Condiții de incubare : temperatură, lumină, cantitatea de oxigen dizolvat, pH-ul pentru 

substanța activă sulf. 

4.2.5 Exemplu: 

 Organismul testat: specia de crustaceu Daphnia magna Straus. 

 Metoda de lucru: Testarea s-a efectuat conform ,,Testului de imobilizare acută la 

24 ore” din instrucțiunile OECD. 

 Dafniile au fost expuse substanței pentru testare timp de 24 de ore, iar unde a fost 

posibil s-a determinat concentrația letală 50, care reprezintă concentrația la care mor 50% 

din dafnii. 

 După 24 ore de expunere, sunt considerate imobile, acele dafnii care nu mai sunt 

capabile să înoate, în maximum 15 secunde, după  o agitare ușoara a conținutului. 

 Pentru fiecare concentrație testată s-au folosit câte 20 de dafnii, repartizate în 4 

repetiții, a câte 5 dafnii, asigurând câte 2 ml din soluția test pentru fiecare dafnie. 

Concentrațiile testate sunt în progresie geometrică, cea mai mare concentrație trebuie să 

producă o imobilizare de 100%, iar cea mai mică să fie fără efect notabil asupra dafniilor.  

 Temperatura apei de diluție a fost de 18 - 220C, iar concentrația oxigenului dizolvat 

la sfârșitul testului a fost mai mare de 60% din valoarea de saturație. 

 Dafniile nu sunt hranite in timpul testului, iar testul a putut fi validat, deoarece % 

de mortalitate de la martorul netrata a fost sub 10%. 

4.2.6. Rezultate pentru substanța activă sulf 

 Substanța activă sulf a fost testată în dozele  2; 1; 0,5 și 0,25 g p.c./l. 

 La 24 ore după tratament mortalitatea a fost zero la toate  dozele testate. 



În lotul martor nu s-a înregistrat mortalitate, iar dafniile menţinute în aceste condiţii 

au avut un coportament normal. 

Concluzii 

 Substanța activă sulf, testată în condiții de laborator, nu a prezentat  toxicitate față 

de crustaceul Daphnia magna. 

 Doza de lucru folosită în mod corect la aplicarea tratamentelor nu poate produce 

aspecte de poluare a apelor și respectiv de afectare, prin toxicitate, a populațiilor de dafnii. 

 4.3 Toxicitatea acută la peşti 

Pentru determinarea toxicității sulfului asupra peştilor s-a folosit o procedură 

conformă cu ghidurilor europene,  procedură care stabileşte metodologia de determinare 

a toxicităţii acute letale a unei substanţe faţă de peşti, precum şi responsabilităţile 

personalului implicat în această activitate. 

4.3.1  Termeni  şi definiţii  

Pentru corectitudinea aplicării procedurii se definesc mai jos următorii termeni: 

Instalaţia de testare: personalul, localurile și unitățile operaționale necesare pentru 

desfășurarea studiului neclinic de sănătate și securitate a mediului. Infrastructura de 

încercare cuprinde sediul în care se află directorul de studiu și toate localurile individuale 

de încercare , care individual sau colectiv pot fi considerate a face parte din infrastructura 

de încercare. 

Contraproba: restul de substanță de testat rămasă la finalizarea studiului. 

Eşantion : orice material prelevat dintr-un sistem de testare pentru examinare,  analiză 

sau păstrare.  

Datele primare  reprezintă toate înregistrările şi documentaţia referitoare la instalaţia de 

testare, originale sau copii verificate ale acestora, care sunt rezultatele observaţiilor şi 

activităţilor de origine într-un studiu şi nu sunt prelucrate. Datele primare mai pot include, 

de exemplu, fotografii, microfilme sau copii ale unor microfişe, date media care pot fi citite 

pe computer, observaţii dictate, date înregistrate de instrumente automatizate, sau orice 

alte date referitoare la depozitare care au fost recunoscute ca având capabilitatea de a 

asigura stocarea în siguranţă a informaţiei pentru o perioadă de timp. 



Concentraţia letală medie (CL50) - reprezintă  concentraţia calculată de substanţă test 

care omoară 50% din efectivul peştilor la sfârşitul perioadei de testare. 

Concentraţia cea mai ridicată care nu provoacă mortalităţi (CL0) - reprezintă cea mai 

ridicată  concentraţie testată  care nu provoacă mortalităţi în timpul perioadei de testare. 

Concentraţia cea mai scazută care provoacă mortalităţi  de 100% (CL100) - reprezintă cea 

mai scazută  concentraţie testată  la  care toţi peştii sunt morţi. 

 

4.3.2.  Metoda de testare 

Peştii sunt expuşi substanţei de testat solubilizată în apă, într-o serie de 

concentraţii, pe o perioadă de 96 ore. Se înregistrează mortalitatea la 24, 48, 72  şi 96 de 

ore şi se calculează  statistic concentraţia letală medie care provoacă moartea a 50% din 

lotul de peşti, dacă este posibil pentru fiecare perioadă de expunere. Se poate efectua 

un test-limită la 100 mg/l, pentru a demonstra că CL50 este mai mare decât această 

concentraţie. 

Toxicitatea acută reprezintă efectul advers vizibil, indus într-un organism într-o 

perioadă scurtă (zile) de expunere la o substanță. În testul de față, toxicitatea acută se 

exprimă drept concentrația letală mediană (CL50), care este acea concentrație a 

substanței de testat în apă care provoacă moartea a 50 % din lotul de pești de experiență 

într-o perioadă de expunere continuă și definită. 

Toate concentrațiile substanței de testat se exprimă ca greutate pe volum (mg/l). 

Ele pot fi, de asemeni, exprimate ca greutate din greutate (mg/kg). 

 Criterii de calitate 

Criteriile de calitate se aplică atât testului limită,  cât şi testului complet şi se referă la: 

- mortalitatea în testele de control, care nu trebuie să depăşească 10% (sau un peşte 

dacă se folosesc mai puţin de 10 peşti) până la sfârşitul testului;  

- concentraţia de oxigen dizolvat, care trebuie să fie tot timpul mai mare de 60% din 

valoarea de saturaţie cu oxigen, până la sfârşitul testului; 

- concentraţiile substanţei de testat, care se menţin în limita a 80% din concentraţiile 

iniţiale, pe toată durata testului;  

-    pentru substanțele care se dizolvă ușor în mediul de testare, rezultând soluții stabile, 

respectiv soluții care nu se volatilizează, degradează, hidrolizează sau adsorb într-o 



măsură considerabilă, concentrația inițială poate fi considerată echivalentă cu 

concentrația nominală.  

Valoarea pH-ului trebuie să nu varieze cu mai mult de o unitate. 

Descrierea metodei de testare 

Se pot folosi trei tipuri de metode: 

 Test în regim static: test de toxicitate în care soluția testată nu se înlocuiește 

(soluțiile rămân nemodificate pe toată durata testului). 

 Test în regim semistatic: test fără înlocuirea continuă a soluției testate, dar cu 

înlocuirea, cu regularitate a întregii soluții (de exemplu la 24 de ore). 

            Test în regim dinamic: test de toxicitate în care soluția testată este reînnoită 

constant, în vasele de testare, substanța de testat fiind transportată cu apa folosită pentru 

a reînnoi soluția. 

Cerinţe pentru apă  

Se poate folosi apa potabilă (necontaminată de concentrații potențial dăunătoare 

de clor, metale grele sau alte substanțe), apa naturală de calitate bună sau apa 

reconstituită. 

Pentru întreţinerea peştilor în laborator, inclusiv pentru efectuarea testelor, se 

foloseşte apă reconstituită produsă de un echipament automatizat, care produce apă 

reconstituită necesară pentru desfăşurarea şi executarea testelor ecotoxicologice. Apa 

se obţine prin adăugarea la apa deionizată a unei cantităţi specifice de reactivi, având o 

gradare analitică recunoscută în conformitate cu cerinţele din apendicele 1,  metoda C1 

din  Regulamentul (CE) nr. 440/2008, echivalentă cu OECD 203. 

 Pregătirea soluţiilor test 

Cantităţi corespunzătoare din substanţa de testat vor fi solubilizate direct în apa 

reconstituită, deoarece acvariile pentru testarea peştilor au o capacitate de 20 l. În mod 

normal, substanţele trebuie să fie testate numai până la limita solubilităţii. Pentru unele 

substanţe (de exemplu, substanţele puţin solubile în apă  sau cele care formează o 

suspensie stabilă  în apă), se acceptă să se folosească o concentraţie de testat deasupra 

limitei de solubilitate a substanţei, pentru a ne asigura că s-a obţinut concentraţia maximă 

solubilă.  



Testul trebuie efectuat fără ajustarea pH-ului. Dacă există dovada unei schimbări 

pronunțate a pH-ului, se recomandă ca testul să se repete după reglarea pH-ului, iar 

rezultatele să se consemneze. În acest caz valoarea pH-ului soluției mamă se reglează 

la valoarea pH-ului apei de diluție, dacă nu există contraargumente specifice. Pentru 

reglarea pH-ului se foloseşte, după caz,  HCl sau NaOH. Această reglare a pH-ului se 

face astfel încât concentrația substanței de testat din soluția mamă să nu se modifice în 

mod semnificativ. Dacă în urma acestei corecții de pH are loc o reacție chimică sau 

precipitarea fizică a substanței de testat, este necesar să se consemneze în raport. 

 Aparatura 

Toată aparatura folosită pentru determinarea toxicităţii acute faţă de peşti este 

confecţionată din material inert din punct de vedere chimic.  

Ea constă în: sticlărie uzuală  de laborator (pahare Berzelius, pipete gradate, 

micropipete, cilindri gradaţi, baloane cotate), balanţă analitică, balanţă tehnică, pH-metru, 

oxigenometru, termometru. De asemeni, tancuri pentru aclimatizare, acvarii pentru 

testare, sisteme de reglare automată a temperaturii pentru fiecare acvariu și instalaţie 

automatizată pentru prepararea şi distribuirea apei necesare efectuării testelor. 

Tancurile de aclimatizare sunt confecţionate din material plastic inert, care nu 

interferă cu sistemul de testare şi au o capacitate de 650 l. Fiecare tanc de aclimatizare 

este destinat unui tip de expunere, respectiv un tanc pentru testele în regim static și semi-

static şi un tanc pentru testele în sistem flux continuu. Acvariile în care se efectuează 

studiile sunt confecționate din sticlă şi au capacitate de 20 l fiecare.  

Această dotare trebuie menţinută, atât pentru realizarea studiilor ecotoxicologice 

în condiţii optime, cât şi pentru buna separare a activităţilor de cazare, creştere, 

separare/izolare, aclimatizare a sistemelor de testare. 

 Sistemul de testare  

Peștii trebuie să fie sănătoși și fără malformații vizibile. Speciile folosite sunt 

selectate pe baza unor criterii practice cum ar fi: disponibilitatea lor tot timpul anului, 

întreținere ușoară, testare convenabilă, sensibilitatea relativă la substanțe chimice și orice 

factor economic, biologic sau ecologic important. În cadrul Instalaţiei LECO se foloseste 

pentru testare  crapul (Cyprinus carpio), dar pot fi folosite şi alte specii din lista celor 



recomandate pentru efectuarea acestui test, conform metodei C1 din Regulamentul (CE) 

nr. 440/2008. 

Peştii sunt procuraţi din crescătorii piscicole, care asigură condiţii de creştere 

controlate. Aceştia trebuie să aparţină unui singur lot, să fie  sănătoşi, aproximativ de 

aceeaşi vărstă şi fără malformaţii vizibile. Lotul pentru testare trebuie să fie însoţit de 

certificat de calitate, care să ateste starea de sănatate.  

Pentru întreţinerea peştilor în laborator, inclusiv pentru efectuarea testelor, se 

foloseşte apa reconstituită, produsă în cadrul instalaţiei de testare LECO. În timpul 

perioadei de aclimatizare, peștii sunt hrăniţi zilnic cu hrană standardizată, cu o pauză de 

24 ore înaintea începerii testării, raţia zilnică administrată reprezentând 2% din greutatea 

lotului de peşti. 

Condiţii de acceptare a lotului de peşti 

Condiţii de intreţinere: 

- perioada de adaptare: cel puţin 7 zile; 

- apa: reconstituită; 

- temperatura: adecvată speciei testate; 

- iluminarea 12-16 ore pe zi; 

- concentrația de oxigen dizolvat: cel puțin 80 % din valoarea de saturație în aer; 

- alimentație: zilnic, cu o pauză de 24 de ore înaintea începerii testului; 

- pH-ul apei: 6,0-8,5. 

