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Metodika:
Test akutní toxicitv na rvbách - proveden podle standardně operačního postupu SOP 01,
ktery vychžai znormativních postupů ČSN BN ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení akutní
letální toxicity látek pro sladkovodní ryby lBrachydanio rerioHatnllton Buchanan (Teleostei,
Clprinidae)/ Část 2: Obnovovací metoda, OECD 203 Fish, Acute Toxicity Test.

- proveden podle standardně
operačníhopostupu SOP 02, který vycháai znormativních postupů ČSN tSO 6341 Jakost vod
- Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea), OECD 202
Part I -the 24h EC 50 acute immobilisation test.
Akutní imobilizačnítest na perloočkách Dapizi,a lzaezc

Test inhibice růstu sladkovodních řas - proveden podle standardního operačníhopostupu
SOP 03, ktený vycházi znormativních posfupů OECD 2Ot aČSN BN 28692 Jakost vod
Zkouška inhibice rustu sladkovodních řas Scenedesmus subspicatus a Selenastrum
capri cornutum, OECD 20| AIga Growth lnhibition Test.

Výsledky:
Test

Testovací organizmus

Test akutní toxicity na

poecilia reticulata

rybách

Metoda

Výsledek testu

soP

96hLC50>3000mg,l-'

01

Limitní test

(96hodinová expozice ryb NGL
v koncentraci 3 000 mg.l-'
nelryvolala jejich úhyn ani jiné
viditelné ooškození)

Akutní imobilizačnítest Perloočky
na perloočkách
Daphnia magna
Daphnia magna
Straus

soP

Test inhibice růstu
sladkovodních řas

SoP 03
72hIC5Op> 500 mg,l-'
základní test (72hodinová expozice řas NGL

Scenedesmus subspicatus

02
Limitní test

48hEC50> l000mg.l-'

(4Shodinová expozice
perlooček NGL v koncentraci
l 000 mg.l-' nevyvolala jejich
úhvn ani imobilizaci)

v koncentraci 500 mg.r|
vyvolala inhibici 12 %o ve

srovnání s kontrolou)

72hIC50^: 460ms.1-1

Počet listů: 3
List č. 3 ze 3 listů Závěrečnéhoprotokolu č, 29/2004
Použitézkratky: 96hLC50: koncentrace testované látky, která vyvolá úhyn 50 %
testovacích organizmů v časovémúseku 96 + 2 hodin
48hEC50: koncentrace testované látky, která způsobíúhyn či imobilizaci
50 o/o testovacích organianů v časovémúseku 48 +2 hodin
72hIC5Op:koncentrace testované látky, která způsobí50% inhibici rustové
rychlosti řasové kultury v časovémúseku 72 L 2 hodin ve srovnání s
kontrolou
72hIC5Olkoncentrace testované látky, která způsobi 50% inhibici rustu
sladkovodní řasy v časovémúseku 72+2 hodin ve srovnání
s kontrolou, zjištěnou nazákladé porovnání ploch pod rustovými
křivkami
SOP: standardně operačníposfup

7L:

zkušební laboratoř

prohlášení laboratoře:

1. Výsledky provedených zkoušek se týkají pouze zkoušeného vzorku.
2. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý,
3. Laboratoř neručíza způsob přípravy a odběru vzorku aza jeho reprezentativnost.

4,

5.

Veškeréúdaje týkajíci se pruběhu a podmínek testu jsou k dispozici v archivu zkušební
laboratoře.

Stížnostia námitky zál<azrukapřijímá a eviduje vedoucí, případně technický vedottciZL.
Stížnostrebo námitku lze uplatnit písernnou formou do 6 měsíců po doručení
ZávérečnéIroprotokolu, pokud to umožňuje skladovatelnost vzorku.

Dafum vydání: 20.12. 2004
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Jana Máchová

techniclql vedoucí laboratoře
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