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mortalitmortalitáási tesztsi teszt

Készítette: Nagy Zsuzsanna



Tesztorganizmus jellemzTesztorganizmus jellemzéésese

A A Folsomia candidaFolsomia candida faj az ugrfaj az ugróóvillvilláások rendjsok rendjéébe be 
tartozik, tartozik, ıısi rovar. Aprsi rovar. Apróó mmééretretőő (3(3--4 mm) feh4 mm) fehéér r 
áállatkllatkáák. Hasi tk. Hasi töömlmlııvel lvel léélegeznek, ezlegeznek, ezéért a talajrt a talaj--
ggıızzöökre kre éérzrzéékenyen reagkenyen reagáálnak. lnak. EpimorfEpimorfóózissalzissal
(kifejl(kifejlééssel) szaporodnak. Megfelelssel) szaporodnak. Megfelelıı nedvessnedvesséégg--
tartalmtartalmúú, 20 , 20 CC--osos kköörnyezetben a petrnyezetben a petéék 10k 10--15 nap 15 nap 
alatt kelnek ki, a kikelt alatt kelnek ki, a kikelt áállatok llatok úújabb 10jabb 10--15 nap alatt 15 nap alatt 
vváálnak ivarlnak ivaréérettrettéé..



Teszt jellemzTeszt jellemzéésese

A tesztben a A tesztben a Folsomia candidaFolsomia candida ((CollembolaCollembola) ) áállatkllatkáát t 
hasznhasznááljuk talajok toxicitljuk talajok toxicitáássáának tesztelnak teszteléésséére. A mre. A méérréés s 
vvéégpontja az gpontja az áállatok llatok letalitletalitáásasa illetve tilletve túúlléélléése. A teszt se. A teszt 
elelıınye, hogy olcsnye, hogy olcsóó, laborat, laboratóóriumi kriumi köörrüülmlméények knyek köözzöött tt 
kköönnyen elvnnyen elvéégezhetgezhetıı, pontos , pontos éés reproduks reprodukáálhatlhatóó. . 
HHáátrtráánya, hogy egy fajt alkalmaznya, hogy egy fajt alkalmazóó tesztktesztkéént kicsi a nt kicsi a 
kköörnyezeti realizmusa, a szennyezrnyezeti realizmusa, a szennyezéés egy fajra s egy fajra 
gyakorolt hatgyakorolt hatáássáát t extrapolextrapoláálnilni kell a szennyezkell a szennyezııddééssel ssel 
éérintkezrintkezıı ttööbbi fajra. Az akut teszt egybbi fajra. Az akut teszt egy--kkéét ht héétig tart. tig tart. 



Talaj bemTalaj beméérréése a mse a méérrııededéénybenybe

Az elAz elııkkéészszíített, ltett, léégszgszááraz talajbraz talajbóól 0, 2, 4, 8 l 0, 2, 4, 8 éés 16s 16--
szoros hszoros hííggííttáásokat ksokat kéészszííttüünk, szennyeznk, szennyezéést nem st nem tartar--
talmaztalmazóó, OECD kontroll talajjal. Ezekb, OECD kontroll talajjal. Ezekbııl a hl a hííggííttáásokbsokbóól l 
a teszthez 20a teszthez 20––2020 gg--ot mot méérrüünk be 370 mlnk be 370 ml--es befes befııttes ttes 
üüvegekbe. vegekbe. 



A bemA beméért talaj nedvesrt talaj nedvesííttéésese

A bemA beméérréést st éés homogenizs homogenizáálláást kst köövetvetııen 6en 6––6 ml 6 ml 

csapvcsapvíízzel nedveszzel nedvesíítjtjüük a talajokatk a talajokat



TesztTesztáállatok llatok öösszegysszegyőőjtjtéése se éés ms méérrııededéénybe nybe 
juttatjuttatáásasa

Egy speciEgy speciáális lis áátraktrakóó ededéény segny segíítstsééggéével a vel a 
talajminttalajmintáákhoz hozzkhoz hozzááteszteszüünk 10nk 10--10 db 10 db teszttesztáállatllat--
otot, illetve 2, illetve 2––2 mg 2 mg éélesztlesztııt tt tááplpláállééknak. Ezutknak. Ezutáán a n a 
hhííggííttáási sor tagjait 2 hsi sor tagjait 2 héétig tig inkubinkubááljukljuk egy segy sööttéét t 
szobszobáában. ban. 



Teszt kiTeszt kiéértrtéékelkeléése se éés s éértelmezrtelmezéésese

KiKiéértrtéékelkelééskor fskor féélig fellig felööntjntjüük az edk az edéényeket csapvnyeket csapvíízzel, zzel, éés megszs megszáámoljuk a vmoljuk a vííz z 
tetejtetejéén n úúszszóó ééllıı áállatokat. A teszt vllatokat. A teszt vééggéén az n az ééletben maradt letben maradt áállatkllatkáák k 
szszáámmáábbóól lehet kl lehet köövetkeztetni a vizsgvetkeztetni a vizsgáált minta toxicitlt minta toxicitáássáára. ra. 
A kiA kiéértrtéékelkeléés sors soráán az OECD talajhoz viszonyn az OECD talajhoz viszonyíítva megadjuk a %tva megadjuk a %--ban ban 
kifejezett pusztulkifejezett pusztuláást. A pusztulst. A pusztuláás alapjs alapjáán a gn a gáátltláási szsi száázalzaléékot a bemkot a beméért rt 
talajmennyistalajmennyiséégek fgek füüggvggvéénynyéében ben áábrbráázoljuk. A kapott pontokra ORIGINzoljuk. A kapott pontokra ORIGIN®® 6.06.0
programmal gprogrammal göörbrbéét illesztt illesztüünk, majd a gnk, majd a göörbrbéérrııl leolvassuk a 20%l leolvassuk a 20%--os os éés az s az 
50%50%--os pusztulos pusztulááshoz tartozshoz tartozóó ddóózist. Az eredmzist. Az eredméények nyek éértelmezrtelmezéésséére a re a 
vizsgvizsgáálati vlati véégpontok alapjgpontok alapjáán kategn kategóóririáákba soroljuk a mintkba soroljuk a mintáát: nem toxikus, t: nem toxikus, 
toxikustoxikus éés nagyon toxikus.s nagyon toxikus.



PPééldalda
MestersMesterséégesen szennyezett erdgesen szennyezett erdııtalajjal vtalajjal véégzett gzett 
öökotoxikolkotoxikolóógiai teszt eredmgiai teszt eredméénye: nye: 
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Az ED20 és ED50 értékek alapján összehasonlítjuk a vizsgált mintákat toxicitásuk szempontjából.
A talajminták toxicitásának jellemzése a Folsomia candida mortalitási teszt eredménye alapján

Nagyon toxikusNagyon toxikus< 4< 4< 2< 2

ToxikusToxikus44--161622--1212

EnyhEnyhéén toxikusn toxikus1616--20201212--2020

Nem toxikusNem toxikus> 20> 20> 20> 20

JellemzJellemzééssEDED50 50 [g][g]EDED20 20 [g][g]
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