După o perioadă de 48 de ore de adaptare, se înregistrează mortalitatea și se 

aplică următoarele criterii: 

- mortalitate > 10% din populație în 7 zile: respingerea întregului lot;  

- mortalitate intre 5 și 10 % din populație: perioada de întreținere continuă încă 7 zile; Dacă 

nu mai apare mortalitate, lotul este acceptat, în caz contrar este respins;  

-  mortalitate sub 5 % din populație în 7 zile: acceptarea lotului. 

Peştii care prezintă un comportament atipic de înot, respectiv mişcări dezordonate 

sau se ridică la suprafaţa apei, sunt izolaţi de restul lotului şi nu sunt acceptaţi la testare. 

Aceştia, precum şi peştii care supravieţuiesc la sfârşitul perioadei de testare, sunt 

eutanasiaţi,  conform conform unei proceduri specifice, apoi  sunt congelaţi şi eliminaţi 

conform prevederilor procedurale. 



Procedeul de testare 

Efectuarea testului 

Testul principal poate fi precedat de un test preliminar, pentru a obține informații 

legate de intervalul de concentrații ce urmează să fie folosite la testul final. 

Pe lângă testarea propriu-zisă, se efectuează un test martor fără substanță de testat și, 

dacă are semnificație, încă un test martor pentru substanța auxiliară. 

Pentru testare  se folosesc  acvarii din sticlă, cu o capacitate de 20 l fiecare. 

Fiecare acvariu se identifică cu codul studiului, concentraţia şi data începerii testului. 

Acvariile sunt umplute cu apa reconsituită, se reglează automat temperatura, se 

pregatesc soluţiile test, apoi  sunt  distribuiţi,  la întâmplare, câte 7 peşti în fiecare acvariu.  

Testul va fi efectuat la temperatură controlată.  

Testul limită 

Poate fi efectuat un test limită la 100 mg/l, pentru a demonstra că CL 50 este mai 

mare decât această concentraţie. În cazul efectuării unui test limită se   va prepara o 

singură soluţie  test de 100 mg/l, sau în cazul unui compus care nu este foarte solubil în 

apă, o concentraţie maximă la care poate fi dizolvată în mediu lichid (sau o concentrație 

maximă pentru formarea unei dispersii stabile).  

Testul limită trebuie efectuat folosind între 7 şi 10 peşti, cu acelaşi număr de peşti, 

inclusiv şi pentru martorul de control. (Teoria Binomului spune că dacă se folosesc 10 

peşti şi  mortalitatea este 0, există 99,99% încrederea că CL50 este mai mare decât 

concentraţia folosită în testul limită. Cu 7, 8 sau 9 peşti, absenţa mortalităţii asigură cel 

puţin 99 % încredere că CL50 este mai mare decât concentraţia folosită). 

Dacă apare mortalitate trebuie să se efectueze un studiu complet. Dacă se 

observă efecte subletale acestea trebuie înregistrate.  

Testul preliminar 

Un test preliminar poate preceda testul final pentru a obţine informaţii legate de 

intervalul de concentraţii ce vor fi folosite în testul final. Pot fi folosite 2 concentraţii sau 

un număr mai mic de peşti etc.) 

Durata acestuia este, în general, de 24 ore, dar se poate mări la 48...96 de ore.  



În testul preliminar este de dorit să se evidențieze concentraţii la care se înregistrează 

mortalităţi apropiate de 100% şi concentraţii în care mortalitatea este situată sub 50% 

sau chiar 0%.  

Testul final 

Testul final se efectuează în domeniul concentraţiilor stabilit prin testul preliminar 

şi are o durată de 96 de ore. Testul se efectuează în cel puţin cinci concentraţii care diferă 

printr-un factor constant ce nu depaseşte 2,2. Concentraţiile  se stabilesc  în progresie 

geometrică. În ambele cazuri ale testului limită sau ale testului complet este necesar să 

se efectueze un test de control (martor), expus la aceleaşi condiţii,  dar în absenţa 

substanţei de testat.   

De asemeni, când se folosesc  substanţe auxiliare ( solvenţi organici, emulgatori) 

toate soluţiile de testat trebuie să conţină aceeaşi cantitate de substanţă auxiliară, iar lotul 

de control trebuie să fie expus la aceeaşi concentraţie a substanţei auxiliare ca cea 

folosită în seriile de testare.  

Concentratiile testului (dozele) 

Alegerea concentraţiilor se efectuează în funcție de rezultatele obţinute la testul 

preliminar. Vor fi testate 5 concentraţii stabilite în progresie geometrică, cu un factor 

constant, care nu depăşeşte 2,2 şi mortalitate în intervalul de 0 -100%, dacă este posibil. 

Concentraţiile test alese trebuie să permită determinarea CL50. 

Condiţii de expunere 

Peştii sunt  expuşi substanţei de testat în urmatoarele condiţii: 

 - durata: 96 ore; 

 - număr de peşti: 7 pentru fiecare concentraţie de testat, inclusiv pentru martor; 

 - volumul de apă : 20 l/acvariu; 

 - soluţia de testat: apă reconstituită; 

 - lumină:16 ore lumină şi 8 ore întuneric; 

 - concentraţia de oxigen dizolvat > de 60% din valoarea de saturaţie cu oxigen; 

 - temperatură:  21-24 ºC, constantă pe parcursul testului, cu abateri de ± 1ºC; 

 - pH-ul apei: 6-8,5 şi nu va varia cu mai mult de 1unitate în timpul testului 

 -  aerare: soluţiile de testat nu trebuie aerate; 

 - hrănire: nu se administrează hrană. 

Observatii 



Peștii sunt observați după primele 2-4 ore de la începutul  testului şi apoi la 24, 48, 

72 şi 96 ore de ore. Peștii se consideră morți dacă atingerea pedunculului caudal nu 

produce nici o reacție și nu sunt vizibile mișcări de respirație. Peștii morți se îndepărtează 

în momentul în care sunt observați și se înregistrează mortalitatea. Se ține evidența 

efectelor subletale (de exemplu, pierderea echilibrului, perturbări de înot, funcția 

respiratorie, pigmentare etc.). Peştii  care supravieţuiesc la sfârşitul perioadei de testare 

sau  cei care nu corespund, vor fi eliminaţi,  conform unei proceduri specifice. 

Monitorizarea calităţii mediului de testare 

Valorile temperaturii, pH-ului şi a concentraţiei oxigenului dizolvat în soluţiile  test 

şi în martorul de control vor fi măsurate şi înregistrate zilnic.  

Date şi evaluare 

Rezultatele se prezintă în  tabele, atât pentru substanţa de testat, cât şi pentru 

variantele martor. Rezultatele se referă la: concentraţiile testate, numărul  de peşti  testaţi 

şi mortalitatea înregistrată la fiecare perioadă de observare. Pe baza mortalităţilor 

înregistrate se determină toxicitatea substanţei de testat (CL50).  

Se va calcula concentraţia letală medie (CL 50%) la  96 ore, statistic,  prin metoda 

log.doza - probit mortalitate şi vor fi determinate CL0 si CL100  din datele studiului. 

Valoarea CL50 se calculează după metoda de analiză probit (Finney, 1978), exprimată în 

mg substanţă de testat per litru (mg/l). Metoda permite şi calculul CL90 și CL 95, a ecuaţiei 

dreptei de regresie şi a coeficientului de corelaţie. 

Se vor înregistra mortalităţile şi anomaliile vizibile în intervalul 2-4 ore, apoi la 24, 48, 72 

şi 96 ore.  

Când informaţiile obţinute nu se pretează la utilizarea metodelor standard de 

calculare  a valorii concentraţiei letale medii (CL 50% ), cea mai mare concentraţie care nu 

produce mortalitate şi cea mai scăzută concentraţie care produce mortalitatea de 100 % 

trebuie să fie folosite pentru calcularea concentraţiei letale medii (aceasta fiind media 

geometrică a celor 2 concentraţii). 

Dacă se observă că stabilitatea sau omogenitatea substanței de testat nu poate fi 

menținută, se consemnează în raport, iar rezultatele vor fi interpretate cu atenție. 

Raportarea 

Raportul de testare  va include, dacă este posibil, următoarele informaţii: 



- informaţii despre peştii de testare (denumirea ştiinţifică, specia, furnizorul,  dimensiunea 

şi numărul folosit pentru fiecare concentraţie testată); 

- sursa apei de diluţie şi caracteristicile chimice principale (pH, duritate, temperatură); 

- în cazul unei substanţe puţin solubile în apă, metoda de preparare a soluţiei stoc şi a 

soluţiilor de testat; 

- concentraţia oricăror substanţe auxiliare; 

- lista concentraţiilor folosite şi orice informaţii disponibile legate de stabilitatea  

substanţelor chimice testate; 

- dacă sunt efectuate analizele chimice, metodele folosite şi rezultatele obţinute; 

- rezultatele testului  limită dacă  este efectuat; 

- motivele alegerii şi detaliile metodei de testare folosite (de exemplu: statică, semistatică,  

condiţiile de aerare, greutatea lotului de peşti testat ); 

- descrierea echipamentului de testare; 

- regimul de iluminare; 

- concentraţiile de oxigen dizolvat, valorile pH-ului şi temperaturilor soluţiilor de testat la 

fiecare 24 ore; 

- dovada îndeplinirii criteriilor de calitate; 

- tabelul care prezintă mortalitatea cumulată pentru fiecare concentraţie testată şi pentru 

martor  (inclusiv pentru testul de control cu substanţă auxiliară, dacă este cazul) la fiecare 

perioadă de observare recomandată; 

- valoarea concentraţiei letale medii CL50  la sfârşitul perioadei de testare şi, dacă e posibil, 

la fiecare perioadă de observație recomandată, pentru p<0,05; 

- metodele statistice folosite pentru determinarea valorilor CL50; 

- cea mai ridicată concentraţie de testat care nu provoacă mortalitate în timpul perioadei 

de testare; 

- cea mai scăzută concentraţie de testat care provoacă mortalitate 100% în timpul 

perioadei de  testare. 

Contraproba se va păstra în spaţiul special amenajat în incinta Instalaţiei de 

testare, sub responsabilitatea recepţionerului, în deplină siguranţă, astfel încât, să fie 

posibilă repetarea experimentului, dacă va fi cazul. Contraproba se va păstra până la 

expirarea perioadei de valabilitate a produsului.                                                                                          

Apa  reconstituită 



Exemplu de apă de diluţie acceptabilă 

Toate substanţele chmice sunt de puritate analitică. 

Apa este apa diluată sau apa deionizată cu conductibilitate mai mica  de 5 μS.cm–1.. 

Aparatura pentru distilarea apei nu trebuie să conţină nici o piesă din cupru. 

Soluţiile mamă: 

CaCl2  . 2H2O ( clorură de calciu dihidrat)                                   11,76 g 

dizolvată şi completată până la 1 litru cu apă 

MgSO4 . 7H2O (sulfat de magneziu heptahidrat):                        4,93 g  

dizolvat şi completat până la 1 litru cu apă 

NaHCO3 ( carbonat  acid de sodiu):                                              2,59 g 

dizolvat şi completat până la 1 litru cu apă 

KCl (clorură de potasiu):                                                                0,23 g 

dizolvată şi completată până la 1 litru cu apă 

Apă de diluţie reconstituită 

Se adaugă câte 25 ml din cele 4 soluţii stoc şi se completează până la 1 litru cu apă. 

Se aerează până când concentraţia oxigenului dizolvat este egală cu valoarea de 

saturaţie cu oxigen. 

pH-ul trebuie să fie 7,8 ± 0,2. 

Dacă este necesar, se ajustează pH-ul cu NaOH (hidroxid de sodiu) sau HCl (acid 

clorhidric). Apa de diluţie preparată astfel este lăsată în repaos aproximativ 12 ore şi nu 

mai trebuie aerată. Suma ionilor de Ca şi Mg în această soluţie este 2,5 mmol/l. Raportul 

ionilor Ca:Mg este 4:1, iar al ionilor Na:K este 10:1. Alcalinitatea totală a acestei soluţii 

este 0,8 mmol /l. Orice modificare a preparării apei de diluţie nu trebuie să schimbe 

compoziţia sau proprietăţile apei. 

Speciile de peşti recomandate pentru testare 

 

Speciile recomandate 

Intervalul de 

temperatură  

recomandat pentru  

testare (0C) 

Lungimea totala  

recomandată pentru 

testare (cm) 

Brachydanio rerio (Teleostei, Cyprinidae) 

(Hamilton, Buchanan) Peştele zebră 
20-24 3,0 + 0,5 

Pimephales promelas (Teleostei, 

Cyprinidae) (Rafinesque) Boistean 
20-24 5,0 + 2,5 



Cyprinus carpio (Teleostei,Cyprinidae) 

(Linneaus1758) Crap comun 
20-24 6,0 + 2,0 

Oryzias latipes (Teleostei, Poeciliidae) 

(Tomminck and Schlegel 1850) 
20-24 3,0 + 1,0 

Poecilia reticulata (Teleostei, Poeciliidae) 

(Peters 1859) Guppy 
20-24 3,0 + 1,0 

Lepomis macrochirus  (Teleostei, 

Centrachidae) (Rafinesque Linneaus 1758) 
20-24 5,0 + 2,0 

Onchorhynchus mykiss (Teleostei, 

Salmonidae) (Walbaum 1988) Păstrăv curcubeu 
12-17 6,0 + 2,0 

Leuciscus idus (Teleostei,Cyprinidae) 

(Linneaus 1758) Vaduvita 
20-24 6,0 + 2,0 

 

 

 

4.3.4. Exemplu 

Rezultatele pentru substanţa activă sulf 

Testele s-au efectuat cu puiet de Cyprinus carpio, procurat de la Staţiunea de Cercetări 

pentru Piscicultură Nucet. Exemplarele folosite au avut dimensiuni de  aproximativ 3,5 

cm și greutatea de 2 g. Lotul de peşti a fost menţinut în bazine de 100 l, mortalitatea în 

decurs de 2 saptămâni fiind zero. 

 Experienţa a cuprins 5 variante şi un martor netratat, produsul fiind testat în 5 

concentraţii, fiecare concentraţie în trei repetiţii, inclusiv martorul netratat. 

Observaţiile s-au efectuat pe parcursul a 96 de ore, conform instrucţiunilor OECD 

203/1992. 

 Peştii nu au fost hrăniţi în timpul experimentării şi cu 24 ore înainte de intoxicare.  

 Rezultate 

 La lotul martor nu s-au înregistrat mortalităţi.  

La variantele experimentale, mortalităţile cumulative au fost cele prezentate în tabelul de 

mai jos. 

 

Varianta 

Conc. 
mg p.c/l  

Nr.pești/ 
Repetiție 

Mortalitate cumulativă la 

24 h 48 h 72 h 96 h 

V 1 0,375 7 0 0 0 0 

V 2 0,750 7 1 0 0 0 

V3 1,50 7 1 1 0 2 

V4 3 7 3 0 0 3 



V5 6 7 2 2 0 4 

Martor - 7 0 0 0 0 

 
CL50(96 ore) = 4, 26059 mg p.c./l = 3,408 mg sa/l 

Coeficient de corelație R= 0,9997 

Ec dreptei de regresie: Y=  4,2206  + 1,2382x 

Concluzii 

Substanţa activă sulf, testată în condiţii de laborator, a prezentat o toxicitate  faţă de peşti 

de 3,408 mg sa/l . 

 

4.4. Toxicitatea   acută la păsări 

 În evaluarea caracteristicilor toxice ale unei substanţe, determinarea toxicităţii 

acute orale faţă de prepeliţa japoneză (Coturnix coturnix japonica) este un pas important 

în evaluarea riscurilor substanţelor faţă de unele componente ale mediului înconjurător. 

Acesta asigură informaţia privind pericolul pentru sănătatea mediului, pericol ce poate să 

apară ca urmare a expunerii pe termen scurt, pe cale orală.   

 Toxicitatea acută orală este reprezentată de efectele adverse, care apar la scurt 

timp de la administrarea orală a unei singure doze de substanţă sau a mai multor doze, 

administrate în decurs de 24 de ore. 

4.4.1. Termeni  

Doza – este cantitatea de substanță administrată. 

 DL50 – doza letală mediană/orală, este o singură doză derivată statistic, care ar 

putea cauza moartea a 50% dintre animale, când se administrează oral. Valoarea DL50 

este exprimată în greutatea substanței test/unitatea de greutate a animalului test (mg./kg 

corp). 

 Dozajul - este un termen general cuprinzând doza, frecvenţa ei şi durata 

administrării. 

 Răspunsul la doză – este relaţia între doză si proporţia unei mostre de populaţie, 

demonstrând un anume efect.  

 Doza- efect – este relaţia între doză şi magnitudinea unui efect definit  biologic, fie 

la un individ, fie la o mostră de populaţie. 

4.4.2. Metoda de lucru 



 Substanţa test este administrată oral, prin gavaj, în anumite doze, câte o doză per 

individ. Dozele alese se pot baza pe rezultatele unui test preliminar. Se fac observaţii ale 

efectelor şi mortalităţii păsărilor, efecte care apar în timpul testului, iar la sfîrşitul testului, 

păsările care supraviețuiesc sunt sacrificate și necropsate. Păsările care prezintă semne 

severe de durere vor trebui omorâte. Se recomandă evitarea testulor cu substante care 

ar provoca dureri, datorită proprietăţilor lor corozive. 

Descrierea procedurii 

       Pregătire 

 Păsările tinere, sănătoase sunt aclimatizate condiţiilor de laborator cu cel putin 5 

zile înaintea testului. 

 Dacă este necesar, substanţa de testat în soluţie sau în suspensie, este diluată 

într-un dizolvant adecvat. Se recomandă ca, ori de cate ori este posibil, soluţia   apoasă 

să fie considerată prima, urmată de soluţia în ulei (ulei de porumb) şi apoi posibile soluţii 

în alţi dizolvanţi (excipienţi). Pentru dizolvanţii neapoşi, trebuie cunoscute caracteristicile 

toxice ale acestora, iar dacă nu sunt cunoscute trebuie determinate înainte de testare. 

Volumul maxim de lichid care poate fi administrat odată, depinde de mărimea păsării 

testate. Variabilitatea în volumul test se va  minimaliza prin ajustarea concentraţiei, astfel 

încât să se asigure  un volum constant la toate nivelele de doză. 

 În astfel de teste, se va evita administrarea dozelor letale.   

 Adăpost și condiţii de hrană  

 Temperatura camerei experimentale trebuie să fie de 220C (± 3) iar umiditatea 

relativă între 30-70%. 

 Păsările vor fi grupate în cuşti, în funcţie de sex. Cuşca  nu trebuie să împiedice 

buna observare a fiecărei păsări. Proprietaţile biologice ale substanţei de testat sau 

efectele toxice  (ex. mobilitate, excitabilitate) pot indica necesitatea cazării fiecărui animal, 

individual. Acolo unde   iluminatul este artificial, se va face alternanţă, 12 ore lumină, cu 

12 ore întuneric. Pentru hrană, se pot folosi dietele/reţetele obişnuite de laborator , iar  

alimentarea cu apă de băut va fi nelimitată.    

 Nivelul dozelor     

 Acestea vor fi suficiente ca număr, cel putin 3, şi localizate în timp, în mod adecvat 

pentru teste – grup cu o gamă largă de efecte toxice şi rată a mortalităţii. Datele trebuie 



să  fie  suficiente pentru a produce o curbă a răspunsului la doză şi, unde este posibil, să 

producă  determinarea acceptabilă a DL50. 

 Testul  limită        

 Se poate efectua un test limită, la un nivel de doză de cel putin 2000 mg/kg, pentru 

un grup de 5 masculi şi 5 femele, conform procedurii. Se va face un studiu complet, dacă 

se produce fenomenul de mortalitate în relaţie cu produsul. 

 Perioada de observaţie 

 Păsările trebuie înfometate înainte de administrarea substanței test.  După 

perioada de post, păsările se vor cântării  şi apoi se va administra substanţa într-o singură 

doză, pe grupe, prin gavaj folosind un tub stomacal  sau o canulă de intubație specială. 

Dacă nu este posibil o singură administrare a dozei,  se va administra doza în fracțiuni 

mai mici pe o perioadă care nu depaşeşte 24 de ore. După administrarea substanţei, 

hrana trebuie reținută încă 3-4 ore. Când se face administrarea în fracţiuni, va fi necesar 

ca păsările să primească hrană şi apă în funcţie de durata perioadei. După administrare, 

se fac observaţiile individuale pe fiecare pasăre.     

          Examinarea clinică            

 Se va face o  astfel de examinare cel putin o dată pe zi. Se vor face observaţii și 

se vor lua măsuri pentru a minimaliza pierderea păsărilor pentru  studiu: ex. necropsia 

sau refrigerarea acelor păsări găsite moarte și izolarea sau sacrificarea animalelor slabe 

și  muribunde. Observațiile se referă la modificări ale pielii, penajului, ochilor, modificări 

respiratorii, circulatorii, ale sistemului nervos central, ale acitivităţii somatomotoare, şi 

comportamentale. Se va acorda o atenție deosebită: tremurăturilor, convulsiilor, 

salivației, diareei, letargiei, somnului, stării de comă. Se va înregistra moartea (momentul 

când survine) cât mai precis posibil.  Greutatea individuală a păsărilor se va determina 

cu puțin înainte de administrarea  substanței, săptămânal  și la moartea acestora; 

modificările în greutate se vor calcula și înregistra, când supraviețuirea depășește o zi. La 

sfârșitul testului, păsările supraviețuitoare sunt cântărite și apoi sacrificate. 

Patologia      

 Se va face necropsia păsărilor și se vor înregistra toate modificările brute 

patologice. Se va efectua examinarea macroscopică a organelor care evidențiază  

patologie brută la păsările care au supraviețuit încă 24 de ore, având în vedere că ar 

putea aduce informații prețioase.  



 Dupa efectuarea studiului la unul din sexe, se va studia cel putin un grup de 5 

păsări ale celuilalt sex, pentru a stabili eventualele diferenţe de sensibilitate între sexe. 

Acolo unde sunt informații adecvate pentru a demonstra că păsările sexului testat sunt 

mult mai sensibile, testările la păsările  celuilalt sex pot fi anulate.       

 Evaluarea rezultatelor     

 Valoarea DL50 se va analiza în legatură cu efectele toxice observate și cu ceea ce 

s-a observat   la necropsie. Valoarea DL50  este o masură necesară nu numai ca referință 

pentru clasificare și etichetare, ci și pentru expresia potențialului letal al substanței test, 

pe calea ingestiei. Se va face întotdeauna referintă la speciile de animale experimentale 

pentru care s+a determinat valoarea DL50.  Se va evalua relația, dacă există, între 

expunerea păsărilor la substanța de testat și incidența, respectiv severitatea, gravitatea, 

tuturor anomaliilor, inclusiv a celor comportamentale și clinice, leziuni, modificari ale 

greutații corporale, efecte asupra mortalității și orice alte efecte toxice.     

4.4.3. Rezultatele pentru substanţa activă sulf 

Pentru efectuarea testelor cu sulf, materialul biologic a fost reprezentat de 

prepeliţa japoneză (Coturnix corturnix japonica), rasă a speciei Coturnix corturnix, în 

vârstă de peste şase săptămâni, de origine şi proveniență cunoscute, cu stare fiziologică 

bună.  

 S-a efectuat un test de intoxicaţie acută orală, în conformitate cu metodologia 

OECD/ 1984. S-au alcătuit patru loturi a câte 6 indivizi și un lot martor, cu acelaşi număr 

de indivizi. Diluţia s-a făcut în apă distilată la t0C= 25, produsul administrându-se în doze 

individuale, calculate funcţie de greutatea corporală. Lotului martor i s-a administrat 

numai diluantul, în doze calculate tot funcţie de greutatea corporală individuală.  

 Observaţiile au fost făcute timp de opt zile, consemnându-se modificările etologice, 

semnele clinice şi mortalităţile (în intervalul 0- > 48 ore). 

 Valoarea DL50% a fost calculată după metoda  log. doză - probit mortalitate. 

 Valoarea determinata a DL50, precum și mortalitățile înregistrate după intoxicarea 

păsărilor cu sulf,  sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 Modificările etologice consemnate au fost  următoarele: direct proporțional numai 

cu mărimea dozelor și imediat după administrare, păsările  au manifestat plumoerecție, 

deglutiție falsă, ambele manifestări fiind “normale” sub acţiunea oricărui factor de stres ( 

în acest caz fungicidul testat) păsările hrănindu-se şi adăpându-se normal. 



 Mortalitatea s-a instalat după cum urmează: în intervalul 0-24 ore 6 indivizi; 

intervalul 24 - 48 ore, 11 indivizi, iar peste 48 ore, 2 indivizi. În total au murit 19 indivizi 

din cei 32 testaţi. 

 

Valoarea DL50% a substanţei active sulf  pentru prepelița japoneză 

Doze (mg/kgc.) 4000 3600 3200 2800 Mortalitati dupa (ore) 
>24    24     48    <48 Nr. indiv./lot 8 8 8 8 

Nr morti/lot 7 6 4 2   6        8       3       2 

% mortalitate 87,5 75 50 25 

Martor (% mort.) 0 0 0 0 

DL50=3193,20 mg/kg corp 

Coeficient de corelație: R=0,998 

 
Concluzii 

Substanța activă fungicidă sulf a prezentat, faţă de pasărea test (prepelița 

japoneză), o toxicitate DL50 = 3193,20 mg/kg corp. 

4.5. Toxicitatea faţă de râme 

 Procedura folosită stabilește metodologia pentru determinarea, pe termen relativ 

scurt, a efectului substanțelor chimice faţă de râme, prin absorbție cutanată și prin 

ingestie, precum şi responsabilităţile personalului implicat în această activitate. În acest 

test de laborator, substanța de testat se adaugă unui sol artificial, în care se plasează 

râme, timp de 14 zile.  

 După această perioadă (și opțional după 7 zile) se examinează efectul letal al 

substanței faţă de râme. 

 Procedura se aplică la determinarea toxicităţii acute a substanțelor chimice față de 

râme, din specia Eisenia foetida.   

 Se folosesc următoarele documente de referință: 

 Seriile OECD referitoare la Buna Practică de Laborator şi monitorizarea 

conformităţii Numărul 1 Principiile OECD ale Bunei Practici de Laborator (revizuit 

în 1997) 

 Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei de stabilire a metodelor de testare în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea 



substanțelor chimice (REACH). Partea C-Metode pentru determinarea 

Ecotoxicității; C 8. Toxicitatea la râme. 

 OECD – Ghidul pentru testarea substanțelor chimice – 207 „Testul toxicității acute 

la râme” 4 aprilie 1984.  

 Finney, D. J. (1971), Probit Analysis. 3 rd ed., Cambridge. London and New York.                                                                                                                                         

4.5.1 Termeni 

Termenii şi definiţiile folosite în această procedură sunt în conformitate cu 

documentele de referinţă prezentate. Pentru corectitudinea aplicării procedurii se 

definesc mai jos următorii termeni: 

 Procedură - mod specificat de desfăşurare a unei activităţi sau proces (SR EN ISO 

9000:2006). 

 Procedură Standard de Operare (POS) - procedură susţinută de documente, care 

descrie modul de realizare a testelor sau a activităţilor, a căror detaliere nu figurează în 

mod normal în planul studiului sau în ghidurile de testare.  

 Instalația de testare: personalul, localurile și unitățile operaționale necesare pentru 

desfășurarea studiului neclinic de sănătate și securitate a mediului. Infrastructura de 

încercare cuprinde sediul în care se află directorul de studiu și toate localurile individuale 

de încercare, care individual sau colectiv pot fi considerate a face parte din infrastructura 

de încercare. 

 Contraproba : restul de substanță de testat rămasă la finalizarea studiului.  

 Eșantion : orice material prelevat dintr-un sistem de testare pentru examinare, 

analiză sau păstrare.  

 Datele primare reprezintă toate înregistrările şi documentaţia referitoare la 

instalaţia de testare, originale sau copii verificate ale acestora, care sunt rezultatele 

observaţiilor şi activităţilor de origine într-un studiu şi nu sunt prelucrate. Datele primare 

mai pot include, de exemplu, fotografii, microfilme sau copii ale unor microfişe, date media 

care pot fi citite pe computer, observaţii dictate, date înregistrate de instrumente 

automatizate, sau orice alte date referitoare la depozitare, care au fost recunoscute ca 

având capabilitatea de a asigura stocarea în siguranţă a informaţiei pentru o perioadă de 

timp. 

 Concentraţia letală medie (CL 50% ) - reprezintă  concentraţia substanţei de testat 

care determină moartea a 50% din organismele expuse pe durata testului. 



 Concentraţia cea mai ridicată care nu provoacă mortalităţi (CL0) - reprezintă cea 

mai ridicată concentraţie de testat care nu provoacă mortalităţi în timpul perioadei de 

testare. 

  Concentraţia cea mai scazută care provoacă mortalitati  de 100% (CL100) – 

reprezintă cea mai scazută  concentraţie de testat la care toate râmele sunt moarte. 

Pentru solul artificial, concentraţia substanței de testat se exprimă în mg/kg (greutate 

uscată)  

 Abrevieri 

CL 50%  - Concentraţia letală medie; 

CL0 - Concentraţia cea mai ridicată care nu provoacă mortalitate; 

CL100 – Concentrația cea mai scazută care  provoacă mortalităţi  de 100%; 

M    (%)   - mortalitatea ramelor (%) 

 4.5.2. Metoda de testare 

 Principiul testului 

 Determinarea  toxicităţii produselor  față de râme, se  face după metoda cu sol 

artificial. Râmele adulte din specia  Eisenia foetida, sunt menținute într-un sol artificial, cu 

caracteristici bine definite, tratat cu diferite concentrații ale substanței de testat. Conținutul 

din vasele de testare este așezat pe o tavă după 14 zile (opțional 7 zile) de la începerea 

testului și se numară râmele care au supraviețuit fiecărei concentrații. 

 Criterii de calitate 

 Testul este conceput astfel încât să fie cât se poate de reproductibil cu privire la 

substratul de testare și organismul folosit. Pentru ca studiul să fie valid, mortalitatea la 

loturile martor trebuie să fie sub 10% (%M ≤ 10), la sfârșitul testului. 

 Substanţa de referinţă 

 Se foloseste periodic o substanță de referință ca modalitate de a demonstra că 

sensibilitatea sistemului de testare nu s-a schimbat semnificativ. Se recomandă ca 

substanță de referință, cloracetamida de puritate analitică.  

DESCRIEREA METODEI DE TESTARE 

 Materiale 

 Echipamente/aparatură 

- Balanţă analitică, KERN, ABJ 220-4M  

- Balanţă tehnică, KERN, EW 2200-2NM  



- pH-metru, VARIO  

- Termometru Brand, tip ASTM 3 C 99 

- Luxmetru, tip 1332A 

- Malaxor MATEKA, tip HY- 10  

- Sticlărie uzuală de laborator clasa A: cilindri gradați, baloane cotate, pahare Berzelius, 

vase de testare capacitate 1l, pipete, micropipete.  

- Etuva SELECTA, tip DRY BIG W 5000 

  Organisme de testare 

Conform metodei de testare (C 8. Toxicitatea la râme) din Regumamentul 

440/2008, organismele de testare trebuie sa fie din specia Eisenia foetida. Râmele se pot 

obține în sistem propriu în cadrul instalației de testare sau se pot achiziționa de la furnizori 

comerciali.  

 Sistemul de testare se procură și se aclimatizează conform unor proceduri 

specifice. Înainte de începerea testului râmele sunt aclimatizate cel puţin 24 ore într-un 

sol artificial - substrat de bază. Râmele sunt aclimatizate în acest sol artificial într-un 

recipient din plastic, într-o cameră cu temperatura de 20±20C și lumină continuă, cu 

intensitatea de 400-800 lucși.                     

 Pentru testare se folosesc râmele adulte (în vârstă de cel putin 2 luni, cu clitellum 

complet dezvoltat), cu o greutate corporală individuală între 300 şi 600 mg. 

  Greutatea medie a râmelor se înregistrează, înainte și la sfârșitul experimentului.   

Râmele expuse la toxic şi rămase vii la sfârşitul testului (la 14 zile) vor fi cântărite pentru 

a se evalua schimbarea greutăţii corporale ca indicator al efectului subletal.  

 Râmele care supravieţuiesc la sfârşitul perioadei de testare sau care nu 

corespund, sunt eliminate  conform unei proceduri specifice.   

  Substrat de testare 

 Ca substrat de bază se foloseste un sol artificial format din: 

(a) Substratul de bază (procente exprimate în greutate uscată) 

- 10 % turbă (cât se poate de aproape de pH 5,5 – 6,0 şi pe cât posibil fără resturi vizibile 

de plante şi pământ); 

- 20% argilă caolinică, de preferat cu mai mult de 50 % caolinit; 

- aproximativ 69 % nisip industrial de cuarț (mai mult de 50% nisip fin cu dimensiunea 

particulelor de 0,05- 0,2 mm). Dacă substanţa nu se dispersează suficient în apă, trebuie 



păstrată o cantitate de 10 g nisip/vas de testare pentru amestecare ulterioară cu 

substanţa de testat; 

- aproximativ 1% carbonat de calciu (CaCO3) pulbere, chimic pur, adăugat pentru a ajusta 

pH-ul la 6,0  0,5. 

(b) Substratul de testare 

 Substratul de testare conţine: substratul de bază, substanţa de testat şi apă 

deionizată. Conţinutul de apă este de aproximativ 25 - 42% din greutatea uscată a 

substratului de bază. Conţinutul de apă al substratului este determinat aducând la 

greutate constantă un esantion, prin uscare la 1050C. Solul artificial trebuie udat astfel 

încat apa să nu ajungă să băltească. Amestecarea substanței de testat cu substratul de 

testare se face cu atenție, pentru a se obţine o distribuţie uniformă a substanței de testat 

și a substratului. Modul de introducere a substanţei de testat în substrat se descrie în 

planul studiului și raportul de testare. 

(c) Substratul martor 

Substratul martor conţine substratul de bază şi apă. Dacă se foloseşte un agent aditiv, se 

adaugă un substrat martor suplimentar care trebuie să conţină aceeaşi cantitate de agent 

aditiv. 

 Prepararea solului artificial  

 Componentele din care se prepară solul artificial, în proporțiile stabilite, se 

amestecă într-un malaxor electric. Umiditatea amestecului obținut se determină prin 

uscarea unei probe de sol într-un cuptor la 1050C, și cântărirea acesteia când a ajuns la 

greutate constantă. Diferența dintre greutatea probei înainte de uscare și după, reprezintă 

conținutul de apă al probei analizate. Se calculează umiditatea amestecului realizat. La 

acest amestec se adaugă apă deionizată pentru a obține o umiditate de aproximativ 25 - 

42% (conform metodei din Regulamentul 440/2008), raportat la solul uscat și apoi se 

amestecă din nou. Amestecul de sol astfel preparat trebuie sa fie umed dar nu ud.  

 Dacă valoarea pH-ului nu se încadrează în intervalul 6,0  0,5, se corectează prin 

adăugare de carbonat de calciu. La sfârșitul studiului, (după 14 zile) se determină din nou 

umiditatea solului. Substratul de testare se colectează la terminarea experimentului, într-

un recipient din plastic și se elimină din instalația de testare, conform prevederilor 

procedurale.  

 Vasele de testare 



 Pentru testare se folosesc vase de sticlă, cu o capacitate de aproximativ 1 l 

(acoperite cu capace de plastic, folie de plastic cu perforații de aerisire, etc.), umplute cu 

o cantitate de substrat de testare umed sau cu substrat martor umed, echivalent a 500 g 

de substrat uscat. 

 Conditii de testare 

 În timpul experimentului, vasele de testare se păstrează în incinte climatizate la o 

temperatură de 200C±2°C, în condiții de lumină continuă, cu o intensitate a luminii de 400 

până la 800 lucsi. Perioada de testare este de 14 zile, dar mortalitatea va fi evaluată și la 

7zile de  la începerea testului.  

 Modul  de operare 

 Concentrațiile substanței de testat 

 Concentrațiile substanței de testat sunt exprimate ca raport între masa substanței 

și masa substratului de bază uscat, (mg/kg). În cazul substanțelor volatile este bine ca 

prepararea soluțiilor pentru testat să se facă la nișă. Pentru prepararea concentrațiilor de 

testat se prepară o soluție stoc de concentrație corespunzătoare. Din soluția stoc se 

măsoară cantitatea corespunzătoare pentru prepararea fiecărei concentrații de testat, 

peste care se adaugă cantitatea de apă deionizată calculată, pentru a se obține 

umiditatea substratului de testare, conform metodei de testare.  

 Testul preliminar 

Testul preliminar se efectuează cu scopul de a determina intervalul de concentrații 

care provoacă mortalități de 0 - 100%. Acest test oferă informații despre intervalul de 

concentrații ce trebuie folosite în testul definitiv. La testul preliminar, produsul se va testa 

la următoarele concentrații: 1000; 100; 10; 1 și 0,1 mg substanță/kg substrat de testare 

(greutate uscată), și se vor folosi câte 4 loturi per concentrație și 4 loturi martor, fiecare 

cu 10 râme.  

 Testul definitiv 

Rezultatele testului preliminar se folosesc pentru a selecta cel puțin 5 concentrații, 

într-o serie geometrică din domeniul 0-100% mortalitate, care diferă cu un raport constant 

de maximum 1,8. Seria de 5 concentrații ce se va selecta, trebuie să permită, cu cea mai 

mare precizie posibilă, estimarea valorii CL 50 și a limitelor de încredere. 

 În testul definitiv se folosesc 4 loturi de testare per concentrație și 4 loturi martor 

netratate, fiecare cu 10 râme. Rezultatele acestor loturi se prezintă ca medie, precizându-



se deviația standard. Dacă două concentrații consecutive aflate în raport de 1,8 dau 

numai 0% și 100% mortalitate, aceste două valori vor fi suficiente pentru a indica intervalul 

în care se află CL 50. 

  Amestecul de substrat de bază și substanța de testat  

Dacă este posibil, substratul de testare trebuie preparat fără agenți suplimentari, alții 

decât apa. Imediat înainte de începerea testului, o emulsie sau dispersie de substanță de 

testat, în apă deionizată sau alt solvent, se amestecă cu substratul de bază sau se 

pulverizează uniform peste el. 

 Dacă substanța de testat este insolubilă în apă, aceasta se poate dizolva într-un 

volum cât se poate de mic de solvent organic adecvat (de exemplu: hexan, acetonă sau 

cloroform). Se pot folosi numai agenți care se volatilizează rapid pentru a solubiliza, 

dispersa sau emulsiona substanța de testat. Substratul trebuie aerisit înainte de utilizare. 

Cantitatea de apă evaporată trebuie înlocuită. Martorul trebuie să conțină aceeași 

cantitate de aditiv.  

Dacă substanța de testat nu este solubilă, dispersabilă sau emulsionabilă în solvenți 

organici, se amestecă 10 grame de nisip de cuarț fin măcinat cu o cantitate de substanță 

de testat necesară pentru a trata 500 grame de sol artificial uscat cu 490 grame de 

substrat de testare uscat. 

 Efectuarea testului 

Testul se efectuează în spațiul destinat efectuării studiilor pe râme, la temperatura 

de 20±2°C și în condiții de lumină continuă, cu atenție, ca râmele să nu iasă din vasele 

de testare.  

Pentru fiecare lot, se plasează o cantitate de substrat de testare umed, echivalent cu 500 

g greutate uscată, în fiecare vas din sticlă și, apoi, se pun câte 10 râme. Râmele, ținute 

24 ore într-un substrat de bază umed similar, apoi clătite rapid cu apă, surplusul de apă 

fiind absorbit pe o hartie de filtru, se cântăresc și se plasează în vasele din sticlă. Vasele 

se acoperă cu capace din plastic, discuri sau foi din plastic perforate pentru a impiedica 

uscarea substratului și sunt  ținute în condiții de testare 14 zile.    

  Evaluările trebuie făcute după 14 zile (opțional 7 zile) de la începerea testului. 

Substratul se întinde pe o placă din sticlă sau oțel inoxidabil. Râmele se examinează și 

se determină numărul de râme supraviețuitoare. Râmele se consideră moarte dacă nu 

răspund la stimul mecanic ușor, aplicat în extremitatea anterioară. Dacă examinarea se 



face și la 7 zile, vasul se reumple cu aceeași cantitate de substrat de testare, pe care se 

așează râmele supraviețuitoare.  

Temperatura și intensitatea luminii din camera de testare se masoară manual, o 

dată pe zi, cu un termometru etalonat și respectiv luxmetru, pe toată durata testului.  

 Interpretarea și evaluarea rezultatelor 

Concentrațiile substanței de testat se raportează la procentele corespunzătoare 

de mortalitate a râmelor. 

Valoarea CL50 din a 7-a și a 14-a zi se calculează după metoda de analiză a probitului 

(Finney, 1971). Toate analizele statistice vor fi efectuate pe computer care deține softul 

cu această metodă. CL50 se exprimă ca greutate de substanţă pe greutate de substrat de 

bază uscat (mg/kg).  Metoda permite și calculul  ecuației dreptei de regresie și a 

coeficientului de corelație, a cărui valoare confirmă sau nu corectitudinea efectuării 

experimentului. 

 4.5.3. Exemplu 

Pentru testarea toxicității substanței active sulf, s-a folosit, așa cum prevede 

procedura specia test: Eisenia foetida Sav. 

   S-a folosit metoda Guideline adoptată de OECD (1984) care folosește pentru 

testare solul artificial format din 35% turbă+ 35% balegă de cal + 30% nisip industrial, 

asigurându-se  o umiditate a solului de 40-50%. Experiența s-a organizat în 5 variante 

(doze) cu 3 repetiții, a câte 10 râme/repetiție. 

 pH-ul  solului artificial: 6,00,5. 

  Greutatea râmelor din experiență: 400- 500 mg/exemplar. 

 Rezultatele sunt prezentate în tabelul următor. 

 
Doza mg p.c./kg sol 

 
Nr.indivizi testați 

Mortalitate% 

7 zile 14 zile 

1,875 30 0 3,3 

3,750 30 0 3,3 

7,500 x 30 3,3 6,6 

15,00 30 6,6 10,0 

30,00 30 10,0 13,3 

Martor netratat 30 3,3 6,6 
 x corespunde dozei de utilizare în producție 

Concluzii 



Conform datelor din tabel, la doza maximă utilizată în producție (8 kg/ha), s-a 

înregistrat o mortalitate, după 14 zile, de numai 6,6%. 

Produsul este foarte selectiv față de răme. 

   

4.6.Toxicitatea acută față de albine 

Pentru determinarea toxicității acute de contact s-a folosit o procedură care 

stabileşte metodologia de determinare a toxicităţii acute de contact (DL 50) a produselor 

de protecția plantelor și a altor produse chimice față de albinele lucrătoare adulte, din 

specia Apis mellifera L. 

Se folosesc următoarele documente de referintă:  

 Seriile OECD referitoare la Buna Practică de Laborator şi monitorizarea conformităţii 

Numărul 1- Principiile OECD ale Bunei Practici de Laborator (revizuit în 1997) 

 Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei de stabilire a metodelor de testare în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 

(REACH). Partea C - Metode pentru determinarea Ecotoxicității; C 17. Albinele – 

Testul de toxicitate acută prin contact. 

 OECD – Ghidul pentru testarea produselor chimice, nr. 214 – „Testul toxicității acute 

de contact la albine”, 1998 

 Finney, D. J. (1971), Probit Analysis. 3 rd ed., Cambridge. London and New York. 

 Abbot, W.S. (1925). A method for computing the effectiveness of an insecticide. Jour 

Econ. Entemol. 18. p. 265-267. 

 4.6.1.Termeni 

Termenii şi definiţiile folosite în această procedură sunt în conformitate cu 

documentele de referinţă. 

Pentru corectitudinea aplicării prezentei proceduri se definesc mai jos următorii 

termeni: 

Procedură - mod specificat de desfăşurare a unei activităţi sau proces (SR EN ISO 

9000:2006). 



Procedură Standard de Operare (POS) - procedură susţinută de documente, care descrie 

modul de realizare a testelor sau a activităţilor, a căror detaliere nu figurează în mod 

normal în planul studiului sau în ghidurile de testare.  

Instalatia de testare: personalul, localurile și unitățile operaționale necesare pentru 

desfășurarea studiului neclinic de sănătate și securitate a mediului. Infrastructura de 

încercare cuprinde sediul în care se află directorul de studiu și toate localurile individuale 

de încercare , care individual sau colectiv pot fi considerate a face parte din infrastructura 

de încercare. 

Contraproba : restul de substanță de testat rămasă la finalizarea studiului.  

Eșantion : orice material prelevat dintr-un sistem de testare pentru examinare , analiza 

sau păstrare.  

Datele primare  reprezintă toate înregistrările şi documentaţia referitoare la instalaţia de 

testare, originale sau copii verificate ale acestora, care sunt rezultatele observaţiilor şi 

activităţilor de origine într-un studiu şi nu sunt prelucrate. Datele primare mai pot include, 

de exemplu, fotografii, microfilme sau copii ale unor microfişe, date media care pot fi citite 

pe computer, observaţii dictate, date înregistrate de instrumente automatizate, sau orice 

alte date referitoare la depozitare care au fost recunoscute ca având capabilitatea de a 

asigura stocarea în siguranţă a informaţiei pentru o perioadă de timp 

Toxicitatea acută de contact: reprezintă efectele negative care apar în termen de 

maximum 96 ore de la aplicarea locală a unei doze unice dintr-o substanţă.  

Doza: reprezintă cantitatea de substanţă testată aplicată. Doza se exprimă ca masă (μg) 

de substanţă testată per albina (μg/albină).  

DL50 (doza letală medie) de contact: este o doză unică, obţinută statistic, dintr-o substanţă 

care poate provoca moartea a 50% din albine atunci când se administrează prin contact. 

Valoarea DL50 se exprimă în μg de substanţă testată per albină. Pentru produsele de 

protecția plantelor, substanţa testată poate să fie sub formă de substanţă activă (s.a.) 

sau de produs condiționat, ce conţine una sau mai multe substanţe active. 

Mortalitatea: albinele se consideră moarte, atunci când sunt complet imobile. 

 Abrevieri 

ST - sisteme de testare; DL 50 - doza letală medie și M- mortalitatea albinelor (%)                                                                                                             

4.6.2 Metoda de testare 

Principiul metodei  



Testul de toxicitate acută prin contact se efectuează pentru a determina toxicitatea 

unor substanțe, pesticide sau alte produse chimice, față de albine.   

Principiul constă în expunerea albinelor lucrătoare adulte (Apis mellifera) la o serie 

de doze ale substanţei de testat, dizolvată într-un purtător corespunzător, prin aplicare 

directă, prin contact,  pe toracele fiecărei albine (picături) .  

Durata testului este de 48 ore. Dacă rata mortalităţii creşte în intervalul dintre 24  

şi 48 ore, în timp ce mortalitatea martorului rămâne la un nivel de ≤ 10%, durata testului 

se poate prelungi până la maximum 96 ore.  

Mortalitatea se înregistrează zilnic şi se compară cu valorile martorului. Pe baza 

mortalităților înregistrate, se calculează DL50 la 4 ore, 24 ore şi 48 ore şi, dacă studiul se 

prelungeşte, la 72 şi 96 ore. 

Pentru verificarea sensibilităţii albinelor şi a preciziei metodei de testare este 

necesară utilizarea unui etalon de toxicitate, (de ex. dimetoat). 

 Validitatea testului 

Pentru ca un test să fie valabil, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

-  media mortalităţii pentru numărul total de albine de la martori, trebuie să fie mai mică 

sau egală cu 10% la sfârşitul testului; 

- DL50 a etalonului de toxicitate (dimetoat), să se încadreze în intervalul specificat               

(0,10 - 0,35 µg s.a./albina).  

 Descrierea metodei de testare 

 Colectarea albinelor 

Sistemul de testare se achiziționează, manipulează, respectiv colectează din stup 

și se transportă în laborator. Aclimatizarea și hrănirea acestora, se face conform unei 

proceduri specifice „Întreţinerea și controlul sistemului de testare albine”.  

Aşa cum recomandă legislaţia în vigoare, pentru acest test este folosită albina Apis 

mellifera L.  

Se folosesc albine lucrătoare adulte, de aceeași vârstă și cu același mod de 

hrănire, din același roi,etc. Albinele se obțin din colonii hranite în mod corespunzător, 

sănătoase, pe cât posibil fără boli și care provin din aceeași regină, cu stare fiziologică şi 

istoric cunoscute. Albinele se pot colecta în dimineața în care se testează, sau seara, 

înainte de testare, caz în care vor fi menţinute în condițiile de testare până în ziua 

următoare. Este recomandabil ca albinele sa fie colectate de pe rame fără puiet. Se va 



evita  colectarea albinelor primăvara devreme sau toamna târziu, deoarece în aceste 

perioade au o fiziologie modificată. În cazul în care este necesar să se efectueze teste în 

perioadele menționate, albinele se pot introduce într-un incubator unde se hrănesc timp 

de o saptămână cu polen recoltat din fagure și cu soluție de zaharoză. Albinele tratate cu 

substanțe chimice, cum ar fi antibiotice, produse antivirale etc. nu se utilizează în testele 

de toxicitate timp de 4 saptămâni din momentul terminării ultimului tratament.  

O condiție esențială privind sănătatea se referă la faptul că albinele nu trebuie să fie într-

o stare letargică, căzute pe spate, agresive, dezorientate sau să manifeste alte 

comportamente anormale  

Dupa colectare, albinele sunt aduse în laborator, și păstrate până în momentul 

testarii în camera de aclimatizare, la o temperatură de 25± 2oC și o umiditate relativă 

cuprinsă între 50-70%.  

Albinele care supravieţuiesc la sfârşitul perioadei de testare sau care sunt 

eliminate pe parcurs, sunt eutanasiate,  congelate şi eliminate din Instalaţia de testare .  

 

Cazarea, hrănirea și condițiile de mediu în perioada de aclimatizare și testare 

     Se utilizează cuşti uşor de curăţat şi cu ventilaţie bună.   Albinele sunt colectate 

din stup și transportate în cuști dintr-un material corespunzător, de exemplu: oțel 

inoxidabil și  plasă de sârmă, cuști din material plastic etc. Dimensiunile cuştilor folosite 

la testare trebuie să corespundă numărului de albine, adică să asigure spațiul 

corespunzător. Se preferă grupuri de 10 albine în fiecare cuşcă.  

Ca hrană se utilizează soluţie apoasă de zaharoză cu o concentraţie finală de 

500g/l (50% greutate/volum). Hrana se furnizează fară restricții, pe toată durata testului, 

într-un vas de alimentare. Vasele pentru hrană pot fi cutii Petri cu diametrul de 5 cm, care 

se plasează în partea de jos a cuştilor și în ele se pune hrană: soluție de zaharoză 50% 

imbibată pe un material textil. În timpul testului fiecare cuşcă va fi etichetată 

corespunzător, cu detaliile studiului, respectiv, data tratamentului, codul studiului, doza și 

numărul repetiției. Albinele se ţin la întuneric într-o cameră experimentală, la care 

parametrii de mediu pot fi setați la valorile indicate în metodică, respectiv, o temperatură 

de 25± 2oC și o umiditate relativă cuprinsă între 50-70%. Manipularea, care include 

tratamentul şi observaţiile, se efectuează la lumina zilei.                                       Cuştile 

de testare şi sticlăria folosită se vor curăţa și spăla imediat după utilizare. 



Pregătirea albinelor înainte de testare 

Albinele colectate și aclimatizate, se anesteziază cu bioxid de carbon sau azot 

pentru a permite aplicarea substanţei de testat. Cantitatea de anestezic utilizat şi durata 

expunerii albinelor, trebuie să fie minime. Albinele muribunde se resping şi se înlocuiesc 

înaintea începerii testului, cu albine sănătoase.  

 Pregătirea dozelor 

Substanţa de testat se aplică sub formă de soluţie într-un purtător, adică un solvent 

organic sau o soluție apoasă cu un agent de umectare. Ca solvent organic, se preferă 

acetona, dar se pot utiliza și alți solvenți organici, cu toxicitate mică pentru albine, de 

exemplu: dimetilformamida, dimetilsulfoxid. Pentru substanțele care nu sunt solubile în 

solvenți organici, soluțiile se pot aplica mai usor, dacă se prepară într-o soluție apoasă 

slaba de agent de umectare comercializat, de exemplu: Agral, Cittowett, Lubrol, Triton, 

Tween, etc. 

Se prepară soluțiile etalon corespunzătoare, folosind un solvent sau un agent de 

dispersie pentru solubilizarea substanței testate, trebuie să se utilizeze două grupe etalon 

separate: una tratată cu apă și una tratată cu solvent/agent de dispersie.       În cazul 

substanțelor volatile se recomandă ca prepararea soluțiilor pentru testat să se facă la 

nişă. 

 MODUL DE LUCRU 

 Loturile experimentale şi cele martor 

Numărul de doze şi probe identice experimentate trebuie să satisfacă condiţiile 

statistice pentru determinarea  DL50 cu limite de încredere de 95 %. Fiecare produs se 

testează în 5 doze, în serie geometrică, cu un factor de diluție mai mic sau egal cu 2,2 

fiin recomandat ca mortalităţile înregistrate să  cuprindă valorile pentru DL50. Cu toate 

acestea, factorul de diluţie şi numărul de concentraţii pentru dozare trebuie să se 

determine în funcţie de panta curbei de toxicitate (doza în funcţie de mortalitate) şi ţinând 

cont de metoda statistică aleasă pentru analiza rezultatelor.  Un test preliminar pentru 

determinarea domeniului de concentraţii folosite permite alegerea corectă a acestora. 

Fiecare doză este testată în trei repetiții, pe loturi de câte 10 albine. 

Concomitent cu loturile tratate cu produsul testat se vor realiza și cel puțin trei loturi 

martor, fiecare lot conținând, de asemeni,  câte 10 albine. Dacă se utilizează un solvent 

organic sau un agent de umectare, trebuie introduse trei loturi martor suplimentare, de 



câte 10 albine fiecare, pentru testarea solventului sau a agentului de umectare.                                                                                                                                           

Soluțiile se prepară în baloane cotate din sticlă, etalonate, pe care se notează codul 

studiului, concentrația, dată, etc. 

Etalonul de toxicitate preferat este dimetoatul, pentru care DL50 la 24 ore, prin contact, se 

situează între valorile 0,10-0,35 μg s.a./albină. În cazul în care se va folosi alt etalon 

pentru demonstrarea sensibilităţii populaţiei testate, acesta va fi menţionat in raport. 

 Administrarea dozelor 

    Albinele vor fi anesteziate înainte de tratament, prin expunere scurtă de câteva 

secunde la CO2, după care se tratează individual prin aplicare locală. Albinele se 

distribuie în mod aleatoriu pentru diferite doze experimentate și loturile martor. Soluțiile, 

reprezentând dozele experimentale ale substanței de testat și de referință se prepară în 

ziua testării. Ele se administrează cu o seringă de 1 ml, fixată la microaplicator, prin 

aplicare pe partea dorsală a toracelui fiecărei albine, a unei cantităţi de 1µl. Dacă este 

necesar, se pot utiliza și alte volume. La fel se aplică și tratamentul cu solventul sau 

agentul de umectare folosit la prepararea soluțiilor, pentru loturile martor. 

 Albinele tratate se introduc câte  10 în cuşcă, unde li se administrează hrană.  Pe fiecare 

cușcă se notează data tratamentului,  doza și numărul repetiției. Cuştile cu albine se 

aşează în camera experimentală, în condiţii de întuneric, la temperatura de  25 ± 2oC şi 

o umiditate relativă între 50 până la 70%. 

 

 

 

Durata testului  

 Durata testului este, de preferat, 48 ore. Dacă mortalitatea creşte cu mai mult de 

10% între 24 ore şi 48 ore, durata testului se prelungeşte la maximum 96 ore, cu condiţia 

ca mortalitatea la loturile martor să fie mai mică sau egală cu 10%.  

Observaţiile 

Mortalitatea se înregistrează la 4 ore după administrarea dozelor şi apoi la 24 şi 

48 ore. Dacă este necesară o perioadă prelungită de observație, se fac alte evaluări la 

intervale de 24 ore, până la maximum 96 ore, cu condiţia ca mortalitatea martorului să fie 

mai mică sau egală cu 10%. Se consemnează toate manifestările anormale observate în 

timpul desfăşurării testului.  



Testul cu valori limita 

În cazul în care se cunoaște că substanța de testat are o toxicitate mică fată de 

albine, se poate efectua un test la valori limită. Într-un astfel de caz, substanța se testează 

la doza de 100 µg s.a./albină, pentru a demonstra că valoarea DL50 este mai mare decât 

această doză. Doza testată se experimentează în triplicat, pe loturi de câte 10 albine. 

Concomitent, se testează în triplicat și substanța de referință și loturile martor. Dacă apar 

mortalități se efectuează un studiu complet. 

Rezultatele se prezintă în  tabele, atât pentru substanța de testat, cât şi pentru 

loturile martor şi  se referă la numărul de albine folosit, mortalitatea în fiecare moment de 

observare şi numărul de albine cu un comportament anormal. Pe baza mortalităților 

înregistrate se determină toxicitatea substanței de testat (DL50). DL50 se estimează per 

albină, în cantități nominale de substanță de testat care ar cauza albinelor, o mortalitate 

de 50%, după fiecare timp de expunere. Valoarea DL 50, cu limite de încredere de 95% 

se calculează după metoda de analiză a probitului (Finney, 1971), exprimată în μg 

substanță de testat per albină. Metoda permite și calculul ecuației dreptei de regresie 

pentru fiecare observare recomandată, (adică la 24 ore, 48 ore și, dacă este relevant, 72 

ore și 96 ore) și a coeficientului de corelație, a cărui valoare confirmă sau nu 

corectitudinea efectuării experimentului.  

DL 50 se exprimă în µg substanță testată/albină. 

Sistemul de testare 

Se vor preciza: 

- denumirea ştiinţifică, roiul, vârsta aproximativă (în săptămâni), metoda de colectare, 

data colectării; 

- datele privind coloniile din care s-au colectat albinele folosite pentru testare, care includ 

starea de sănătate, eventuale boli ale adulţilor, tratamente prealabile, etc. 

Condiţii de testare 

- temperatura şi umiditatea relativă în camera experimental; 

- condiţiile de adăpost care includ tipul, dimensiunea şi materialul cuştilor; 

- metodele de administrare a substanţei testate, de ex. solventul purtător utilizat, volumul 

soluţiei de substanţă testată aplicat, anestezicul utilizat; 



- protocolul testului, de ex. numărul de încercări şi dozele testate, numărul de martori; 

pentru fiecare doză experimentată şi martor, numărul de repetiții, şi numărul de albine 

per lot (cuşcă); 

- data efectuării testului. 

Rezultatele vor cuprinde: 

- datele brute: mortalitatea la fiecare doză experimentată şi la fiecare moment de 

observare; 

- ecuația dreptei de regresie/graficul curbelor doză-răspuns la terminarea testului; 

- valorile DL50 pentru fiecare din momentele de observare recomandate, atât pentru 

substanţa testată cât şi pentru şi substanța de referință; 

- metodele statistice utilizate pentru determinarea DL50; 

- mortalitatea la martori; 

- alte efecte biologice observate sau manifestări anormale ale albinelor; 

- orice abatere de la modul de lucru descris şi orice alte date relevante. 

4.6.3.Rezultatele pentru substanța activă sulf   

Stabilirea toxicității pentru substanța activă sulf  față de albine s-a efectuat în condiții de 

laborator. S-a lucrat după principiul metodei topice, folosind microseringa automată de tip 

Burkard PAX 100-3, conform ghidului OECD referitor la determinarea toxicității de 

contact. 

 Soluțiile s-au pregatit în acetonă, cu concentrații în progresie geometrică. 

Din fiecare diluție s-a aplicat individual, pe mezotoracele albinei, câte 1l soluție.  

 S-au folosit albine lucrătoare în vârstă de 20 zile, procurate de la stupina Institutului 

de Apicultură București. 

 Fiecare diluție s-a lucrat în 3 repetiții (1 cușcă/repetitie), folosind câte 10 albine la 

repetiție. După tratament albinele au fost ținute în cuști speciale unde li s-a administrat 

hrană (miere sau șerbet) și apă. După 24 ore de la tratament s-au făcut observații asupra 

mortalității și în funcție de aceasta și de concentrația administrată, s-a apreciat nivelul 

toxicității produsului. 

 Ca produs etalon, s-a folosit substanța activă endosulfan, cunoscut ca selectiv 

pentru albine. 

Rezultate 



Datele cu privire la toxicitatea produsului față de albine, în condiții de laborator, sunt 

prezentate în tabelul de mai jos. 

Produsul a fost experimentat la concentrațiile: 0,5; 0,25; 0,125 si 0,0625% revenind pe 

albină doze de 3,72; 1,86; 0,93 si 0, 46 g s.a. La toate concentraţiile testate, mortalitatea 

a fost zero, produsul nefiind toxic pentru albine. 

În cazul produsului etalon, aplicat in concentratii de 2,5 si 5 ori mai mari decat 

concentratia avizata, s-a inregistrat o mortalitate de 3,33 si respectiv 43,33%.Din datele 

prezentate reiese ca sustanța activă sulf este selectivă față de albine. 

 
Produsul 

Concentraţia 
experimentată 

Doza 

g s.a/ 
albină 

% 
mortalitate 

Aprecieri asupra 
toxicității 

 
SULF 80 PU 
 

0,5 
0,25 

0,125 
0,0625 

3,72 
1,86 
0,93 
0,46 

0 
0 
0 
0 

 
netoxic 

 
Thionex 35 EC 
(etalon) 

1 
0,5 

0,25 
0,125 

2,8 
1,4 
0,7 

0,35 

43,33 
3,33 

0 
0 

 
selectiv 

  

Concluzii 

Sustanța activă sulf, experimentată în condiții de laborator, este selectivă  pentru albine. 

4.7.Toxicitatea  faţă alte artropode utile 

Scopul testului: Testul trebuie să permită obținerea de informații suficiente pentru 

evaluarea toxicității (mortalitatea și efectele subletale) substanței active pentru anumite 

specii de artropode.  

Situații în care este necesar testul: determinarea efectelor asupra artropodelor terestre 

nețintă (de exemplu, prădători sau parazitoizi ai organismelor dăunătoare) este 

obligatorie. Informațiile obținute pentru aceste specii pot fi utilizate și pentru a indica 

toxicitatea potențială în ceea ce privește alte specii nețintă și care trăiesc în același mediu. 

Aceste informații sunt obligatorii pentru toate substanțele active, cu excepția cazului în 

care produsele de protecție a plantelor care conțin substanța activă sunt destinate 

exclusiv utilizării în situații în care nu sunt expuse artropodele nețintă, și anume:  

- depozitarea alimentelor în spatii închise,  

- tratamentele de cicatrizare și vindecare,  



- momelile rodenticide.  

Condiții de testare: În prima etapă, testul trebuie să se realizeze în laborator, pe 

substrat artificial (de exemplu, placa de sticlă sau nisip de cuarț, după caz), cu excepția 

cazului în care alte teste pot demonstra probabilitatea efectelor adverse. În acest caz, se 

pot utiliza substraturi adecvate.  

Se testează două specii standard sensibile, un parazitoid și un acarian prădător (de 

exemplu, Aphidius rhopalosiphi și Typhlodromus pyri). La acestea se adaugă două specii 

suplimentare care trebuie să fie adecvate utilizării prevăzute a substanței, în măsura în 

care este posibil și dacă este necesar, acestea trebuie să reprezinte celelalte două mari 

grupe funcționale, prădătorii care trăiesc în sol și prădătorii care trăiesc în frunziş (în 

exempleficări vom folosi ca specie test Coccinella septempunctata).  

Dacă, la nivelul speciilor relevante pentru utilizarea propusă a produsului, se observă 

efecte, se pot efectua alte teste în condiții seminaturale. Selectarea speciilor care sunt 

supuse testului trebuie să fie conformă cu propunerile formulate în Norme privind 

procedurile oficiale de testare a pesticidelor la artropodele nețintă al SETAC. Testele 

folosesc doze echivalente cu doza cea mai ridicată a aplicărilor recomandate în câmp.  

Metodologia de lucru pentru efectuarea testelor:  

Testul trebuie să se efectueze în conformitate cu metodologiile de lucru 

corespunzătoare care îndeplinesc  cerinţele de testare ale Guidance document on 

regulatory testing procedures for pesticides with non-traget arthropods al SETAC.  

 

4.7.1 Determinarea toxicităţii faţă de prădătorul Coccinella septempunctata L 

Pentru determinarea toxicității acute de contact s-a folosit o procedură care 

stabileşte metodologia de determinare a toxicităţii acute de contact (DL50) pentru 

produsele de protecția plantelor și alte produse chimice. 

Se folosesc urmatoarele documente de referință:  

 Seriile OECD referitoare la Buna Practică de Laborator şi monitorizarea conformităţii 

Numărul 1 Principiile OECD ale Bunei Practici de Laborator (revizuit în 1997) 

 Finney, D. J. (1971), Probit Analysis. 3 rd ed., Cambridge. London and New York. 

 Abbot, W.S. (1925). A method for computing the effectiveness of an insecticide. Jour 

Econ. Entomol. 18, p. 265-267. 



 4.7.2.Termeni 

Termenii şi definiţiile folosite în această procedură sunt în conformitate cu 

documentele de referinţă, respectiv: 

Procedură - mod specificat de desfăşurare a unei activităţi sau proces (SR EN ISO 

9000:2006). 

Procedură Standard de Operare (POS) - procedură susţinută de documente, care descrie 

modul de realizare a testelor sau a activităţilor, a căror detaliere nu figurează în mod 

normal în planul studiului sau în ghidurile de testare.  

Instalatia de testare: personalul, spatiile de testare și unitățile operaționale necesare 

pentru desfășurarea studiului neclinic de sănătate și securitate a mediului. Infrastructura 

de încercare cuprinde sediul în care se află directorul de studiu și toate spatiile de 

încercare , care individual sau colectiv pot fi considerate a face parte din infrastructura de 

încercare. 

Contraproba : restul de substanță de testat rămasă la finalizarea studiului.  

Eșantion : orice material prelevat dintr-un sistem de testare pentru examinare , analiză 

sau păstrare.  

Datele primare  reprezintă toate înregistrările şi documentaţia referitoare la instalaţia de 

testare, originale sau copii verificate ale acestora, care sunt rezultatele observaţiilor şi 

activităţilor de origine într-un studiu şi nu sunt prelucrate. Datele primare mai pot include, 

de exemplu, fotografii, microfilme sau copii ale unor microfişe, date media care pot fi citite 

pe computer, date înregistrate de instrumente automatizate sau orice alte date referitoare 

la depozitare, care au fost recunoscute ca având capabilitatea de a asigura stocarea în 

siguranţă a informaţiei pentru o perioadă de timp 

Toxicitatea acută de contact: reprezintă efectele negative care apar în termen de 

maximum 96 ore de la aplicarea locală a unei doze unice dintr-o substanţă.  

Doza: reprezintă cantitatea de substanţă testată aplicată. Doza se exprimă ca masă (μg) 

de substanţă testată per insecta(μg/insectă).  

DL50 (doza letală medie) de contact: este o doză unică, obţinută statistic, care poate 

provoca moartea a 50% din coccinele, atunci când se administrează prin contact. 

Valoarea DL50 se exprimă în μg de substanţă testată per insecta. Pentru produsele de 

protectia plantelor, substanţa testată poate să fie sub formă de substanţă activă (s.a.) sau 

de produs condiționat, ce conţine una sau mai multe substanţe active. 



Mortalitatea: coccinelele se consideră moarte, atunci când sunt complet imobile. 

 Abrevieri 

ST - sisteme de testare; DL 50 - doza letală medie si M- mortalitatea coccinelelor (%)                                                                                                             

4.7.3 REGULI DE PROCEDURĂ   

Principiul metodei de testare 

Testul de toxicitate acută prin contact se efectuează pentru a determina toxicitatea 

unor substanțe, pesticide sau alte produse chimice, fata de coccinele.  Principiul constă 

în expunerea coccinelelor (Cocinella septempunctata) la o serie de doze ale substanţei 

de testat, dizolvată intr-un purtator corespunzator, prin aplicare directă, prin contact,  pe 

toracele fiecarei coccinele . Durata testului este de 48 ore. Dacă rata mortalităţii creşte în 

intervalul dintre 24 ore şi 48 ore în timp ce mortalitatea martorului rămâne la un nivel de 

≤ 10%, durata testului se poate prelungi până la maximum 96 ore. Mortalitatea se 

înregistrează zilnic şi se compară cu valorile martorului. Pe baza mortalitatilor 

înregistrate, se calculează DL50 la 24 ore şi 48 ore şi, dacă studiul se prelungeşte, la 72 

şi 96 ore. 

Pentru verificarea sensibilităţii coccinelelor şi a preciziei metodei de testare este necesară 

utilizarea unui etalon de toxicitate, (de ex. dimetoat). 

 Validitatea testului 

Pentru ca un test să fie valabil, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- media mortalităţii pentru numărul total de coccinele de la variantele martor, trebuie să 

fie mai mică sau egală cu 10% la sfârşitul testului; 

- DL50 pentru etalonul de toxicitate (dimetoat), să se încadreze în intervalul specificat, 

respectiv între 0,10 - 0,35 µg s.a./insecta.  

 DESCRIEREA METODEI DE TESTARE 

 Colectarea coccinelelor 

Sistemul de testare se achizitionează, manipulează, respectiv colectează  din 

camp şi se transportă în laborator, aclimatizarea și hrănirea acestora, se face conform 

unei proceduri  specifice „Întreţinererea și controlul sistemului de testare coccinele”. De 

asemeni, se pot folosi sisteme de testare obţinute în condiţii controlate. 

Pentru testul de toxicitate acută prin contact, ca specie de testare este folosit 

afidofagul Cocinella septempunctata L.  



Se folosesc coccinele tinere, de aceeași varstă și cu același mod de hrănire, de aceeași 

proveniență, etc. Insectele se pot colecta în dimineața zilei în care se efectuează  

testarea, sau seara, înaintea  testării, caz în care este necesar să fie menținute  în 

condițiile de testare până în ziua urmatoare. Se va evita colectarea coccinelelor 

primavara devreme sau toamna târziu, deoarece în  aceste perioade metabolismul este 

modificat . Daca, totuși,   se efectuează  teste în perioadele menționate, insectele se pot 

introduce într-un incubator fiind hrănite, timp de o saptămână, cu ramuri cu afide sau cu 

cartonașe cu ouă de lepidoptere. O condiție esențială privind sănătatea se referă la faptul 

că, coccinelele nu trebuie să fie într-o stare letargica, căzute pe spate, sau cu alte 

comportamente anormale.  

Dupa colectare, coccinelele sunt aduse în laborator, și păstrate pana in momentul testarii 

în camera de aclimatizare, la o temperatura de 25± 2oC si o umiditatea relativa cuprinsa 

intre 50-70%.  

Coccinelele care supravieţuiesc la sfârşitul perioadei de testare sau care sunt eliminate 

pe parcurs, sunt eutanasiate,  congelate şi eliminate din Instalaţia de testare .  

Cazarea, hrănirea și condițiile de mediu în perioada de aclimatizare și testare 

Coccinelele sunt colectate și transportate în cutii, uşor de curăţat şi cu ventilaţie 

bună dintr-un material corespunzator, de exemplu material plastic. Pentru testare se 

folosesc recipiente de sticlă (ex. pahare Berzelius de 500 ml) 

Ca hrană se utilizează ramuri cu afide sau cartonașe cu ouă de lepidoptere. 

furnizându-se fără restrictii, pe toată durata testului.  În timpul testului fiecare vas va fi 

etichetat corespunzător, cu detaliile studiului: data tratamentului, codul studiului, doza și 

numarul repetiției. Coccinelele se menţin într-o cameră experimentală, la care parametrii 

de mediu pot fi setati la valorile indicate în metoda de testare, respectiv, o temperatură 

de 25± 2oC si o umiditatea relativa cuprinsa intre 50-70%. Cuştile de testare şi sticlăria 

folosită se vor curăţa și spăla imediat după utilizare. 

Pregătirea coccinelelor înainte de testare 

 Coccinelele muribunde se resping şi se înlocuiesc cu coccinele sănătoase 

înaintea începerii testului.  

 Pregătirea dozelor 

Substanţa de testat se aplică sub formă de soluţie într-un purtător, adică un solvent 

organic sau o soluție apoasă cu un agent de umectare. Ca solvent organic, se preferă 



acetona, dar se pot utiliza și alti solvenți organici, cu toxicitate mică pentru coccinele, de 

exemplu: dimetilformamida, dimetilsulfoxid. Pentru substanțele care nu sunt solubile în 

solvenți organici, soluțiile se pot aplica mai ușor, dacă se prepară într-o soluție apoasă 

slabă de agent de umectare comercializat, de exemplu: Lubrol, Triton, Tween, etc. 

Se prepara soluțiile etalon corespunzătoare, adică, dacă se utilizează un solvent sau un 

agent de dispersie pentru solubilizarea substanței testate, trebuie sa se utilizeze două 

grupe etalon separate: una tratată cu apă si una tratată cu solvent/agent de dispersie.  În 

cazul substanțelor volatile este bine ca prepararea soluțiilor pentru testat sa se facă la 

nisă. 

 MODUL DE LUCRU 

 Loturile experimentale şi cele martor 

Numărul de doze şi probe identice experimentate trebuie să satisfacă condiţiile statistice 

pentru determinarea  DL50 cu limite de încredere de 95 %. În mod normal, fiecare produs 

se testează în 5 doze, în serie geometrica, cu un factor de diluție mai mic sau egal cu 2,2 

si care sa cuprinda valorile pentru DL50. Cu toate acestea, factorul de diluţie şi numărul 

de concentraţii pentru dozare trebuie să se determine în funcţie de panta curbei de 

toxicitate (doza în funcţie de mortalitate) şi ţinând cont de metoda statistică aleasă pentru 

analiza rezultatelor.  Un test pentru determinarea domeniului permite alegerea 

concentraţiilor potrivite pentru dozare. Fiecare doza este testata in trei repetitii, pe loturi 

de cate 10 coccinele. 

Concomitent cu loturile tratate cu produsul testat se vor realiza si cel putin trei 

loturi martor, fiecare lot continand cate 10 coccinele. Dacă se utilizează un solvent 

organic sau un agent de umectare, trebuie introduse trei loturi martor suplimentare, de 

cate 10 coccinele fiecare, pentru testarea solventului sau a agentului de umectare.                                                                                                                                           

Solutiile se prepara in baloane cotate din sticla, etalonate, pe care se noteaza codul 

studiului, concentratia, data, etc. 

Etalonul de toxicitate preferat este dimetoatul, pentru care DL50 la 24 ore, prin contact, se 

situează între valorile 0,10-0,35 μg s.a./insecta.  

 Administrarea dozelor 

    Coccinelele se trateaza individual prin aplicare locala. Coccinelele se distribuie in 

mod aleatoriu pentru diferite doze experimentate si loturile martor. Solutiile, reprezentand 

dozele experimentale ale substantei de testat si de referinta, se prepara in ziua testarii. 



Ele se administreaza cu o seringa de 1 ml, fixata la microaplicator, prin aplicare, pe partea 

dorsala a toracelui fiecarei coccinele, a cate o picatura de 1µl. Daca este necesar, se pot 

utiliza si alte volume. La fel se aplica si tratamentul cu solventul sau agentul de umectare 

folosit la prepararea solutiilor, pentru loturile martor. 

 Coccinelele tratate se introduc cate  10 în vasele de testare, unde li se administreaza 

hrana.  Pe fiecare vas se noteaza data tratamentului,  doza si numarul repetitiei. Paharele 

Berzelius cu coccinele se aseaza în camera experimentala, în condiţiile menţionate 

anterior.  

Durata testului  

Durata testului este, de preferat, 24 ore.  

Observaţiile 

Mortalitatea se înregistrează la 24 ore, iar dacă este necesară o perioadă 

prelungită de observatie, se fac alte evaluări la intervale de 24 ore, până la maximum 96 

ore, cu condiţia ca mortalitatea martorului să fie mai mică sau egală cu 10%. Se 

consemnează toate manifestările anormale observate în timpul desfăşurării testului.  

Testul cu valori limită 

În cazul în care se cunoaşte că substanţa de testat are o toxicitate mică faţă de 

coccinele, se poate efectua un test la valori limită. Intr-un astfel de caz, substanţa se 

testează la doza de 100 µg s.a./insecta, pentru a demonstra ca valoarea DL50 este mai 

mare decât această doză. Doza testată se experimentează in triplicat, pe loturi de cate 

10 coccinele. Concomitent, se testează în trei repetiţii şi substanţa de referintă şi loturile 

martor. Dacă apar mortalităţi se efectuează un studiu complet. 

Rezultatele se prezintă in  tabele, atât pentru substanţa de testat, cât şi pentru 

loturile martor. Rezultatele se referă la numărul de coccinele folosite, mortalitatea în 

fiecare moment de observare şi numărul de coccinele cu un comportament anormal. Pe 

baza mortalităţilor inregistrate se determină toxicitatea substanţei de testat (DL50). Doza 

letală se estimează per insectă, în cantităţi nominale de substanţă de testat, care ar cauza 

o mortalitate de 50% populaţiei de coccinele, după fiecare timp de expunere. Valoarea 

DL50, cu limite de încredere de 95%, se calculează după metoda de analiză a probitului 

(Finney, 1971), şi se exprimaă în μg substanţă de testat per insectă. Metoda permite şi 

calculul ecuaţiei dreptei de regresie pentru fiecare observare recomandată, (adică la 24 



ore, 48 ore şi, daca este relevant, 72 ore şi 96ore) şi a coeficientului de corelaţie, a carui 

valoare confirma sau nu corectitudinea efectuarii experimentului.  

Sistemul de testare 

- denumirea ştiinţifică, vârsta aproximativă, metoda de colectare, data colectării. 

Condiţii de testare 

- temperatura şi umiditatea relativă în camera experimentală, 

- metodele de administrare a substanţei testate, de ex. solventul purtator utilizat, volumul 

soluţiei de substanţă testată aplicat, anestezicul utilizat, 

- protocolul testului, de ex. numărul de încercări şi dozele testate, numărul de martori; 

pentru fiecare doza experimentată şi martor, numărul de repetitii, şi numărul de coccinele 

per lot – repetiţie. 

- data efectuării testului. 

Rezultatele 

- datele brute: mortalitatea la fiecare doză experimentată şi la fiecare moment de 

observare, 

- ecuaţia dreptei de regresie/graficul curbelor doză-răspuns la terminarea testului, 

- valorile DL50 cu limite de încredere de 95%, la fiecare din momentele de observare 

recomandate, pentru substanţa testată şi substanţa de referinţă, 

- metodele statistice utilizate pentru determinarea DL50, 

- mortalitatea la martori, 

- alte efecte biologice observate sau manifestări anormale ale coccinelelor, 

- orice abatere de la modul de lucru descris şi orice alte date relevante. 

 4.7.4  Exemplu: stabilirea  toxicităţii produsului SULFOMAT 80 PU faţă de 

coccinele (adulti colectati din câmp) s-a efectuat în condiţii de laborator. S-a lucrat dupa 

principiul metodei topice, folosind microseringa automată de tip Burkard PAX 100-3, 

conform ghidului OECD referitor la determinarea toxicităţii de contact. 

 Solutiile s-au pregatit în acetonă, cu concentraţii în progresie geometrică. 

Din fiecare diluţie s-a aplicat individual, pe mezotoracele coccinelei, câte 1l soluţie.  

 Fiecare diluţie s-a lucrat în 3 repetiţii 1 vas/repetiţie), folosind câte 10 insecte pe 

repetiţie. După tratament coccinelele au fost menţinute în vasele de testare, unde li s-a 

administrat hrana. Dupa 24 ore de la tratament s-au efectuat observaţii asupra mortalitatii 

si in functie de aceasta si de concentratia administrata, s-a apreciat nivelul toxicităţii 



produsului. Ca produs etalon, s-a folosit produsul Pirimor 25 WG, cunoscut ca selectiv 

pentru coccinele. 

Pentru hrană s-au folosit plante de ardei infestate cu afide din specia Myzus 

persicae Sulz, aşezate in vase conice cu apă, pentru menţinerea turgescenţei. 

 Observaţiile asupra mortălităţii s-au efectuat la 24 ore, comparativ cu un martor 

netratat, şi s-a calculat procentul de mortalitate. 

 Funcţie de mortalitatea înregistrată s-a stabilit toxicitatea produsului respectiv. 

 Rezultate şi discutii   

Produsul a fost testat în condiţii de laborator în concentraţiile: 2%; 1%; 0,5% si 

0,25%, acestor concentraţii corespunzându-le dozele de 12,8; 6,4; 3,2; şi 1,6  g 

s.a./insectă.  La concentraţiile testate nu s-au înregistrat mortalităţi. 

 După cum reiese din tabel produsul  nu a fost toxic în condiţii de laborator.  

 Ca produs etalon, s-a folosit insecticidul Pirimor 25 WG în concentraţia de 

0,05%, produs cunoscut ca fiind selectiv pentru entomofauna utilă. 

 

 
Produsul 

Conc. 
experimentată 

Doza 

 g s.a/ins. 

% 
mortalitate 

Aprecieri asupra 
toxicitatii 

 
SULFOMAT 80 PU 
(sulf 80%)  

2 
1 

0,5 
0,25 

12,8 
6,4 
3,2 
1,6 

0 
0 
0 
0 

 
selectiv 

Pirimor 25 WG 
(etalon) 

0,05 
 

0,1 
 

6,66 selectiv 

Produsul, experimentat in conditii de laborator, este selectiv pentru afidofagul 

Coccinella septempunctata L. 

 

Concluzii pentru substanța activă sulf 

În urma testării sulfului din punct de vedere al evaluării riscului substanţei asupra 

unor componente ale mediului înconjurător s-au obținut următoarele rezultate la teste: 

 inhibiția cresterii algelor : la concentrațiile testate, respectiv 4000; 2000; 

1000 şi 500mg s.a./l produsul nu a inhibat creşterea algelor din specia Selenastrum 

capricornutum. Conform normelor OECD, concentraţia de 100 mg s.a./l,este limita de la 

care nu mai sunt necesare testele de inhibare a creșterii algelor, astfel încât putem 

considera că substanța activă sulf   nu este toxică pentru alge;  



 imobilizarea acuta la specia Daphnia magna substanța activă sulf, 

testată în condiții de laborator, nu a prezentat  toxicitate față de crustaceului testat;  

 toxicitatea acută faţă de  pești: substanţa activă sulf, testată în condiţii de 

laborator pe specia Cyprinus carpio, a prezentat o toxicitate  de 3,408 mg sa/l ; 

 toxicitatea acută faţă de păsări: substanța activă sulf a prezentat, faţă 

de pasărea test (Coturnix coturnix japonica), o toxicitate DL50 = 3193,20 mg/kg corp; 

 toxicitatea faţă de râme: s-a înregistrat o mortalitate de 6,6%, după 14zile, 

produsul fiind foarte selectiv față de râme; 

 toxicitatea acută de contact faţă de albine: sustanța activă sulf, 

experimentată în condiții de laborator, este selectivă  pentru albine; 

 toxicitatea acută faţă de coccinele: produsul experimentat in conditii de  

laborator, este selectiv pentru afidofagul Coccinella septempunctata L. 

În concluzie : substanța activă fungicidă sulf nu prezintă risc faţă de organismele luate 

în studiu. 

5. De la substanța activă la produs 

 Produsele fitosanitare sunt pe lângă medicamentele de uz uman sau veterinar cele 

mai cercetate produse. Pentru un produs finit de uz fitosanitar, când  se cere omologarea 

pentru a fi introdus în practica agricolă sunt cerute cel puțin 800 de studii diferite, printre 

care și cele ecotoxicologice, iar drumul parcurs de la molecula nouă până la produsul 

finit, supus omologării necesită un timp de cel puțin 10 ani. 

 Desigur că anual se testează un  număr foarte mare de molecule, viitoare 

substanșe active, dar sistemul de selecție este foarte exigent, dacă ne gândim că un 

produs finit trebuie să îndeplinească opt condiții de bază, și anume: 

- să fie eficace; 

- să nu fie fitotoxic; 

- să fie selectiv; 

- să prezinte un profil toxicologic și ecotoxicologic favorabil; 

- să fie biodegradabil; 

- să fie utilizat în cantitate redusă; 

- să prezinte o formulare (condiționare) care ușurează utilizarea; 

- să fie economic. 



 La cercetarea industrială se consideră un succes, dacă la 100.000 de molecule 

cercetate obținem un produs finit. 

 Testele ecotoxicologice contribuie esențial la eliminarea substațelor active care nu 

fac față cerințelor. Ele se efectuează începând cu al 3-lea an de cercetare și continuă 

până în cel de al 8-lea. 

6. Produsele fitosanitare și dezvoltarea durabilă 

 Uniunea Europeană a stabilit  un cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării 

durabile a produselor fitosanitare prin Directiva 2009/128/CE. 

 Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului, din 21 octombrie 

2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a 

pesticidelor indică faptul că statele membre ar trebui să utilizeze planuri naționale de 

acțiune, menite să stabilească obiective cantitative, măsuri, calendare și indicatori în 

vederea riscurilor și efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătății umane și asupra 

mediului și în vederea încurajării dezvoltării și introducerii unei gestionări integrate a 

dăunătorilor, precum și a unor tehnici sau abordări alternative.    

 Totodată Directiva prevede în anexa III (Principii generale ale gestionării integrate 

a dăunătorilor) protejarea și răspândirea organismelor benefice importante, prin măsuri 

adecvate de protejare. Astfel, testele ecotoxicologice primesc o relevanță și mai mare, în 

special testele pentru alte insecte folositoare decât albinele, precum: insecte entomofage, 

parazite sau prădătoare, teste care nu se află pe lista celor obligatorii. Pentru aceste teste 

au fost deja elaborate metode, testele fiind prezenta în exemplele anterioare. 

 Directiva  2009/128/CE a fost transpusă în România prin Ordonanța de Urgență 

pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor 

pe teritoriul României (OU nr.34/2012). Acest act normativ a fost adoptat în scopul 

“reducerii riscurilor și a efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătății umane și a 

mediului” și “promovării gestionării integrate a dăunătorilor și a unor abordări și tehnici 

alternative”. 

 Dacă consultăm art.7 din Ordonanță prin care “Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, în colaborare cu Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România 

(AIPROM), ia măsuri în vederea informării publicului larg, a promovării și facilitării 

programelor de informare și sensibilizare și pune la dipoziția publicului informații precise 



și echilibrate privind produsele de protecție a plantelor, în special privind riscurile pe care 

acestea le prezintă, incluzând pericolele și efectele potențial acute și cronice asupra 

sănătății umane, organismelor-nețintă și mediului, determinate de utilizarea produselor 

de protecție a plantelor, precum și utilizarea metodelor nechimice alternative”. În acest 

context  rezultatele   testelor ecotoxicologice au o importanță deosebită.  

 În utilizarea durabilă a produselor fitosanitare sunt încurajate principiile generale 

ale gestionării integrate a dăunătorilor, astfel produsele fitosanitare utilizate în 

combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor trebuie să fie cât se poate de specifice 

pentru ținta vizată și, de asemeni, trebuie să aibă efecte secundare minime asupra 

organismelor nețintă și mediului. 

 Testele ecotoxicologice sunt instrumentul de bază pentru aplicarea acestui 

principiu. 
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